Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu
Beynəlxalq Konvensiyalar
➢ “Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiyaya elektron əmtəə-nəqliyyat
qaiməsi ilə bağlı” Əlavə Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (21 oktyabr
2022-ci il)
➢ “Avropa Sosial Xartiyasının təsdiq edilməsi barədə”, “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyaya
qoşulmaq barəsində”, “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyanın Fakültativ Protokoluna
qoşulmaq barəsində”, “Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla
bağlı başqa əlilliyi olan şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi”nə
qoşulmaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 oktyabr 2022-ci il)
➢ “Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi
haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr
2022-ci il)
➢ “Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası
haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr
2022-ci il)
➢ “Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın
(dəyişdirilmiş) Əlavələrinə edilmiş 2016-cı il tarixli dəyişikliklərin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (4 may 2021-ci il)
➢ “1994-cü il 9 sentyabr tarixli Avrasiya Patent Konvensiyasının Sənaye nümunələrinin mühafizəsinə
dair” Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 may 2020-ci il)
➢ “Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair” Konvensiyanın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (5 may 2020-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə İordaniya
Dəniz Komissiyası arasında Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə
çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına
uyğun olaraq sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 may 2020-ci il)
➢ Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (3 dekabr 2019-cu il)
➢ “Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında” Avropa Şurası
Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 oktyabr 2019-cu il)
➢ “Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya”ya I və II
Düzəlişlərin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 iyul 2019-cu il)
➢ “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd
kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 iyun 2019-cu il)
➢

“Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (12 fevral 2019-cu il)
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➢

Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyaya dəyişikliklərə dair protokolların təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 oktyabr 2018-ci il)

➢

“Futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə
vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası Konvensiyası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (1 oktyabr 2018-ci il)

➢

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq müqavilələrdə elektron kommunikasiyaların
istifadəsinə dair Konvensiyası”na qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6 mart
2018-ci il)

➢

“Müqavilələr Hüququ haqqında Vyana
Respublikasının Qanunu (2 oktyabr 2017-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Danimarka Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31
may 2017-ci il)

➢

“Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarışına, həbsinə, müsadirəsinə
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair” Avropa Şurası Konvensiyasının təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31 may 2017-ci il)

➢

“Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında”
Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7
aprel 2017-ci il)

➢

“Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında” 1976-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi barədə” 1996-cı il tarixli Protokolun təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 dekabr 2016-cı il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası ilə bağlı Tərəflərin 21ci Konfransında qəbul olunmuş Paris Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (28 oktyabr 2016-cı il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Malta Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2016-cı il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveç Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (30 sentyabr 2016-cı il)

➢

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya Respublikasının Okeanlar
və Balıqçılıq Nazirliyi arasında “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə
çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”nın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına
əsasən sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 iyun 2016-cı il)

Konvensiyası”na

qoşulmaq

barədə

Azərbaycan
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➢

“Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyaya Düzəlişin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 mart 2016-cı il)

➢

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (4 mart 2016-cı il)

➢

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz hüququ haqqında Konvensiyası”na və “Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dəniz hüququ haqqında 1982-ci il 10 dekabr tarixli Konvensiyasının XI Bölməsinin
həyata keçirilməsinə dair Saziş”ə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 mart 2016cı il)

➢

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının malların beynəlxalq alğı-satqısına dair müqavilələr haqqında
Konvensiyası”na qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 fevral 2016-cı il)

➢

“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə San Marino Respublikasının Hökuməti arasında
gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında”
Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (20
oktyabr 2015-ci il)

➢

“Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında”(1970-ci ildə yenidən işlənmiş)
Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə” Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 1994-cü il 19 iyul tarixli 856 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2015-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İqlim dəyişmələri haqqında” Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto
Protokoluna Doha Düzəlişinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 aprel
2015-ci il)

➢

“Beynəlxalq Dəmiryol Daşımaları haqqında” Konvensiyaya (KOTİF) qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (14 aprel 2015-ci il)

➢

“Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi
haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 dekabr 2014-cü
il)

➢

“Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün Konvensiya”nın təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2014-cü il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2014-cü il)

➢

“Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (25 fevral 2014-cü il)

➢

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyada dəyişikliklər edən 15
nömrəli Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 may 2014-cü il)

➢

Avropa Şurasının "Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında" Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3 fevral 2014-cü il)
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➢

“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiya”ya
düzəlişlərin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 noyabr 2013-cü il)

➢

“Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasının Üçüncü Əlavə Protokoluna qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2013-cü il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun tərkib hissəsi hesab edilən Protokolun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (24 may 2013-cü il)

➢

“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiyanın Əlavə Protokoluna
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 fevral 2013-cü il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bosniya və Herseqovina Nazirlər Şurası arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (28 dekabr 2012-ci il)

➢

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (21 dekabr 2012-ci il)

➢

“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının Neftlə
çirklənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında”
Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (21 dekabr 2012-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 30 dekabr tarixli 570-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş
“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiyanın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 12-ci
maddələrinə Azərbaycan Respublikası tərəfindən edilmiş qeyd-şərtlərin geri götürülməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 oktyabr 2012-ci il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2011-ci il)

➢

Avropa Landşaft Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (24
iyun 2011-ci il)

➢

Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin Katibliyinin, onun heyətinin və
Müşavirə üzvlərinin nümayəndələrinin imtiyaz və immunitetləri haqqında” Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 fevral 2011-ci il)

➢

“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin
“Yolların nişanlanması barədə” Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (21 dekabr 2010-cu il)

➢

“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (21 dekabr 2010-cu il)

➢ “Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (21 dekabr 2010-cu il)
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➢

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkçi miqrantlarının və onların ailə
üzvlərinin hüquqi statusu haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2010-cu il)

➢

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Serbiya Respublikası hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" Konvensiyanın
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2010-cu il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Analığın mühafizəsi haqqında" 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən
baxılmış) yenidən baxılması haqqında" 183 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (11 may 2010-cu il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər-ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar
və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (11 may 2010-cu il)

➢

Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 may 2010-cu il)

➢

“Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında” Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklərin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 mart 2010-cu il)

➢

“Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında”
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 mart 2010-cu il)

➢ “Avropanın memarlıq irsinin qorunması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 noyabr 2009-cu il).
➢

“Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 noyabr 2009-cu il)

➢

"Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının yaradılması haqqında" Konvensiyaya dəyişikliklərin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 oktyabr 2009-cu il)

➢

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında”
Konvensiyaya Fakültativ Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(30 sentyabr 2009-cu il)

➢

“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması
haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr
2009-cu il)

➢

“Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın Təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (30 sentyabr 2009-cu il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (3 aprel 2009-cu il)

➢

“Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və ona dair Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (16 dekabr 2008-ci il)
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➢

“Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 dekabr 2008-ci il)

➢

"İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə
Konvensiya"nın Fakültativ Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (2 dekabr 2008-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto
Protokolunun B Əlavəsinə edilmiş əlavənin təsdiq olunması barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (28 oktyabr 2008-ci il)

➢

"Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (2 oktyabr 2008-ci il)

➢

"Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (2 oktyabr 2008-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (2 oktyabr 2008-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (2 oktyabr 2008-ci il)

➢

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında» Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (13 iyun 2008-ci il)

➢

Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1
aprel 2008-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında" Konvensiyasının 20-ci maddəsinin 1-ci bəndinə təklif edilmiş dəyişikliyin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 aprel 2008-ci il)

➢

Ümumdünya Poçt Konvensiyasının Yekun Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (1 aprel 2008-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 aprel
2008-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 aprel 2008-ci il)
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➢

"Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasına dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi barədə" Protokolun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 fevral
2008-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (18 dekabr 2007-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 dekabr 2007-ci il)

➢

"Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında" Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (31 may 2007-ci il)

➢

"İdmanda dopinqə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (8 may 2007-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 aprel
2007-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
onvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 aprel 2007-ci il)

➢
➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Federal Şurası arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 aprel 2007-ci il)

➢

"Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının yaradılması haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 fevral 2007-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 30 mart tarixli 611-IIQ nömrəli Qanunu ilə qoşulduğu
1993-cü il 29 may tarixli "Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və
əməkdaşlıq haqqında" Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının bəyanatlarında
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (15 dekabr 2006-cı il)

➢

"Azərbaycan Respublikası və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında" Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (2 oktyabr 2006-cı il)

➢

"BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının imtiyaz və immunitetləri haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 oktyabr 2006-cı il)

➢

“Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında” Konvensiyada iştirak edən dövlətlər arasında
meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün barışıq və xeyirxah xidmət komissiyasının təsis
edilməsi haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 oktyabr
2006-cı il)
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➢

YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 oktyabr 2006-cı il)

➢

“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiyaya (dəyişdirilmiş) qoşulmaq
barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 may 2006-cı il)

➢

“Xilasetmə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (12 may 2006-cı il)

➢

“Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 may 2006-cı il)

➢

"Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında" Çərçivə Konvensiyasının təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 aprel 2006-cı il)

➢

"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın 14 saylı
Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 aprel 2006-cı il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında " Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 mart 2006-cı il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında " Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 mart 2006-cı il)

➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kanada Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın
qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 dekabr 2005-ci il)

➢

"Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında
Baytarlıq-Sanitariya Konvensiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (30 sentyabr 2005-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2005-ci il)

➢

"Tütünə qarşı mübarizə haqqında" ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (20 sentyabr 2005-ci il)

➢

"Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti
haqqında" Konvensiyaya (CITES) və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin "Nərə
balıqlarının qorunmasına dair" Qətnaməsinə qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 may 2005-ci il)

➢

“İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında”
Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 may 2005ci il)

➢

"Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyaya Biotəhlükəsizliyə dair Kartagena Protokoluna
qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 mart 2005-ci il)
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➢

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyaya Əlavə
Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 oktyabr 2004-cü il)

➢

“Azərbaycan Respublikası və Belçika Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (26 oktyabr 2004-cü il)

➢

“İnsan alverinə və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına qarşı mübarizə haqqında"
Konvensiyanın Yekun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(12 oktyabr 2004-cü il)

➢

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və
vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın və həmin
Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10
sentyabr 2004-cü il)

➢

BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını tamamlayan "Odlu silahların,
onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasına və
dövriyyəsinə qarşı Protokol"a qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 sentyabr
2004-cü il)

➢

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (22 iyun 2004-cü il)

➢

"Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında" 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1976-cı il tarixli Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" 1992-ci il tarixli Protokola
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında" 1976-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18
iyun 2004-cü il)
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➢

1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının
alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi
barədə" 1997-ci il tarixli Protokola qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyun
2004-cü il)

➢

"Yük nişanı haqqında" 1966-cı ü tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokola qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyun 2004-cü il)

➢

"Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair" 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il
tarixli Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (8 iyun 2004-cü il)

➢ "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" 1978-ci il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya (1995-ci il tarixli əlavələrlə) qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (8 iyun 2004-cü il)
➢

"Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında Konsulluq Konvensiyası"nın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (21 may 2004-cü il)

➢

"Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (4 may 2004-cü il)

➢

"Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 mart 2004-cü il)

➢

"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 mart 2004-cü it)

➢

"Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Konvensiyanın
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 yanvar 2004-cü il)

➢

"Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili
tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli Tövsiyə daxil olmaqla)
qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 yanvar 2004-cü il)

➢

"Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında" Avropa
Çərçivə Konvensiyasının və onun Əlavə protokollarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (9 yanvar 2004-cü il)

➢

"Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında" Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 dekabr 2003-cü il)

➢

"Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 dekabr 2003-cü il)

➢

"Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)
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➢

"Antidopinq Konvensiyasına Əlavə Protokol"un
Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardımı haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Beynəlxalq yük daşımaları haqqında" Gömrük Konvensiyasına (TİR Konvensiyası) düzəlişlərin
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" Stokholm Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın
dəyişdirilməsi haqqında Protokola və "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması
haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya (dəyişdirilmiş redaksiyada) qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (9 dekabr 2003-cü il)

➢

"Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 dekabr 2003cü il)

➢

"Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 dekabr 2003-cü il)

➢

"Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının
qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 dekabr 2003-cü il)

➢

"Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 dekabr 2003-cü il)

➢

Avropa Şurasının "Antidopinq Konvensiyası"nın
Respublikasının Qanunu (20 iyun 2003-cü il)

➢

BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının, onu tamamlayan "İnsan
alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması haqqında" və "Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz
keçirilməsinə qarşı" Protokolların təsdiq edilməsi Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 may 2003cü il)

➢

"Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq
barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (13 may 2003-cü il)

➢

"Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və
müsadirə edilməsi haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (1 mart 2003-cü il)

➢

"Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasının və ona əlavə
protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 mart 2003-cü il)

təsdiq

təsdiq

edilməsi

edilməsi

haqqında

haqqında

Azərbaycan

Azərbaycan
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➢

"Sərhəddən keçən sü axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında" 1992-ci il
tarixli BMT Konvensiyasının "Su və sağlamlıq haqqında" 1999-cu il 17 iyun tarixli Protokoluna
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 oktyabr 2002-ci il)

➢

"Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 may 2002-ci il)

➢

"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasının və onun Əlavə Protokollarının təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 may 2002-ci il)

➢

"Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 aprel 2002-ci il)

➢

"GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin konsulluq məsələlərində qarşılıqlı yardım göstərilməsi
haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 aprel 2002ci il)

➢

"Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq
pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (2 aprel 2002-ci il)

➢

"Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə
dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 aprel 2002ci il)

➢

"Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında" Konvensiyaya düzəlişlərin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (2 aprel 2002-ci il)

➢

"Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında" Konvensiyaya (düzəlişlərlə) qoşulmaq
barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 aprel 2002-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Fransa Respublikası Hökuməti arasında "İkiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri ödəməkdən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (19 fevral 2002-ci il)

➢

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (19 fevral
2002-ci il)

➢

“Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair
qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və onun I-X Əlavələrinə qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (19 fevral 2002-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Belarus Respublikası Hökuməti arasında "İkiqat
vergiqoymanın aradan qaldırılması, gəlirlərə və əmlaka münasibətdə vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (1 fevral 2002-ci il)

➢

"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın və onun 1, 4, 6 və 7
saylı Protokollarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (25 dekabr 2001-ci il)
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➢

"Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 oktyabr 2001-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında Konvensiyasının Fakultativ Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (16 fevral 2001-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Fonoqram istehsalçılarının
mənafelərinin onların fonoqramlarının qanunsuz təkrar istehsalından qorunması haqqında
Konvensiyasına qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 fevral 2001-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası
daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyasına qoşulması barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 fevral 2001-ci il)

➢

Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 fevral 2001-ci il)

➢

Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 fevral 2001-ci il)

➢

«Konteynerlərə aid Gömrük Konvensiyası»na Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (12 dekabr 2000-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında Konsulluq Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 dekabr 2000-ci il)

➢

«Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında» 1954-cü il tarixli Haaqa
Konvensiyasına dair İkinci Protokola Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (12 dekabr 2000-ci il)

➢

«Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında» Avropa Konvensiyasına Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 dekabr 2000-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Avstriya Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın və Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(24 oktyabr 2000-ci il)

➢

YUNESKO-nun "Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulubataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyasına, 1982-ci il dekabrın 3-də imzalanmış "Əsasən su
quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında"
Konvensiyaya dəyişikliklər haqqında Protokola və 1987-ci il mayın 28-də "Əsasən su quşlarının
yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyaya qəbul
edilmiş düzəlişlərə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyul 2000-ci il)

➢

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto
Protokoluna qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 iyul 2000-ci il)

➢

Xarici qanunvericilik barədə məlumatlandırma haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 iyun 2000-ci il)

13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢

Avtonəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum olunmanın beynəlxalq nəticələri
haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 iyun
2000-ci il)

➢

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (16 iyun 2000-ci il)

➢

"Köçürmə və adi Veksel haqqında Vahid Qanun barədə"
haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanunu (2 may 2000-ci il)

➢

"Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya və göstərilən Konvensiyaya Düzəliş Protokoluna qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (2 may 2000-ci il)

➢

"Çeklər haqqında Vahid Qanun barədə" Konvensiyaya qoşulmaq haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (2 may 2000-ci il)

➢

Beynəlxalq Xüsusi Hüququ Unifikasiya İnstitutunun (YUNİDRUA) "Oğurlanmış, yaxud qanunsuz
çıxarılmış mədəniyyət sərvətləri haqqında" Konvensiyasına və ona edilmiş Əlavəyə qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (24 mart 2000-ci il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyasına
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (24 mart 2000-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında "İkiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının
alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (24
mart 2000-ci il)

➢

"Nikahdankənar doğulmuş uşaqların hüquqi statusu haqqında" Avropa Konvensiyasına qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 mart 2000-ci il)

➢

"Xaricdə inzibati məsələlərə dair informasiya və ifadələrin əldə olunması haqqında" Avropa
Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 mart 2000-ci il)

➢

"Fərdi şəxslərin odlu silah əldə etməsi və saxlaması üzərində nəzarət haqqında" Avropa
Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 mart 2000-ci il)

➢

"Zorakı cinayətlərin qurbanlarına vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında" Avropa Konvensiyasına
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 mart 2000-ci il)

➢

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 mart 2000-ci il)

➢

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş
sənədlərinə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 mart 2000-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 mart 2000-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi
və istifadəsi üzrə" Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 mart
2000-ci il)

Konvensiyaya

qoşulmaq
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➢

"Bitki mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (14 mart 2000-ci il)

➢

"Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 fevral 2000-ci il)

➢

"Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 fevral 2000-ci il)

➢

"Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının Gömrük
Konvensiyası"na qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 fevral 2000-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi
haqqında" 129 saylı Konvensiyasına, "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı
Konvensiyasına və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyasına dair
Protokola qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (8 fevral 2000-ci il)

➢

"Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

«Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun
məhv edilməsi haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (9
noyabr 1999-cu il)

➢

Azərbaycan Respublikasının "Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi,
ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında"
BMT-nin Konvensiyasına qoşulması barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu
il)

➢

"Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi
haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi
haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsi barədə" Protokola qoşulmaq haqqında Azərbaycan
Respublikasinin Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə
haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə
haqqında" Konvensiyanı tamamlayan beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda
qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında" Protokola qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Hava gəmiləri üzərində hüquqların beynəlxalq miqyasda tanınması haqqında" Konvensiyaya
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)
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➢

"Plastik partlayıcı maddələri aşkar etmək məqsədi ilə onlara nişan vurulması haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün" Konvensiyaya düzəlişlər
haqqında” Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslərin həyata keçirdikləri beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi
qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasına" Əlavə Konvensiyaya qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiya üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 1 nömrəli Əlavə Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 2 nömrəli Əlavə Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiya üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 3 nömrəli Əlavə Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiya üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 4 nömrəli Monreal Protokoluna qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1977-ci il 30 sentyabr
tarixli Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1980-ci il 6 oktyabr
tarixli Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında "Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1984-cu il 10 may tarixli
Protokola qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (9 noyabr 1999-cu il)

➢

"Birgə kino istehsalı haqqında" Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (28 oktyabr 1999-cu il)

➢

"Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyasına
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (28 oktyabr 1999-cu il)

➢

"Arxeoloji irsin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (20 oktyabr 1999-cu il)

➢

Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiyanın və onun
əlavələrinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 fevral 1999-cu il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Bütün fəhlə miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının
qorunması haqqında” Beynəlxalq Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (11 dekabr 1998-ci il)
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➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (8 dekabr 1998ci il)

➢

Azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuşların cəzanın qalan hissəsini çəkmək üçün təhvil
verilməsi haqqında Konvensiyanın xüsusi rəylə təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (4 dekabr 1998-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotik vasitələr haqqında Vahid Konvensiyasına qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 dekabr 1998-ci il)

➢

Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (27 noyabr 1998-ci il)

➢

«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti
haqqında» Konvensiyaya (CITES) və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin «Nərə balıqlarının
qorunmasına dair» Qətnaməsinə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (23 iyun 1998ci il)

➢

Ciddi quraqlıq və/və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə
mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublıkasının Qanunu (24 aprel 1998-ci il)

➢

Sərnişinlərin və baqajın beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Konvensiyanın və ona əlavə
edilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin beynəlxalq əlaqələrində avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşımaları Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublıkasının Qanunu (24 aprel 1998-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Polşa Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının
alınması haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13
fevral 1998-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12
dekabr 1997-ci il)

➢

Muzdluların cəlb edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına, onların maliyyələşdirilməsinə və təliminə
qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 1997-ci il)

➢

Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması haqqında Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 1997-ci il)

➢

Mədəniyyət sərvətlərinin qanunsuz olaraq gətirilməsinin, çıxarılmasının və onların üzərində
mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsinin qadağan edilməsinə və qarşısının alınmasına
yönəldilmiş tədbirlər haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (30 sentyabr 1997-ci il)

➢

«Yol hərəkəti haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (29
aprel 1997-ci il)
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➢

Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının
Qanunu (22 aprel 1997-ci il)

➢

Yük nişanlanması haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (22 aprel 1997-ci il)

➢

Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 aprel 1997-ci il)

➢

Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 aprel 1997-ci il)

➢

Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (22 aprel 1997-ci il)

➢

Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barəd Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 aprel 1997-ci il)

➢

Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 aprel
1997-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol
verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (15 aprel 1997ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Konsulluq Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (7 mart 1997-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (4 fevral 1997-ci il)

➢

Asiya və Sakit Okean dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi
dərəcələrin tanınması barədə Regional Konvensiyaya qoşulmaq haqqında Azərbaycan
Respublıkasının Qanunu (16 iyul 1996-cı il)

➢

Avropa regionu dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin
tanınması barədə Konvensiyaya qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (16 iyul
1996-cı il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında Konsulluq Konvensiyasının
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (25 iyun 1996-cı il)

➢

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında ikiqat
vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlirlərə görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (25 iyun
1996-cı il)

➢

Azərbaycan Respublikası və Norveç Krallığı arasında bağlanmış ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol
verilməməsi, gəlirlərə və kapitala görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (25 iyun 1996-cı
il)
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➢

İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq
edilməməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (31 may
1996-cı il)

➢

Köləlik haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (31 may 1996cı il)

➢

Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Ərdə olan qadının vətəndaşlığı haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının
Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Vətəndaşsızlığın ixtisar edilməsi haqqında
Respublıkasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Apatridlərin statusu haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu
(31 may 1996-cı il)

➢

Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahların qeydə alınması haqqında
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Xarici ticarət arbitrajı haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (31 may 1996-cı il)

➢

Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan arasında Konsulluq Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (21 may 1996-cı il)

➢

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası haqqında
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (16 aprel 1996-cı il)

➢

"BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında" gömrük Konvensiyasının
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 mart 1996-cı il)

➢

Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlbetməyə yol verilməməsi, gəlirlərə və əmlak dəyərinin artımına
görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (29 sentyabr 1995-ci il)

Konvensiyaya

qoşulmaq

barədə

Azərbaycan
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➢

«Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında» Konvensiyaya, «Patent kooperasiyası haqqında»
Müqaviləyə, «Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında» Sazişə, İntellektual Mülkiyyətin
Ümumdünya Təşkilatını təsis edən Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (14 sentyabr 1995-ci il)

➢

«Milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi haqqında» Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (12 sentyabr 1995-ci il)

➢

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin «Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquq
münasibətləri və hüquqi yardım haqqında» Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması
barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (1 sentyabr 1995-ci il)

➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının «Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında» Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Qərarı (30 iyun 1995-ci il)

➢

Avroasiya Patent Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Qərarı (2 may 1995-ci il)

➢

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (19 aprel 1995-ci il)

➢

Qara dəniz regionu ölkələrinin mədəniyyət, təhsil, elm və informasiya sahəsində əməkdaşlığına dair
Konvensiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (9 mart 1995-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (19 yanvar 1995-ci il)

➢
➢
➢

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının Azərbaycan
Respublikası tərəfindən təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (10
yanvar 1995-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (20 dekabr 1994-cü il)

➢

Azərbaycan Respublikası ilə Misir Ərəb Respublikası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (20 dekabr 1994-cü il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında” (1970-ci ildə yenidən baxılmış 132
nömrəli) Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Qərarı (19 iyul 1994-cü il)

➢

YUNESKO-nun “Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında" Konvensiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (6
dekabr 1993-cü il)

➢

Ümumdünya meteorologiya təşkilatının konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması
barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (3 sentyabr 1993-cü il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi haqqında” Konvensiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (3 iyul
1993-cü il)
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➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Beynəlxalq əmək normalarının tətbiqinə kömək göstərilməsi üçün
üçtərəfli məsləhətləşmələr haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması
barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (3 iyul 1993-cü il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Müəssisədə zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin hüquqlarının
müdafiəsi və onlara verilən imkanlar haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (3 iyul 1993-cü il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əvvəllər SSRİ tərəfindən qəbul olunmuş konvensiyalarının qüvvəsinin
Azərbaycan Respublikası ərazisinə şamil edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Qərarı (3 iyul 1993-cü il)

➢

”Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi haqqında” beynəlxalq Konvensiyaya və
protokola Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Qərarı (21 aprel 1993-cü il)

➢

Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (21
aprel 1993-cü il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (27 yanvar 1993-cü
il)

➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dövlət xidmətində məşğulluğun təşkili hüququnun müdafiəsi və
məşğulluq şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi üsulu haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (27 yanvar 1993-cü
il)

➢
➢

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haqqında” Konvensiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (27
yanvar 1993-cü il)

➢

Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Qaçqınların statusuna dair konvensiyasına və protokoluna
qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (8 dekabr 1992-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə haqqında” beynəlxalq konvensiyaya qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Qərarı (28 oktyabr 1992-ci il)

➢

“Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf
Bankının və onlarla bağlı təşkilatların sazişlərinin və konvensiyalarının tətbiqi qaydası haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Qərarı (19 avqust 1992-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının “Qadınların siyasi hüquqları haqqında” Konvensiyaya qoşulması
barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (4 avqust 1992-ci il)

➢

BMT-nin “Uşaq hüquqlarına dair” Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Qərarı (21 iyul 1992-ci il)

➢

“Diplomatik əlaqələr haqqında” Vyana Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (21 iyul 1992-ci il)
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➢

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyazları və diplomatik hüquqları haqqında” Konvensiyaya
qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (21 iyul 1992-ci il)

➢

“Konsulluq əlaqələri haqqında” Vyana Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Qərarı (21 iyul 1992-ci il)

➢

Azərbaycan Respublikasının “Mülki aviasiya haqqında” beynəlxalq konvensiyaya qoşulması barədə
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (14 iyul 1992-ci il)
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“Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiyaya elektron əmtəə-nəqliyyat
qaiməsi ilə bağlı” Əlavə Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I
hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 2008-ci il fevralın 20-də Cenevrə şəhərində imzalanmış “Beynəlxalq yük
daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiyaya elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə bağlı” Əlavə
Protokola Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti ilə (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2022-ci il
№ 614-VIQ
“Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiyaya elektron əmtəə-nəqliyyat
qaiməsi ilə bağlı
ƏLAVƏ PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri,
19 may 1956-cı il tarixində Cenevrə şəhərində imzalanmış “Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM)
haqqında” Konvensiyanın Tərəfləri olaraq,
məlumatların elektron qeydiyyatı və işlənilməsi üçün istifadə olunan prosedurlar vasitəsilə əmtəə-nəqliyyat
qaiməsinin istəyə görə hazırlanması qaydalarını sadələşdirmək üçün bu Konvensiyaya əlavə edilməsini
arzulayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Anlayışlar
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
“Konvensiya” “Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiya deməkdir;
“elektron bildiriş” elektron, optik, rəqəmsal və ya bu kimi digər vasitələrlə hazırlanmış, göndərilmiş, qəbul
edilmiş və ya saxlanılmış, sonradan istinad üçün istifadə oluna bilən informasiya deməkdir;
“elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsi” daşıyıcı, yükgöndərən və ya Konvensiyanın tətbiq olunduğu daşınma
müqaviləsinin yerinə yetirilməsində maraqlı olan hər hansı tərəfin elektron bildirişlə hazırladığı, o cümlədən
elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin tərkibinə daxil edilmək üçün elektron bildirişlə eyni vaxtda və ya sonra
ötürülən, elektron məlumata qoşma kimi və ya başqa cür məntiqi əlaqəli olan məlumatları əks etdirən əmtəənəqliyyat qaiməsi deməkdir;
“Elektron imza” digər elektron məlumatlara əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan və
autentikləşdirmə metodu kimi xidmət edən verilən deməkdir.
Maddə 2
Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin tətbiq dairəsi və təsir qüvvəsi
1. Bu Protokolun müddəaları nəzərə alınmaqla Konvensiyada göstərilmiş əmtəə-nəqliyyat qaiməsi,
həmçinin hər hansı bir tələb, bəyannamə, təlimat, sorğu, qeyd-şərt və ya Konvensiyanın tətbiq olunduğu daşınma
müqaviləsinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı digər məlumatlar elektron məlumat vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
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2. Bu Protokolun müddəalarına uyğun olan elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsi Konvensiyada nəzərdə
tutulmuş əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə bərabər hesab edilir və buna əsasən əmtəə-nəqliyyat qaiməsi kimi eyni
sübutedici qüvvəyə və təsirə malikdir.
Maddə 3
Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin autentikliyinin müəyyənləşdirilməsi
1. Daşınma müqaviləsinin tərəfləri elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin autentikliyini elektron əmtəənəqliyyat qaiməsi ilə əlaqəsinə əmin olmağı təmin edən etibarlı elektron imza vasitəsilə müəyyənləşdirir. Əksi
sübuta yetirilənədək, elektron imza metodu etibarlı hesab olunur ki, elektron imza:
(a) yalnız imzalayan ilə əlaqəlidir;
(b) imzalayanı identikləşdirməyə imkan verir;
(c) imzalayanın şəxsi nəzarəti altında olan vasitələrlə yaradılır və;
(d) aid olunduğu verilənlərlə elə əlaqəlidir ki, verilənlərdə hər hansı sonrakı dəyişikliklər müəyyən edilə
bilər.
2. Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin autentikliyi, həmçinin elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin
verildiyi ölkənin qanunvericiliyinin imkan verdiyi istənilən digər elektron autentikləşdirmə metodu ilə də
müəyyən oluna bilər.
3. Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin tərkibindəki məlumatlar istənilən səlahiyyətli tərəf üçün əlçatan
olmalıdır.
Maddə 4
Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin yaradılması üçün şərtlər
1. Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsində Konvensiyada göstərilmiş əmtəə-nəqliyyat qaiməsindəki eyni
məlumatları ehtiva etməlidir.
2. Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin verilməsi üçün istifadə olunan prosedur onun birinci dəfə yekun
formada hazırlandığı andan tərkibində olan məlumatların tamlığını təmin etməlidir. Məlumat tamlığı adi ötürmə,
saxlama və nümayiş zamanı baş verən hər hansı əlavə və ya dəyişikliklər istisna olunmaqla, məlumatların tam və
dəyişməz şəkildə saxlanıldığı təqdirdə təmin olunur.
3. Konvensiyaya uyğun olaraq yol verilən hallarda, elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsindəki məlumatlara
əlavələr və ya dəyişikliklər edilə bilər.
Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi üçün istifadə olunan prosedur
elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə edilmiş istənilən əlavə və ya dəyişiklikləri bilavasitə aşkarlamağa və ondakı
orijinal (ilkin əsl) məlumatların qorunmasına imkan yaratmalıdır.
Maddə 5
Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin tətbiqi
1. Daşınma müqaviləsinin yerinə yetirilməsində maraqlı olan tərəflər bu Konvensiyanın və Protokolun
tələblərinə riayət olunması məqsədilə prosedurlar və onların tətbiqinə dair, xüsusilə aşağıda göstərilənlər barədə
razılığa gəlirlər:
(a) elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin verilməsi və səlahiyyətli tərəfə çatdırılması metodu;
(b) elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin bütövlüyünün qorunmasının təmin olunması;
(c) elektron əmtəə-nəliyyat qaiməsi əsasında yaranan hüquqlara malik olan tərəfin bu hüquqlarının nümayiş
etdirilməsinə təminat yaradan üsul;
(d) yükün onu alan şəxsə təhvil verilməsinə təsdiqinin göndərilməsi üsulu;
(e) elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə əlavə və ya dəyişikliklərin edilməsi proseduru;
(f) elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin digər vasitələrlə verilmiş əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə mümkün
əvəzlənməsi proseduru.
2. 1-ci bənddə göstərilən prosedurlar elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsində qeyd edilməli və maneəsiz
təsdiqlənmə imkanını nəzərdə tutmalıdır.
Maddə 6
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Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsini tamamlayan sənədlər
1. Yükgöndərənin müraciətinə əsasən daşıyıcı yükün qəbul edilməsi haqqında qəbzi, habelə yükün
eyniləşdirilməsi və bu Protokolda nəzərdə tutulmuş elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə çıxış üçün istənilən
məlumatları ona təqdim etməlidir.
2. Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinin g) yarımbəndində və 11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
sənədlər elektron bildiriş formasında (sənədlərin bu formada mövcud olduğu təqdirdə) və tərəflərin bu Protokola
uyğun olaraq bütövlüyü təmin etməklə, onlar bu sənədlər və elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsi arasında bağlılığı
müəyyən etməyə imkan verən prosedurlar barədə razılığa gəldiyi təqdirdə, yükgöndərən tərəfindən daşıyıcıya
təqdim edilə bilər.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 7
İmzalanma, ratifikasiya və qoşulma
1. Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış və ya onun Tərəfi olan və Avropa İqtisadi Komissiyasının üzvü
olan və ya bu Komissiyanın fəaliyyət dairəsi haqqında Əsasnamənin 8-ci maddəsinə uyğun olaraq Komissiyada
məşvərətçi statusuna malik olan dövlətlər tərəfindən imzalanma üçün açıqdır.
2. Bu Protokol 2008-ci il 27-30 may tarixi daxil olmaqla Cenevrə şəhərində, bu tarixdən sonra isə 2009-cu
il 30 iyun tarixi daxil olmaqla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Baş Qərargahında imzalanmaq üçün
açıqdır.
3. Bu Protokol onu imzalayan dövlətlər'tərəfindən ratifikasiya olunmalıdır və bu maddənin 1-ci bəndində
qeyd olunan onu imzalamamış Konvensiyanın Tərəfləri olan dövlətlərə qoşulmaq üçün açıqdır.
4. Fəaliyyət dairəsi haqqında Əsasnamənin 11-ci maddəsinə əsasən Avropa üzrə İqtisadi Komissiyanın
müəyyən fəaliyyətində iştirak edə bilən və Konvensiyaya qoşulmuş dövlətlər bu Protokola qüvvəyə minməsindən
sonra ona qoşulmaqla Protokolun Tərəfləri ola bilər.
5. Protokolun ratifikasiyası və ya ona qoşulma müvafiq sənədin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə saxlanılmaq üçün təqdim olunması yolu ilə həyata keçirilir.
6. Bu Protokola aşağıdakı 13-cü maddənin tələblərinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəlişin qüvvəyə
minməsindən sonra ratifikasiya olunma və ya qoşulma ilə bağlı saxlanılmaq üçün təqdim olunmuş istənilən sənəd
Protokolda olunmuş düzəlişlə birlikdə ona aid hesab edilir.
Maddə 8
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokolun 7-ci maddəsinin 3-cü bəndində göstərilmiş dövlətlərdən beşi ratifikasiya fərmanı və ya
qoşulma haqqında sənədini saxlanca verdiyi tarixdən sonra doxsanıncı gün bu Protokol qüvvəyə minir.
2. Beş Dövlət tərəfindən ratifikasiya fərmanı və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verildikdən sonra
onu ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər hansı Dövlətə münasibətdə bu Protokol, onun tərəfindən ratifikasiya
fərmanı və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verildiyi tarixdən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 9
Denonsasiya
1. İstənilən Tərəf bu Protokolu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərmək vasitəsilə
denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya bu bildirişin Baş katib tərəfindən alındığı tarixindən 12 ay sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyaya Tərəf olmaqdan imtina edən istənilən dövlət eyni zamanda bu Protokola Tərəf olmaqdan
imtina etmiş olur.
Maddə 10
Qüvvədən düşmə
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Bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Tərəf olan dövlətlərin sayı denonsasiya nəticəsində beşdən az
olduqda, bu Protokol belə denonsasiyalardan sonuncusunun etibarlı sayıldığı gündən öz qüvvəsini itirir. Bu
Protokol həmçinin Konvensiyanın qüvvədən düşməsi günündən etibarən də qüvvəsini itirmiş hesab edilir.
Maddə 11
Fikir ayrılığı
İki və ya daha çox Tərəf arasında bu Proto,kqlun təfsiri və ya tətbiqinə dair yaranan və Tərəflərin danışıqlar
və ya digər tənzimləmə vasitələri ilə həll edə bilmədiyi istənilən fikir ayrılığı, maraqlı Tərəflərdən hər hansı birinin
müraciəti əsasında həll olunmaq üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim oluna bilər.
Maddə 12
Qeyd-şərtlər
1. İstənilən Dövlət bu Protokolun imzalanması, ratifikasiyası və ya ona qoşulması zamanı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə özünün bu Protokolun 11-ci maddəsi ilə bağlı
olmadığını bəyan edə bilər. Digər Tərəflər belə qeyd-şərt etmiş istənilən Tərəfə münasibətdə bu Protokolun 11 ci maddəsi ilə bağlı olmayacaqlar.
2. Bu maddənin 1 -ci bəndində qeyd olunan bəyanat istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə geri götürülə bilər.
3. Bu Protokola dair digər heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
Maddə 13
Düzəlişlər
1. Bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra ona bu maddə ilə müəyyən olunmuş prosedura uyğun olaraq
düzəlişlər edilə bilər.
2. Bu Protokolun Tərəflərinin təqdim etdiyi düzəliş barədə hər hansı təklif baxılmaq və qərar qəbul edilmək
üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının (UNECE) avtomobil nəqliyyatı üzrə
İşçi qrupuna təqdim edilir.
3. Bu Protokolun Tərəfləri konsensusun əldə olunması üçün bütün mümkün səyləri göstərirlər. Bu səylərə
baxmayaraq təklif olunmuş düzəliş üzrə konsensus əldə olunmadıqda, onun qəbul olunması üçün son nəticədə
səsvermədə və iştirak edən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu tələb olunur. Konsensus və ya Tərəflərin üçdə iki səs
çoxluğu ilə qəbul olunmuş düzəliş üzrə təklif bu Protokolun bütün Tərəfləri, həmçinin onu imzalayan bütün
dövlətlər tərəfindən qəbul olunması üçün onlara göndərilməsi məqsədilə Avropa İqtisadi Komissiyasının katibliyi
tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərilir.
4. İstənilən Tərəf düzəliş üzrə təkliflərin Baş katib tərəfindən göndərildiyi tarixdən doqquz ay ərzində, Baş
katibə onun təklif olunmuş düzəliş etirazının olduğunu bildirə bilər.
5. Əvvəlki bənddə nəzərdə tutulmuş doqquz aylıq müddət ərzində heç bir Tərəf bu Protokola dair etiraz
bildirmədikdə, təklif edilmiş düzəliş qəbul olunmuş hesab edilir. Etiraz bildirildiyi təqdirdə, təklif edilmiş düzəliş
qüvvədə olmur.
6. Hər hansı bir dövlət bu maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş düzəliş üzrə təklif haqqında bildirişin
verildiyi an ilə doqquz ay müddətinin bitməsi arasındakı dövr ərzində bu Protokolun Tərəfi olarsa, Avropa üzrə
İqtisadi Komissiyanın avtomobil nəqliyyatı üzrə İşçi Qrupun katibliyi təklif olunmuş düzəliş haqqında ən qısa
zamanda yeni İştirakçı Dövləti məlumatlandırır. Yeni İştirakçı Dövlət həmin doqquz ay müddətinin bitməsinə
qədər təklif olunmuş düzəlişə olan etirazı haqqında Baş katibi məlumatlandıra bilər.
7. Baş katib bu maddənin 4-cü və 6-cı bəndlərinə müvafiq olaraq formalaşdırılmış etirazlar, həmçinin
yuxarıda 5-ci bənddə nəzərdə tutulan hər hansı düzəliş barədə bu Protokolun bütün Tərəflərini mümkün qədər
qısa vaxt ərzində məlumatlandırır.
8. Qəbul olunmuş hesab edilən istənifərt‘düzəliş Baş katib tərəfindən Tərəflərin belə qəbul barədə
məlumatlandırıldığı tarixdən etibarən altı ay bitdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 14
Diplomatik konfransın çağırılması
26

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Bu Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra istənilən Tərəf Birləşmiş Millətlər TəşkilatınınBaş katibinə
ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bu Protokolun yenidən nəzərdən keçirilməsi məqsədilə konfransın çağırılması
üçün müraciət edə bilər. Baş katib bu müraciət haqqında bütün Tərəflərə məlumat verir və bu məlumatı verdikdən
sonrakı dörd ay ərzində bu Protokolun Tərəflərinin ən azı dörddə bir hissəsinin bu müraciətlə bağlı razı
olduqlarına dair bildiriş verdiyi təqdirdə, Protokolun yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün konfrans çağırır.
2. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq konfrans çağırıldıqda Baş katib bu barədə bütün Tərəfləri məlumatlandırır
və konfransda baxılması məqsədəuyğun hesab edilən təkliflərin üç ay müddətində təqdim olunmasına dəvət edir.
Konfransın çağırılmasına ən azı üç ay qalmış Baş katib bütün Tərəflərə konfransın ilkin gündəliyi, eləcə də belə
təkliflərin mətnlərini təqdim edir.
3. Baş katib bu maddəyə uyğun olaraq çağırılmış istənilən konfransa bu Protokolun 7-ci maddəsinin 1-ci,
3-cü və 4-cü bəndlərində göstərilmiş bütün dövlətləri dəvət edir.
Maddə 15
Dövlətlərə bildirişlərin edilməsi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun 13-cü və 14-cü maddələrində göstərilmiş
bildirişlərdən əlavə, 7-ci maddənin 1-ci bəndində qeyd olunmuş dövlətlərə, həmçinin 7-ci maddənin 3-cü və 4-cü
bəndlərinə əsasən bu Protokolun Tərəfləri olmuş dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumatlar verir:
(a) 7-ci maddəyə uyğun olaraq Protokola qoşulma və ratifikasiya haqqında;
(b) 8-ci maddəyə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
(c) 9-cu maddəyə uyğun olaraq denonsasiya haqqında;
(d) 10-cu maddəyə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvədən düşməsi haqqında;
(e) 12-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq alınan bəyanatlar və bildirişlər haqqında.
Maddə 16
Depozitari
Bu Protokolun əsli saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilir ki, o da öz
növbəsində təsdiq olunmuş surətləri bu Protokolun 7-ci maddəsinin 1-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində göstərilmiş
bütün dövlətlərə təqdim edir.
Cenevrə şəhərində 20 fevral 2008-ci il tarixində, ingilis və fransız dillərində olmaqla bir nüsxədə
imzalanmışdır, hər bir mətn bərabər autentikdir.
Bunun təsdiqi olaraq səlahiyyətli və aşağıda imzası olan tərəflər bu Protokolu imzalamışlar.
“Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiyaya elektron əmtəə-nəqliyyat
qaiməsi ilə bağlı” Əlavə Protokola dair Azərbaycan Respublikasının
QEYD-ŞƏRTİ
“Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında” Konvensiyaya elektron əmtəə-nəqliyyat
qaiməsi ilə bağlı” Əlavə Protokolun 12 maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası,
Protokolun şərhinə və ya tətbiqinə dair yaranan mübahisələrin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim olunması
barədə 11-ci maddənin müddəasını özünə münasibətdə məcburi hesab etmir.
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“Avropa Sosial Xartiyasının təsdiq edilməsi barədə”, “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyaya
qoşulmaq barəsində”, “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyanın Fakültativ Protokoluna qoşulmaq
barəsində”, “Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa
əlilliyi olan şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi”nə qoşulmaq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 6 yanvar tarixli 575-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 1, maddə 14) ilə təsdiq edilmiş “Dəyişdirilmiş Avropa Sosial
Xartiyası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. I hissənin 15-ci bəndində “Əlillər” sözü “Əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. II hissə üzrə:
1.2.1. 9-cu maddədə “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 10-cu maddənin birinci hissəsinin 1-ci abzasında “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.2.3. 15-ci maddə üzrə:
1.2.3.1. adında “Əlil” sözü “Əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3.2. birinci hissədə və həmin hissənin 1-ci abzasında “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3.3. birinci hissənin 2-ci abzasının birinci cümləsində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə, “fiziki və
əqli çatışmazlıq dərəcəsinə” sözləri “əlilliyinə” sözü ilə, “fiziki və əqli şikəstliyi” sözləri “fiziki və əqli
çatışmazlığı” sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 2. “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barəsində” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 11, maddə 953) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. adında və I maddədə “Əlillərin” sözü “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiya üzrə:
2.2.1. adında, 34-cü maddənin adında və 1-ci hissəsində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Əlillərin
hüquqları haqqında” Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Bəyanatının adında “Əlillərin” sözü
“Əlilliyi olan şəxslərin" sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2. preambula üzrə:
2.2.2.1. “g)” bəndində “problemlərinin” sözü “məsələlərinin” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.2.2. “c)”, “i)”, “j)” (hər iki halda), “k)”, “I)”, “m)” (hər üç halda), “o)”, “p)”, “u)” (hər iki halda), “v)”,
“x)” (hər iki halda) və “y)” (hər iki halda) bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.2.3. “f)” bəndində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, “Əlillərə” sözü “Əlilliyi olan şəxslərə”
sözləri ilə, “Əlillər” sözü “Əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2.4. “n)” bəndində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, hər iki halda “şəxsi” sözü “fərdi” sözü
ilə əvəz edilsin;
2.2.2.5. “q)” bəndində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə, “istismar olunma ilə bağlı böyük riskə məruz
qalmalarını” sözləri “istismara məruz qalma riskinin böyük olmasını” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2.6. “r)” bəndində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2.7. “t)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlillərə” sözü “əlilliyi olan
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2.8. “v)” bəndində “rabitədən istifadə imkanlarının” sözləri “rabitənin müyəssərliyinin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.3. 1-ci maddə üzrə:
2.2.3.1. birinci hissədə “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.3.2. ikinci hissədə “Əlillərə” sözü “Əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə, “qarşılıqlı təsir zamanı” sözləri
“qarşılaşdığı zaman” sözləri ilə, “insanlar aiddir” sözləri “şəxslərdir” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.4. 2-ci maddənin birinci hissəsi üzrə:
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2.2.4.1. ikinci abzasda “mətndən, Brayl əlifbasından, toxunulmaqla duyulan ünsiyyətdən, böyük şriftdən,
mümkün mültimedia vasitələrindən, eləcə də çap materiallarından, audio vasitələrdən, adi dildən" sözləri “mətnin
əks etdirilməsindən, Brayl əlifbasıdan, taktil ünsiyyətdən, böyük şriftlərlə çapdan, müyəssər multimedia
vasitələrindən, eləcə də çap materiallarından, audiovasitələrdən, sadələşdirilmiş dildən” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.4.2. üçüncü abzasda “jest” sözü “işarət” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.4.3. beşinci abzasda “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, “şüurlu” sözü “ağlabatan” sözü ilə
əvəz edilsin;
2.2.4.4. altıncı abzasın ikinci cümləsində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin və
birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“universal dizayn – əşyaların, şəraitin, proqramların və xidmətlərin adaptasiya və ya xüsusi dizayn zərurəti
olmadan bütün insanlar tərəfindən istifadəyə maksimum dərəcədə yararlı dizaynı deməkdir.”;
2.2.5. 3-cü maddənin birinci hissəsinin “d)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə və
“h)” bəndində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.6. 4-cü maddə üzrə:
2.2.6.1. 1-ci hissədə və həmin hissənin “c)” bəndində, 4-cü hissəsinin birinci cümləsində “əlillərin” sözü
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.6.2. 1-ci hissənin “i)” bəndində “əlillərlə” sözü “əlilliyi olan şəxslərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.6.3. 1-ci hissənin “b)”, “f)” və “g)” bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“b) əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə qanunvericilik aktlarının qəbul olunması da daxil olmaqla, ayrıseçkilik yaradan mövcud qanunların, qərarların, adət və əsasların dəyişdirilməsi və ya ləğv olunması üçün bütün
lazımi tədbirləri görmək;”;
“f) bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyənləşdirildiyi kimi, əlilliyi olan şəxslərin xüsusi ehtiyaclarını
qarşılamaq üçün mümkün qədər minimum adaptasiya və ən az xərc tələb edən universal dizayn edilmiş malların,
xidmətlərin, avadanlıqların və obyektlərin tədqiqatı və inkişafını həyata keçirmək və həvəsləndirmək,
müyəssərliyinə və istifadəsinə kömək etmək, habelə standartların və təlimatların hazırlanmasında universal
dizaynın tətbiqini təşviq etmək;”;
“g) sərfəli qiymətə üstünlük verməklə əlilliyi olan şəxslər üçün uyğun olan texnologiyaların, o cümlədən
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının, hərəkəti asanlaşdıran vasitələrin, qurğuların və köməkçi
texnologiyaların müyəssərliyini və istifadəsini, eləcə də araşdırılmasını və inkişaf etdirilməsini həyata keçirmək
və buna həvəsləndirmək;”;
2.2.6.4. 1-ci hissənin “h)” bəndindən “sürətli” sözü çıxarılsın və həmin bənddə “əlillərə” sözü “əlilliyi olan
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.6.5. 3-cü hissədə “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə, “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə,
“əlillərlə sıx məsləhətləşir və onları təmsil edən təşkilatlar vasitəsilə onları fəal” sözləri “əlilliyi olan şəxslərlə
məsləhətləşmələr aparır və onları təmsil edən təşkilatlar vasitəsilə onları bu işə fəal şəkildə” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.7. 5-ci maddə üzrə:
2.2.7.1. 2-ci hissədə “əlillik əlaməti üzrə” sözləri “əlilliyin müəyyən edilməsi ilə bağlı” sözləri ilə,
“əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.7.2. 4-cü hissədə “Əlillərin” sözü “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri əvəz edilsin;
2.2.8. 6-cı maddə üzrə:
2.2.8.1. adında “Əlil” sözü “Əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.8.2. 1-ci hissədə “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.9. 7-ci maddə üzrə:
2.2.9.1. adında və 2-ci hissədə “Əlil ” sözü “Əlilliyi olan” sözləri əvəz edilsin;
2.2.9.2. 1-ci və 3-cü hissələrdə “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.10. 8-ci maddə üzrə:
2.2.10.1. adında “Maarifləndirici-tərbiyəvi iş” sözləri “maarifləndirmə” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.10.2. 1-ci hissənin “a)” və “c)” bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.10.3. 1-ci hissənin “b)” bəndində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.10.4. 2-ci hissənin “i)”, “iii)” və “b)” bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2.10.5. 2-ci hissənin “ii)” bəndində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
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2.2.10.6. 2-ci hissənin “c)” bəndində “əlilləri” sözü “əlilliyi olan şəxsləri” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.10.7. 2-ci hissənin “d)” bəndində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə, “tərbiyəvi-tanışlıq”
sözləri “maarifləndirmə” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.11. 9-cu maddə üzrə:
2.2.11.1. adında “İstifadə imkanları” sözləri “Müyəssərlik” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.11.2. 1-ci hissəsinin birinci cümləsində “Əlillərə” sözü “Əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə, “əlillərin”
sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.11.3. 1-ci hissəsinin ikinci cümləsində “Bu imkanlardan istifadəyə” sözləri “Müyəssərliyə” sözü ilə
əvəz edilsin;
2.2.11.4. 2-ci hissənin “b)”, “c)”, “f)” və “g)” bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi” olan şəxslərin sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.2.11.5. 2-ci hissənin “e)” bəndində “obyektləri onlardan istifadə edilməsi imkanını” sözləri
“müyəssərliyi” sözü ilə, “lal-kar tərcüməçilərinin” sözləri “surdo tərcüməçilərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.12. 10-cu maddədə, 14-cü maddənin 1-ci hissəsinin birinci abzasında və 2-ci hissəsində, 15-ci maddənin
2-ci hissəsində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.13. 11-ci maddə üzrə:
2.2.13.1. adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Riskli vəziyyətlər və fövqəladə humanitar hallar”;
2.2.13.2. mətnində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.14. 12-ci maddə üzrə:
2.2.14.1. 1-ci hissədə “əlilin” sözü “əlilliyi olan şəxsin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.14.2. 2-ci, 3-cü və 5-ci (hər iki halda) hissələrdə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.15. 13-cü maddə üzrə:
2.2.15.1. 1-ci hissədə “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.15.2. 2-ci hissədə “Əlillərin” sözü “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.16. 16-cı maddə üzrə:
2.2.16.1. 1-ci hissədə və 4-cü hissənin birinci cümləsində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.2.16.2. 2-ci hissənin birinci cümləsində (hər iki halda), 3-cü və 5-ci hissələrdə “əlillərə” sözü “əlilliyi
olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.16.3. 4-cü hissəsinin birinci cümləsində “koqnitiv” sözü “əqli” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.17. 17-ci maddə üzrə:
2.2.17.1. adında “bütövlüyün” sözü “toxunulmazlığın” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.17.2. mətnində “əlil” sözü “əlilliyi olan şəxs” sözü ilə, “bütövlüyünə” sözü “toxunulmazlığına” sözü
ilə əvəz edilsin;
2.2.18. 18-ci maddə üzrə:
2.2.18.1. 1-ci hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.18.2. 2-ci hissədə “Əlil” sözü “Əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.19. 19-cu maddə üzrə:
2.2.19.1. 1-ci hissənin birinci abzasında “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “variantı” sözü
“imkanı” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.19.2. 1-ci hissənin “c)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.19.3. 1-ci hissənin “a)” bəndində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.19.4. 1-ci hissənin “b)” bəndində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, “yerli icmadan” sözləri
“cəmiyyətdən” sözü ilə əvəz edilsin və həmin bənddən “yerli icmanın bazasında” sözləri çıxarılsın;
2.2.20. 20-ci maddə üzrə:
2.2.20.1. adında “etmək imkanı” sözləri “etmə” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.20.2. birinci hissənin birinci abzasında və həmin hissənin “a)”, “b)” və “d)” bəndlərində “əlillərin” sözü
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.20.3. birinci hissənin “c)” bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“c) əlilliyi olan şəxslərə və onlarla işləyən ixtisaslaşmış heyətə hərəkət bacarıqları barədə təlimlərin
keçirilməsi;”;
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2.2.21. 21-ci maddə üzrə:
2.2.21.1. adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“İfadə və fikir azadlığı və informasiyaya çıxış”;
2.2.21.2. birinci hissənin birinci abzasında “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin sözləri ilə, “etiqadlarını”
sözü “əqidələrini” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.21.3. birinci hissənin “a)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.21.4. birinci hissənin “b)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “jest dillərinin”
sözləri “işarət dillərinin” sözləri ilə, “mümkün üsullarının” sözləri “müyəssər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.21.5. birinci hissənin “c)” bəndində “əlillər üçün məqbul və yararlı” sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün
müyəssər və münasib” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.21.6. birinci hissənin “d)” bəndində “əlillər üçün yararlı” sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.21.7. birinci hissənin “e)” bəndində “jest” sözü “işarət” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.22. 22-ci maddə üzrə:
2.2.22.1. 1-ci hissənin birinci cümləsində “əlil” sözü “əlilliyi olan şəxs” sözləri ilə, “qəsd olunmasına”
sözləri “müdaxiləyə” sözü ilə, ikinci cümləsində “Əlillər” sözü “Əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, “qəsd” sözü
“müdaxilə” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.22.2. 2-ci hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.23. 23-cü maddə üzrə:
2.2.23.1. 1-ci hissədə “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.23.2. 1-ci hissənin “a)” və “b)” bəndlərində, 2-ci hissənin birinci və ikinci cümlələrində “əlillərin” sözü
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.23.3. 1-ci hissənin “c)” bəndində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.23.4. 3-cü hissəsinin birinci cümləsində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə, ikinci cümləsində hər iki
halda “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə, “baxmaqdan yayınmağa” sözləri “qarşı laqeydlik” sözləri ilə, “lap
əvvəldən” sözləri “erkən” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.23.5. 4-cü hissəsinin birinci cümləsində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə, ikinci cümləsində “əlil”
sözü “əlilliyi olan şəxs” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.23.6. 5-ci hissədə “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.24. 24-cü maddə üzrə:
2.2.24.1. 1-ci hissənin birinci cümləsində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, ikinci
cümləsində “əlilin” sözü “əlilliyi olan şəxsin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.24.2. 1-ci hissənin “b)” bəndində və 5-ci hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.24.3. 1-ci hissənin “c)” bəndində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.24.4. 2-ci hissənin “a)”, “b)” və “d)” bəndlərində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.24.5. 2-ci hissənin “e)” bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“e) tam inklüzivliyi təmin etmək məqsədilə akademik və sosial inkişafı maksimum dərəcədə artıran
mühitdə səmərəli fərdi dəstək tədbirlərini təmin etsinlər.”;
2.2.24.6. 3-cü hissənin birinci cümləsində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.24.7. 3-cü hissənin “b)” bəndində “jest” sözü “işarət” sözü ilə, “karların” sözü “eşitmə qabiliyyəti tam
məhdud şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.24.8. 3-cü hissənin “c)” bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“c) görmə, eşitmə və eşitmə-görmə qabiliyyətləri tam məhdud şəxslərin, xüsusilə 18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərin təhsilinin onlar üçün ən uyğun dil, metod və ünsiyyət üsulları ilə akademik və sosial
inkişafı maksimum dərəcədə artıran mühitdə həyata keçirilməsini təmin edirlər;”;
2.2.24.9. 4-cü hissənin birinci cümləsində “jest” sözü “işarət” sözü ilə, “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə,
ikinci cümləsində “tədris, əlillik problemi baxımından təhsil prosesini əhatə edərək, əlillərə yardımın göstərilməsi
istiqamətində gücləndirici alternativ metodlardan,” sözləri “təlim, əlilliyi olan şəxslərə dəstək göstərilməsi
istiqamətində əlilliklə bağlı məlumatlılığı və ünsiyyətin müvafiq gücləndirici və alternativ metod,” sözləri ilə əvəz
edilsin;
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2.2.24.10. 5-ci hissənin birinci cümləsində “birlikdə” sözü “bərabər səviyyədə” sözləri ilə, ikinci
cümləsində “əlillərə lazımi vəsaitlərin təqdim olunması qayğısına da qalırlar” sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün
ağlabatan uyğunlaşmanı təmin edirlər.” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.25. 25-ci maddə üzrə:
2.2.25.1. birinci hissənin birinci və ikinci cümlələrində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2.25.2. birinci hissənin “a)”, “b)” bəndlərində və “e)” bəndinin birinci cümləsində “əlillərə” sözləri
“əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.25.3. birinci hissənin “d)” bəndində “əlillərə” sözləri “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə, “əlillərin” sözü
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.26. 26-cı maddə üzrə:
2.2.26.1. 1-ci hissənin birinci cümləsində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlillərə”
sözləri “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.26.2. 1-ci hissənin “b)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.26.3. 3-cü hissədə “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.27. 27-ci maddə üzrə:
2.2.27.1. 1-ci hissənin birinci cümləsində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlillər” sözü
“əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, “əlilin” sözü “əlilliyi olan şəxsin” sözləri ilə, “əməyi ilə” sözləri “işlə” sözü ilə,
ikinci cümləsində “həmçinin əmək fəaliyyəti zamanı istehsalat zədəsi almış əlillər də daxil olmaqla, zəruri
tədbirlərin, o cümlədən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada, tədbirlərin görülməsi vasitəsilə əmək
hüququnun həyata keçirilməsini aşağıda göstərilən məqsədlər üçün təmin edir və həvəsləndirirlər” sözləri
“qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq addımları ataraq, istehsalat zədəsi almış şəxslərin hüququ
da daxil olmaqla, əmək hüququnun həyata keçirilməsini təmin və təşviq edirlər, bu məqsədlə onlar” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2.27.2. 1-ci hissənin “b)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “sataşma” sözü
“qısnama” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.27.3. 1-ci hissənin “c)”, “e)”, “g)” və “h)” bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.2.27.4. 1-ci hissənin “d)” bəndində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.27.5. 1-ci hissənin “j)” və “k)” bəndlərində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.27.6. 1-ci hissənin “i)” bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“i) iş yerində əlilliyi olan şəxslər üçün ağlabatan uyğunlaşmanın həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;”;
2.2.27.7. 2-ci hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.28. 28-ci maddə üzrə:
2.2.28.1. 1-ci hissədə, 2-ci hissənin birinci abzasında, “a)”, “b)”, “d)” və “e)” bəndlərində “əlillərin” sözü
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.28.2. 1-ci hissənin “c)” bəndində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlilliklə” sözü
“əlilliyin müəyyən edilməsi ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.29. 29-cu maddə üzrə:
2.2.29.1. birinci hissənin 1-ci abzasında və həmin hissənin “a)” bəndində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.29.2. 1-ci hissənin “ii)” (birinci halda), “iii)” və “b)” bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.29.3. 1-ci hissənin “ii)” bəndində (ikinci halda) “əlilləri” sözü “əlilliyi olan şəxsləri” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2.30. 30-cu maddə üzrə:
2.2.30.1. 1-ci hissənin birinci abzasında “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlillər” sözü
“əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.30.2. 1-ci hissənin “a)” və “b)” bəndlərində “münasib” sözü “müyəssər” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2.30.3. 2-ci hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “əlillərə” sözü “əlilliyi olan
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.30.4. 3-cü hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.30.5. 4-cü hissədə “Əlillərin, jest dilləri və karların” sözləri “Əlilliyi olan şəxslərin, işarət dilləri və
eşitmə qabiliyyəti tam məhdud olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
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2.2.30.6. 5-ci hissənin birinci abzasında “Əlillərə” sözü “Əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə, “a)”, “c)” və
“e)” bəndlərində “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.30.7. 5-ci hissənin “b)” bəndində “əlillərə xüsusilə əlillər üçün” sözləri “əlilliyi olan şəxslərə xüsusilə
onlar üçün” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.30.8. 5-ci hissənin “d)” bəndində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.31. 31-ci maddə üzrə:
2.2.31.1. 1-ci hissəsinin “a)” bəndində və 2-ci hissədə “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2.31.2. 3-cü hissədə “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.32. 32-ci maddənin 1-ci hissəsində “əlil” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, həmin hissənin “a)”
bəndində “əlilləri əhatə etməsinin və onlar üçün müyəssər olmasının” sözləri “əlilliyi olan şəxslərə inklüzivliyinin
və müyəssərliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.33. 33-cü maddənin 3-cü hissəsində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.34. 34-cü maddənin 4-cü hissəsində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 3. “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyanın Fakültativ Protokoluna qoşulmaq
barəsində” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008,
№ 11, maddə 954) adında və I maddəsində “Əlillərin” sözü “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “Əlillərin
hüquqları haqqında” Konvensiyanın Fakültativ Protokolunun adında, 1-ci maddəsinin 1-ci hissəsində, “Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyasının Fakültativ Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının Bəyanatı”nın adında ismin müvafiq hallarında “Əlillər” sözü ismin müvafiq hallarında “Əlilliyi
olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 4. “Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa əlilliyi
olan şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi”nə qoşulmaq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 7 (I kitab), maddə
1400) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. adında və ikinci abzasda “kor, görmə qüsurlu” sözləri “görmə qabiliyyəti tam məhdud, görmə
pozuntusu” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. “Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa əlilliyi olan
şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi” üzrə:
4.2.1. adında, preambulanın üçüncü – beşinci, altıncı (hər iki halda), yeddinci – doqquzuncu və on birinci
abzaslarında “görmə qüsurlu” sözləri “görmə pozuntusu” sözləri ilə, ikinci abzasında “Əlillərin” sözü “Əlilliyi
olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2.2. 2-ci maddənin “b)” bəndində “görmə qüsuru” sözləri “görmə pozuntusu” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2.3. 3-cü maddənin “a)” bəndində “kordur” sözü “görmə qabiliyyəti tam məhduddur” sözləri ilə, “b)”
bəndində “görmə qüsuru və ya qavrama və ya oxuma əlilliyi” sözləri “görmə pozuntusu və ya qavrama və ya
oxuma məhdudiyyətləri” sözləri ilə, hər iki halda “qüsuru” sözü “pozuntusu” sözü ilə əvəz edilsin;
4.3. “Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa əlilliyi olan
şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi”nə dair Azərbaycan Respublikasının
bəyanatlarının birinci və ikinci abzaslarında “kor” sözü “görmə qabiliyyəti tam məhdud” sözləri ilə, “görmə
qüsurlu” sözləri “görmə pozuntusu” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 oktyabr 2022-ci il
№ 608-VIQD
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“Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi
haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I
hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi
haqqında” 1965-ci il noyabrın 15-də Haaqa şəhərində imzalanmış Konvensiya Azərbaycan Respublikasının
müvafiq bəyanatları ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il
№ 592-VIQ
“Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim
edilməsi haqqında”
KONVENSİYA
(1965-ci il 15 noyabr tarixində bağlanılmışdır)
Hazırkı Konvensiyanı imzalayan Dövlətlər,
xaricdə təqdim ediləcək məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin ünvanlanan şəxsin nəzərinə vaxtında
çatdırılmasını təmin etmək üçün müvafiq vasitələrin yaradılmasını arzulayaraq,
bu məqsəd üçün prosedurun sadələşdirilməsi və sürətləndirilməsi vasitəsilə qarşılıqlı məhkəmə yardımının
təşkilinin təkmilləşdirməsini arzulayaraq,
bu səbəbdən Konvensiya imzalamağı qərarlaşdırdılar və aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Hazırkı Konvensiya məhkəmə və ya qeyri-məhkəmə sənədinin xaricdə təqdim edilməsi üçün göndərilməsi
tələb olunan hallarda mülki və ya ticarət işləri üzrə bütün işlərdə tətbiq olunur.
Bu Konvensiya sənədin təqdim ediləcəyi şəxsin ünvanı məlum olmadıqda, tətbiq olunmur.
Fəsil I - Məhkəmə sənədləri
Maddə 2
Hər bir Razılığa gələn Dövlət digər Razılığa gələn Dövlətlərdən gələn təqdim edilmə barədə sorğuları qəbul
etmək və 3-6-cı maddələrin müddəalarına uyğun olaraq onları icra etmək öhdəliyini üzərinə götürəcək Mərkəzi
Orqan təyin edir.
Hər bir Dövlət Mərkəzi Orqanı öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq təşkil edir.
Maddə 3
Sənədlərin tərtib olunduğu Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətləndirilmiş orqan və ya
məhkəmənin vəzifəli şəxsi sorğunu hər hansı leqallaşdırma və ya başqa ona bərabər rəsmiləşdirmə tələbi olmadan
hazırkı Konvensiyaya əlavə edilmiş nümunəyə uyğun olaraq ünvanlanan Dövlətin Mərkəzi Orqanına göndərir.
Təqdim olunacaq sənəd və ya onun surəti sorğuya əlavə olunur. Sorğu və sənəd iki nüsxədə tərtib olunur.
Maddə 4
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Mərkəzi Orqan hesab etsə ki, sorğu hazırkı Konvensiyanın müddəalarına uyğunluq təşkil etmir, o, dərhal
ərizəçiyə məlumat verir və sorğuya dair öz iradlarını bildirir.
Maddə 5
Ünvanlanan Dövlətin Mərkəzi orqanı sənədi özü təqdim edir və ya müvafiq qurum tərəfindən təqdim
edilməsini təşkil edir, ya a) yerli tədbirlər üzrə öz ərazisi daxilində olan şəxslərə sənədlərin təqdim edilməsi üçün öz daxili
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan üsulla, və ya
b) ərizəçi tərəfindən sorğu edilən xüsusi üsulla, bu şərtlə ki, belə üsul ünvanlanan Dövlətin
qanunvericiliyinə uyğun olsun.
Bu maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndində göstərilən hal istisna olmaqla, sənəd həmişə onu könüllü
qəbul edən ünvanlanan şəxsə çatdırılmaqla təqdim edilə bilər.
Əgər sənəd yuxarıdakı birinci bəndə əsasən təqdim ediləcəksə, Mərkəzi Orqan sənədin ünvanlanan
Dövlətin rəsmi dilində yazılmasını və ya rəsmi dillərindən birinə tərcümə olunmasını tələb edə bilər.
Təqdim ediləcək sənədin xülasəsini özündə ehtiva edən hazırkı Konvensiyaya əlavə edilmiş formada olan
sorğunun həmin hissəsi sənədlə birlikdə təqdim edilir.
Maddə 6
Ünvanlanan Dövlətin Mərkəzi Orqanı və ya bu məqsədlə təyin edilə bilən hər hansı digər orqan hazırkı
Konvensiyaya əlavə edilən nümunə formasında şəhadətnaməni doldurur.
Şəhadətnamədə sənədin təqdim edildiyi qeyd olunur və ona təqdimatın üsulu, yeri, tarixi və sənədin
çatdırıldığı şəxs barədə məlumat daxildir. Əgər sənəd təqdim edilməmişdirsə, şəhadətnamədə təqdim edilmənin
qarşısını alan səbəblər qeyd olunur.
Ərizəçi Mərkəzi Orqan və ya məhkəmə orqanı tərəfindən doldurulmayan şəhadətnaməyə bu orqanlardan
biri tərəfindən təsdiqləyici imza qoyulmasını tələb edə bilər.
Şəhadətnamə birbaşa ərizəçiyə göndərilir.
Maddə 7
Hazırkı Konvensiyaya əlavə edilmiş nümunədəki standart şərtlər bütün hallarda fransız və ya ingilis dilində
yazılır. Onlar həmçinin sənədlərin tərtib olunduğu Dövlətin rəsmi dilində və ya rəsmi dillərindən birində yazıla
bilər.
Müvafiq boşluqlar ünvanlanan Dövlətin dilində, yaxud fransız və ya ingilis dillərində doldurulur.
Maddə 8
Hər bir Razılığa gələn Dövlət xaricdə olan şəxslərə məhkəmə sənədlərinin hər hansı məcburiyyət tətbiq
edilmədən təqdimatını birbaşa öz diplomatik və ya konsulluq qurumları vasitəsilə həyata keçirmək hüququna
malikdir.
Sənəd sənədlərin tərtib olunduğu Dövlətin vətəndaşına təqdim ediləcəyi hallar istisna olmaqla, hər hansı
Dövlət öz ərazisində belə təqdimata qarşı olduğunu bildirə bilər.
Maddə 9
Əlavə olaraq hər bir Razılığa gələn Dövlət təqdimat məqsədilə sənədləri digər Razılığa gələn Tərəfin bu
məqsəd üçün təyin etdiyi orqanlara konsulluq kanalları vasitəsilə göndərmək hüququna malikdir.
Hər bir Razılığa gələn Dövlət istisna hallar bunu tələb etdikdə, eyni məqsəd üçün diplomatik kanallardan
istifadə edə bilər.
Maddə 10
Sorğu edilən Dövlət etiraz etmədikdə, hazırkı Konvensiya aşağıdakılara mane olmur:
35

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

a) xaricdə olan şəxslərə məhkəmə sənədlərini poçt vasitəsilə birbaşa göndərmək imkanı;
b) Mənşə Dövlətin məhkəmə məmurlarının, rəsmilərinin və ya digər səlahiyyətli şəxslərinin məhkəmə
sənədlərini sorğu edilən Dövlətin məhkəmə məmurları, rəsmiləri və ya digər səlahiyyətli şəxsləri vasitəsilə birbaşa
təqdim etmək imkanı;
c) məhkəmə icraatında maraqlı olan hər hansı şəxsin məhkəmə sənədlərini sorğu edilən Dövlətin məhkəmə
məmurları, rəsmiləri və ya digər səlahiyyətli şəxsləri vasitəsilə birbaşa təqdim etmək imkanı.
Maddə 11
Hazırkı Konvensiya məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi məqsədilə əvvəlki maddələrdə göstərilən
kanallardan başqa digər çatdırılma kanallarına və xüsusilə onların müvafiq orqanları arasında birbaşa əlaqəyə yol
verilməsi haqqında iki və ya daha çox Razılığa gələn Dövlətin razılığa gəlmələrinin qarşısını almır.
Maddə 12
Razılığa gələn Dövlətdən gələn məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi ünvanlanan Dövlətin göstərdiyi
xidmətlərlə bağlı rüsum və ya xərclərin ödənilməsinə və ya qarşılanmasına səbəb olmur.
Ərizəçi aşağıdakı hallarda xərcləri ödəyir və ya qarşılayır:
a) məhkəmə işçisinin və ya sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətləndirilmiş şəxsin işə
cəlb edilməsi;
b) xüsusi təqdim edilmə üsulundan istifadə.
Maddə 13
Təqdim edilmə barədə sorğu hazırkı Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olduqda, sorğu edilən Dövlət yalnız
sorğunun icrasının onun suverenliyinə və ya təhlükəsizliyinə xələl gətirəcəyini hesab etdiyi təqdirdə, onun
icrasından imtina edə bilər.
O, yalnız öz daxili qanununa əsasən işin predmeti üzrə müstəsna yurisdiksiya iddia etməsi və ya ərizənin
səbəb olduğu tədbirə onun daxili qanunvericiliyinin icazə verməməsi əsasında icradan imtina edə bilməz.
İmtina olunan halda, Mərkəzi Orqan dərhal ərizəçiyə məlumat verir və imtinanın səbəblərini bildirir.
Maddə 14
Məhkəmə sənədlərinin təqdim edilmə üçün göndərilməsi ilə əlaqədar yarana biləcək çətinliklər diplomatik
kanallar vasitəsilə həll olunur.
Maddə 15
Məhkəməyə çağırış vərəqi və ya ona bərabər sənəd hazırkı Konvensiyanın müddəalarına əsasən təqdim
edilmə məqsədilə xaricə göndərilməli olduqda və cavabdeh gəlmədikdə, aşağıdakı hallar müəyyən edilənə kimi
qərarın çıxarılması təxirə salınır:
a) sənəd yerli tədbirlər üzrə öz ərazisi daxilində olan şəxslərə sənədlərin təqdim edilməsi üçün ünvanlanan
Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan üsulla təqdim edilmişdir, və ya
b) sənəd bu Konvensiyada göstərilən digər üsulla cavabdehə və ya onun yaşadığı yerə həqiqətən
çatdırılmışdır,
və bu halların hər birində təqdim edilmə və ya çatdırılma cavabdehin özünü müdafiə edə bilməsi üçün
kifayət qədər vaxt verilməklə həyata keçirilmişdir.
Hər bir Razılığa gələn Dövlət bəyan edə bilər ki, bu maddənin birinci bəndinin müddəalarına baxmayaraq
hakim hətta təqdim edilmə və ya çatdırılma şəhadətnaməsi alınmadan bütün aşağıdakı şərtlərin yerinə yetiriləcəyi
hallarda qərar çıxarmaq hüququna malikdir:
a) sənəd hazırkı Konvensiyada göstərilən üsullardan biri ilə göndərilmişdir;
b) sənədin göndərilməsindən sonra konkret işdə hakim tərəfindən ağlabatan sayılan, altı aydan az olmayan
müddət keçmişdir;
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c) ünvanlanan Dövlətin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə alınması üçün bütün tutarlı səylər görülməsinə
baxmayaraq, heç bir növ şəhadətnamə alınmamışdır.
Əvvəlki bəndlərin müddəaları təcili halda hakimin hər hansı müvəqqəti və ya qoruyucu tədbirlərin
görülməsinə dair qərar verməsinə mane olmur.
Maddə 16
Məhkəməyə çağırış vərəqi və ya ona bərabər sənəd hazırkı Konvensiyanın müddəalarına əsasən təqdim
edilmə məqsədilə xaricə göndərilməli olduqda və məhkəməyə gəlməyən cavabdehə qarşı qərar çıxarıldıqda,
aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilərsə, hakim cavabdehi qərardan şikayət vermək müddətinin bitməsinin
nəticələrindən azad etmək səlahiyyətinə malikdir:
a) cavabdehin öz təqsiri olmadan sənəd haqqında müdafiə olunmaq üçün kifayət edəcək vaxtda məlumatı
yox idi və ya çıxarılan qərardan şikayət vermək üçün kifayət edəcək vaxtda məlumatı yox idi; və
b) cavabdeh özünü müdafiə etmək üçün əsaslı dəlillərini təqdim etmişdir.
Müddətin bərpası haqqında vəsatət, cavabdeh qərar haqqında məlumat alandan sonra yalnız ağlabatan
müddət ərzində verilə bilər.
Hər bir Razılığa gələn Dövlət bəyan edə bilər ki, bəyanatda göstərilən müddətin bitməsindən sonra edilən
vəsatətə baxılmayacaqdır, lakin hər bir halda bu müddət qərarın çıxarıldığı tarixdən sonra bir ildən az olmur.
Bu maddə şəxslərin statusu və ya hüquq qabiliyyətinə dair qərarlara tətbiq olunmur.
Fəsil II - Qeyri-məhkəmə sənədləri
Maddə 17
Razılığa gələn Dövlətin orqanları və məhkəmə məmurları tərəfindən tərtib olunan qeyri-məhkəmə sənədləri
hazırkı Konvensiyanın nəzərdə tutduğu üsullarla və müddəalara əsasən digər Razılığa gələn Dövlətdə təqdim
edilməsi üçün göndərilə bilər.
Fəsil III - Ümumi müddəalar
Maddə 18
Hər bir Razılığa gələn Dövlət Mərkəzi Orqandan əlavə digər səlahiyyətli orqanlar təyin edə bilər və onların
səlahiyyətinin əhatə dairəsini müəyyən edir. Lakin ərizəçi bütün hallarda sorğunu Mərkəzi Orqana ünvanlamaq
hüququna malikdir.
Federativ Dövlətlər birdən çox Mərkəzi Orqan təyin etmək hüququna malikdir.
Maddə 19
Hazırkı Konvensiya əvvəlki maddələrdə göstərilən göndərmə üsullarından başqa Razılığa gələn Dövlətin
daxili qanunvericiliyi icazə verdiyi çərçivədə xaricdən gələn sənədlərin öz ərazisində təqdim edilməsi üsullarının
qarşısını almır.
Maddə 20
Hazırkı Konvensiya iki və ya daha çox Razılığa gələn Dövlətlər arasında aşağıdakıların tətbiq olunmaması
haqqında razılığa gəlmələrinin qarşısını almır:
a) 3-cü maddənin ikinci bəndinin tələb etdiyi kimi göndərilən sənədlərin dublikat surətlərinin təqdim
edilməsi zərurəti;
b) 5-ci maddənin üçüncü bəndinin və 7-ci maddənin dillə bağlı tələbləri;
c) 5-ci maddənin dördüncü bəndinin müddəaları;
d) 12-ci maddənin ikinci bəndinin müddəaları.
Maddə 21
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Hər bir Razılığa gələn Dövlət özünün ratifikasiya və ya qoşulma sənədinin saxlanmaq üçün təqdim etdiyi
zaman və ya daha sonrakı tarixdə Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
a) 2-ci və 18-ci maddələrə əsasən orqanların təyin edilməsi;
b) 6-cı maddəyə əsasən şəhadətnamənin doldurulması üzrə səlahiyyətləndirilmiş orqanın təyin edilməsi;
c) 9-cu maddəyə əsasən konsulluq kanalları ilə göndərilən sənədlərin qəbul edilməsi üzrə
səlahiyyətləndirilmiş orqanın təyin edilməsi.
Həmçinin hər bir Razılığa gələn Dövlət müvafiq hallarda Nazirliyə məlumat verir:
a) 8-ci və 10-cu maddələrdə nəzərdə tutulan göndərmə üsullarından istifadəyə qarşı etiraz;
b) 15-ci maddənin ikinci bəndi və 16-cı maddənin üçüncü bəndinə əsasən edilən bəyanatlar;
c) yuxarıdakı təyinatlar, etirazlar və bəyanatlara edilən bütün düzəlişlər.
Maddə 22
Hazırkı Konvensiyanın Tərəfləri, həmçinin 1905-ci il 17 iyul və 1954-cü il 1 mart tarixlərində Haaqa
şəhərində imzalanmış Mülki Prosedur haqqında bir, yaxud hər iki Konvensiyanın da Tərəfləri olduqda, onlar
arasında bu Konvensiya əvvəlki Konvensiyaların 1-7-ci maddələrini əvəz edir.
Maddə 23
Hazırkı Konvensiya 1905-ci il 17 iyul tarixində Haaqa şəhərində imzalanmış Mülki Prosedur haqqında
Konvensiyanın 23-cü maddəsinin və ya 1954-cü il 1 mart tarixində Haaqa şəhərində imzalanmış Mülki Prosedur
haqqında Konvensiyanın 24-cü maddəsinin tətbiqinə təsir etmir. Lakin bu maddələr yalnız bu Konvensiyalarda
göstərilən əlaqə üsulları ilə eyni üsullar istifadə olunduqda tətbiq edilir.
Maddə 24
Tərəflər əksi barədə razılaşmadığı təqdirdə, 1905-ci il və 1954-cü il tarixli Konvensiyaların Tərəfləri
arasında bağlanılan əlavə razılaşmalar hazırkı Konvensiyaya da bərabər şəkildə tətbiq oluna bilən hesab edilir.
Maddə 25
22-ci və 24-cü maddələrin müddəalarına xələl gətirmədən, hazırkı Konvensiya bu Konvensiyanın
tənzimlədiyi məsələlər üzrə müddəaları ehtiva edən Razılığa gələn Dövlətlərin Tərəf olduğu və ya olacağı
Konvensiyalar ilə ziddiyyət təşkil etmir.
Maddə 26
Hazırkı Konvensiya Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Onuncu Sessiyasında təmsil
olunan Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
O, ratifikasiya edilir və ratifikasiya sənədləri saxlanmaq üçün Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim
olunur.
Maddə 27
Hazırkı Konvensiya 26-cı maddənin ikinci bəndində istinad olunan üçüncü ratifikasiya sənədinin
saxlanmaq üçün təqdim olunduğu tarixdən sonra altmışıncı gün qüvvəyə minir.
Sonradan ratifikasiya edən hər bir imzalayan Dövlət üçün Konvensiya onun ratifikasiya sənədinin təqdim
olunmasından sonra altmışıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 28
Beynəlxalq Xüsusi Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Onuncu Sessiyasında təmsil olunmayan hər hansı
Dövlət hazırkı Konvensiya 27-ci maddənin birinci hissəsinə əsasən qüvvəyə mindikdən sonra ona qoşula bilər.
Qoşulma sənədi saxlanmaq üçün Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunur.
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Belə Dövlət üçün Konvensiya həmin sənəd saxlanmaq üçün təqdim olunmazdan əvvəl Konvensiyanı
ratifikasiya edən bir Dövlət tərəfindən etiraz bildirilmədiyi halda qüvvəyə minir, o şərtlə ki, Niderlandın Xarici
İşlər Nazirliyi həmin dövləti qoşulma haqqında məlumatlandırdıqdan sonra altı ay müddətində adıçəkilən Nazirlik
bu kimi etiraz haqqında məlumatlandırılsın.
Hər hansı belə etiraz olmadıqda, Konvensiya əvvəlki hissədə sadalanan müddətlərin sonuncusu bitən aydan
sonrakı ayın ilk günü qoşulan dövlət üçün qüvvəyə minir.
Maddə 29
Hər hansı Dövlət imzalama, ratifikasiya və ya qoşulma zamanı bəyan edə bilər ki, hazırkı Konvensiya
beynəlxalq münasibətlərinə görə onun məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə, yaxud onlardan biri və ya daha çoxuna
tətbiq edilə bilər. Belə bəyanat müvafiq Dövlət üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdə qüvvəyə minir.
Ondan sonra belə tətbiqetmə barədə bildiriş Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə bildirilir.
Qeyd olunan ərazilər üçün Konvensiya əvvəlki bənddə göstərilən bildiriş verilən tarixdən sonra altmışıncı
gün qüvvəyə minir.
Maddə 30
Hazırkı Konvensiya 27-ci maddənin birinci bəndinə əsasən qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 il müddətində
qüvvədə qalır, o cümlədən daha sonra onu ratifikasiya edən və ya ona qoşulan Dövlətlər üçün.
Ləğvetmə olmadıqda o, hər beş ildən bir dinməz razılıqla beş il müddətinə uzadılır.
Hər hansı ləğvetmə barədə məlumat müvafiq beşillik müddətin bitməsindən ən azı altı ay əvvəl Niderlandın
Xarici İşlər Nazirliyinə verilir.
Ləğvetmə Konvensiyanın tətbiq olunduğu ərazilərin bir hissəsi ilə məhdudlaşdırıla bilər.
Ləğvetmə yalnız onun haqqında məlumat verən Dövlətə münasibətdə qüvvədə olur. Digər Razılığa gələn
Dövlətlər üçün Konvensiya qüvvədə qalır.
Maddə 31
Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi 26-cı maddədə qeyd olunan və 28-ci maddəyə əsasən Konvensiyaya
qoşulan Dövlətlərə aşağıdakılar haqqında bildirir:
a) 26-cı maddədə istinad olunan imzalamalar və ratifikasiyalar;
b) 27-ci maddənin birinci bəndinə əsasən hazırkı Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
c) 28-ci maddədə istinad olunan qoşulmalar və onların qüvvəyə mindiyi tarixlər;
d) 29-cu maddədə istinad olunan uzadılmalar və onların qüvvəyə mindiyi tarixlər;
e) 21-ci maddədə istinad olunan təyinatlar, etirazlar və bəyanatlar;
f) 30-cu maddənin üçüncü bəndində istinad olunan ləğvetmələr.
Qeyd olunanların təsdiqi olaraq müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza atanlar hazırkı
Konvensiyanı imzaladılar.
1965-ci il 15 noyabr tarixində Haaqa şəhərində ingilis və fransız dillərində, hər iki mətn bərabər autentik
olmaqla, bir nüsxədə imzalanmışdır, həmin nüsxə Niderland Hökumətinin arxivində saxlanır və onun
təsdiqlənmiş surəti Beynəlxalq Xüsusi Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Onuncu Sessiyasında təmsil olunan hər
bir Dövlətə diplomatik kanallar vasitəsilə göndərilir.
Məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi barədə
SORĞU
1965-ci il 15 noyabr tarixində Haaqada imzalanmış Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyriməhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi haqqında
Konvensiya
Ərizəçinin adı və ünvanı

Sorğu edilən orqanın ünvanı
39

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Aşağıda imza atan ərizəçi aşağıda sadalanan sənədləri iki nüsxədə göndərməyi özünə şərəf bilir və
yuxarıda adı çəkilən Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən qeyd edilən bir nüsxəsini aşağıdakı ünvan üzrə
təqdim olunmasını xahiş edir:
Ad və ünvan
□
□
□

a) Konvensiyanın 5-ci maddəsinin birinci hissəsinin “a” bəndinə əsasən*
b) aşağıdakı xüsusi üsulla (5-ci maddənin birinci hissəsinin “b” bəndi)*
c) alıcı könüllü şəkildə sənədləri qəbul etməyə razı olan halda çatdırılma yolu ilə
(5-ci maddənin ikinci hissəsi)*

Sənədlərin bir nüsxəsini və ona əlavəni* tələb edən orqana geri qaytarmaq və ya geri qaytarılmasını
təmin etmək xahiş olunur - sənədin arxasında nümunəyə əsasən təqdimat haqqında təsdiq ilə birgə.
Sənədlərin siyahısı

* uyğun olan seçilməklə
İcra olunub

İmza və (və ya) möhür

Tarix

ŞƏHADƏTNAMƏ
Aşağıda imza edən orqan yuxarıda adıçəkilən Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən,
□ 1. sənəd təqdim edilmişdir*:
Tarix
Yer, küçə, nömrə
5-ci maddədə göstərilmiş aşağıdakı üsullardan biri ilə təqdim olunmuşdur:
□
a) 5-ci maddənin birinci hissəsinin “a” bəndinin müddəalarına uyğun olaraq*
□
b) aşağıdakı xüsusi üsulla*:
□
c) könüllü şəkildə sənədləri qəbul etməyə razı olan şəxsə çatdırılma yolu ilə*
Sorğuda qeyd olunan sənədlər çatdırılmışdır:
Şəxsin şəxsiyyəti və təsviri:
Məktubun ünvanlandığı şəxslə münasibət:
(ailə, iş və ya digər)
□ 2) sənədlər aşağıdakı səbəblərdən təqdim olunmamışdır:*
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□ Qeyd edilən Konvensiyanın 12-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən tələb edən orqandan əlavədə
qeyd edilən xərclərin ödənilməsi və ya geri qaytarılması xahiş olunur*
Qoşmalar
Qaytarılan sənədlər
Müvafiq hallarda sənədlərin təqdim edilməsini
təsdiq edən hallarda
* Uyğun olan seçilməklə
İcra olunub:

İmza və(və ya) möhür:

Tarix:

XƏBƏRDARLIQ
Ünvanlanan şəxsin şəxsiyyəti və ünvanı
VACİB
Qoşulan sənəd hüquqi xarakterlidir və sizin hüquq və vəzifələrinizə təsir edə bilər. “Təqdim olunacaq
sənədin xülasəsi” onun xarakteri və məqsədi haqqında sizə qisa məlumat verəcəkdir. Lakin sənədin özünü
diqqətlə oxumalısınız. Hüquqi məsləhət almaq zərurəti yarana bilər.
Əgər maddi imkanlarınız yetərli deyildirsə, yaşadığınız ölkədə və ya sənədin çıxarıldığı ölkədə
hüquqi yardım və ya məsləhət almaq imkanı barədə məlumat əldə etməlisiniz.
Hüquqi yardım və ya məsləhət almaq imkanı barədə suallar buraya ünvanlana bilər:

Tövsiyə olunur ki, bildirişdəki standart şərtlər ingilis və fransız dillərində və müvafiq olduqda,
həmçinin Sənədin hazırlandığı Dövlətin rəsmi dilində və ya rəsmi dillərindən birində yazılsın. Boşluqlar
sənədin göndəriləcəyi Dövlətin dilində və ya ingilis, yaxud fransız dillərində doldurula bilər.

TƏQDİM OLUNACAQ SƏNƏDİN ƏSAS MƏZMUNU
1965-ci il 15 noyabr tarixində Haaqada imzalanmış Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyriməhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi haqqında Konvensiya (5-ci maddə, dördüncü hissə)
Sorğu edən orqanın adı və ünvanı:
Tərəflərin xüsusiyyətləri:*
* uyğun olduqda, sənədin təqdim edilməsində maraqlı olan şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi və
ünvanı.
□ MƏHKƏMƏ SƏNƏDİ**
Sənədin xarakteri və məqsədi:
Məhkəmə araşdırmasının xarakter və
predmeti, müvafiq olduqda isə mübahisədə olan
məbləğ:
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Məhkəməyə gəlişin tarixi və yeri**:
Qərarı qəbul edən məhkəmə**:
Qərarın qəbul olunma tarixi**:
Sənəddə göstərilən son müddətlər**:
**uyğun olan seçilməklə
□ QEYRİ-MƏHKƏMƏ SƏNƏDİ**
Sənədin xarakteri və məqsədi:
Sənəddə göstərilən son müddətlər**:
**uyğun olan seçilməklə
Layihə
“Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi
haqqında” 1965-ci il 15 noyabr tarixli Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATLARI
“Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi
haqqında” 1965-ci il 15 noyabr tarixli Konvensiyanın 21-ci maddəsinə (bundan sonra - Konvensiya) uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikası Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyinə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
1. Konvensiyanın 2-ci maddəsinin məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının mərkəzi orqanı, habelə
Konvensiyanın 9-cu maddəsinə uyğun olaraq konsulluq vasitəsilə ötürülən sənədləri qəbul etmək səlahiyyəti olan
orqan kimi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi təyin edilmişdir.
Ünvan:
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
AZ1073, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1
Azərbaycan Respublikası
Telefon: (+99412) 510-10-01, 537-05-54
Faks: (+99412) 538-08-57
Elektron poçt ünvanı: contact@justice.gov.az, international@justice.qov.az
Rəsmi internet səhifəsi: www.justice.qov.az
2. Konvensiyanın 3-cü maddəsinə uyğun olaraq hüquqi yardım haqqında sorğunu Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən öz səlahiyyətləri çərçivəsində aşağıdakı orqanlar edirlər:
- Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri;
-Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları;
- Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları;
- vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanları;
- notariat fəaliyyətini həyata keçirməyə səlahiyyəti olan notariuslar və digər vəzifəli şəxslər;
- qəyyumluq və himayəçilik orqanları;
- vəkillər.
3. Konvensiyanın 5-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində təqdim
olunmalı sənədlər yalnız Azərbaycan dilində tərtib edildikdə və ya Azərbaycan dilinə müvafiq qaydada təsdiq
olunmuş tərcüməsi ilə müşayiət olunduqda qəbul edilir.
4. Arzu olunandır ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidentinə və vitse-prezidentlərinə, Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə,
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunması üçün nəzərdə tutulan sənədlər diplomatik
qaydada, yəni verbal notaların ötürülməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik
nümayəndəliklər vasitəsilə göndərilsin.
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5. Konvensiyanın 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərin təqdim olunmasının təsdiqi haqqında
şəhadətnamə bilavasitə sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı sorğunu icra edən Azərbaycan Respublikasının
məhkəmələri tərəfindən doldurulur və təsdiq edilir.
6. Konvensiyanın 8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətlərin diplomatik və konsulluq agentləri yalnız təmsil
etdikləri dövlətin vətəndaşlarına sənədlərin təqdim edilməsi halı istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının
ərazisində sənədlərin təqdim olunmasını həyata keçirmək hüququna malik deyillər.
7. Azərbaycan Respublikasında Konvensiyanın 10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada sənədlərin
təqdim edilməsi yolverilməzdir.
8. Azərbaycan Respublikasının mövqeyi ondan ibarətdir ki, Konvensiyanın 12-ci maddəsinə əsasən
iştirakçı dövlətdən daxil olan məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi sorğu olunan dövlət tərəfindən göstərilən
xidmətlərə görə rüsumların və ya xərclərin ödənilməsi və ya qarşılanması üçün əsas ola bilməz. Lakin həmin
maddənin ikinci bəndinin b) yarımbəndində qeyd olunan xüsusi təqdim edilmə üsulundan istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan xərclər ərizəçi tərəfindən ödənilir.
9. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri
Konvensiyanın 15-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən qərar qəbul etmək hüququna malikdirlər.
10. Bu Konvensiyanın müddəaları münaqişənin nəticələri tamamilə aradan qaldırılana və Ermənistan
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər normallaşana qədər Azərbaycan Respublikası
tərəfindən Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.

43

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası
haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I
hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası
haqqında” 2007-ci il noyabrın 23-də Haaqa şəhərində imzalanmış Konvensiya Azərbaycan Respublikasının
müvafiq bəyanatları və qeyd-şərtləri ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il
№ 593-VIQ
“Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq
qaydası haqqında”
KONVENSİYA
(2007-ci il 23 noyabr tarixində bağlanılmışdır)
Hazırkı Konvensiyanı imzalayan Dövlətlər,
Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası üzrə
Dövlətlər arasında əməkdaşlığı təkmilləşdirməyi arzulayaraq,
nəticələr verən və əlçatan, sürətli, səmərəli, qənaətcil, çevik və ədalətli prosedurlara olan ehtiyacı dərk
edərək,
mövcud Haaqa Konvensiyalarının və digər beynəlxalq sənədlərin, xüsusilə 1956-cı il 20 iyun tarixli
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Xaricdə alimentlərin tutulması haqqında” Konvensiyasının ən yaxşı
xüsusiyyətlərini rəhbər tutmağı istəyərək,
texnologiyalardakı irəliləyişlərdən faydalanmağa, eləcə də ehtiyaclar dəyişdikcə və texnologiyada əlavə
irəliləyişlər yeni imkanlar yaratdıqca təkamül etməyə davam edə bilən çevik sistem yaratmağa çalışaraq,
1989-cu il 20 noyabr tarixli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasının
3-cü və 27-ci maddələrinə uyğun olaraq aşağıdakıları xatırlayaraq:
- uşaqlarla bağlı bütün tədbirlərdə ilk növbədə uşağın maraqlarının ən yaxşı şəkildə təmin olunmasına
diqqət yetirilir;
- hər bir uşaq onun fiziki, əqli, ruhi, mənəvi və sosial inkişafı üçün adekvat olan həyat səviyyəsi hüququna
malikdir;
- valideyn (valideynlər) və uşağa görə məsul olan digər şəxslər öz bacarıqları və maliyyə imkanları
çərçivəsində uşağın inkişafı üçün zəruri olan yaşayış şəraiti ilə təmin edilməsi üzrə başlıca məsuliyyət daşıyırlar;
və
- Tərəf Dövlətlər beynəlxalq sazişlərin bağlanması daxil olmaqla, valideyn (valideynlər) və ya digər
məsuliyyətli şəxslərdən, xüsusilə belə şəxslər uşağın yaşadığı Dövlətdən fərqli Dövlətdə yaşadıqları halda,
uşaqlara görə alimentin tutulmasının təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər.
Bu Konvensiyanı imzalamağı qərarlaşdırdılar və aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
FƏSİL I - MƏQSƏD, ƏHATƏ DAİRƏSİ VƏ ANLAYIŞLAR
Maddə 1
Məqsəd
Hazırkı Konvensiyanın məqsədi xaricdə uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər
formalarının beynəlxalq qaydasının səmərəli təmin edilməsidir, xüsusilə aşağıdakı vasitələrlə:
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a) Razılığa gələn Dövlətlərin orqanları arasında hərtərəfli əməkdaşlıq sisteminin yaradılması;
b) aliment barədə qərarların verilməsi haqqında müraciətlərin verilməsi üçün imkanların yaradılması;
c) aliment barədə qərarların tanınması və icrasının təmin edilməsi;
d) aliment barədə qərarların qısa müddətdə icrası üçün səmərəli tədbirlərin tələb edilməsi.
Maddə 2
Əhatə dairəsi
1) Bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq olunur:
a) 21 yaşınadək şəxslərə münasibətdə valideyn-uşaq münasibətlərindən irəli gələn aliment üzrə öhdəliklərə;
b) müraciət “a” yarımbəndinin əhatə dairəsinə düşən iddia ilə birlikdə edildikdə, ər-arvad üçün aliment
barədə qərarın tanınması və icrası və ya icrasına; və
c) II və III fəsillər istisna olmaqla, ər-arvad üçün alimentlərə.
2) 62-ci maddəyə əsasən hər hansı Razılığa gələn Dövlət Konvensiyanın 1-ci maddəsinin “a” bəndi üzrə
tətbiqini 18 yaşına çatmamış şəxslərə məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlaya bilər. Belə qeyd-şərt edən
Razılığa gələn Dövlətin öz qeyd-şərti ilə istisna edilmiş yaşda olan şəxslərə münasibətdə Konvensiyanın tətbiq
olunmasını tələb etmək hüququ yoxdur.
3) Hər hansı Razılığa gələn Dövlət 63-cü maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın tətbiq dairəsinin,
bütövlükdə və ya hissəvi şəkildə, ailə münasibətləri, valideynlik, nikah və ya digər qohumluq əlaqələrindən
yaranan istənilən aliment öhdəliyinə, o cümlədən xüsusilə həssas şəxslərə münasibətdə öhdəlikləri ehtiva etdiyini
bəyan edə bilər. Hər hansı belə bəyanat iki Razılığa gələn Dövlət arasında yalnız onların bəyanatlarının əhatə
etdiyi eyni aliment öhdəlikləri və Konvensiyanın hissələri üzrə öhdəliklər yaradır.
4) Uşaqlara münasibətdə bu Konvensiyanın müddəaları onların valideynlərinin nikah statusundan asılı
olmayaraq tətbiq olunur.
Maddə 3
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “kreditor” xeyrinə aliment ödənməli olan və ya ödənməli olduğu iddia edilən şəxs deməkdir;
b) “borclu” aliment ödəməli olan və ya ödəməli olduğu iddia edilən şəxs deməkdir;
c) “hüquqi yardım” ərizəçilərə öz hüquqlarını öyrənmək və onları həyata keçirmək imkanının yaradılması
üçün, eləcə də ərizələrə sorğu edilən Dövlətdə səmərəli və hərtərəfli baxılmasını təmin etmək üçün zəruri olan
yardım dəməkdir. Belə yardımın göstərilməsi vasitələrinə zəruri olduqda hüquqi məsləhət, işin səlahiyyətli orqana
təqdim edilməsi, hüquqi nümayəndəlik və icraat xərclərindən azad edilmə daxil ola bilər;
d) “yazılı saziş” sonrakı istinad məqsədilə istifadə oluna bilməsi üçün əlçatan məlumatları ehtiva edən hər
hansı daşıyıcıda qeyd olunan saziş deməkdir;
e) “aliment haqqında razılaşma” alimentin ödənilməsinə dair yazılı saziş deməkdir, hansı ki:
i) səlahiyyətli orqan tərəfindən rəsmi qaydada hazırlanmışdır və ya əsl sənəd kimi qeydiyyata alınmışdır;
və ya
ii) səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənmişdir və ya onun tərəfindən bağlanılmış, qeydiyyata alınmış və
ya ona təqdim edilmişdir və səlahiyyətli orqan tərəfindən ona yenidən baxıla və ya düzəliş edilə bilər;
f) “həssas şəxs” fərdi imkanlarının məhdudluğu və ya çatışmazlığı səbəbindən özünü təmin edə bilməyən
şəxs deməkdir.
FƏSİL II - İNZİBATİ ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 4
Mərkəzi Orqanların təyin edilməsi
1. Razılığa gələn Dövlət Mərkəzi Orqan təyin edir ki, Konvensiya tərəfindən belə bir orqana həvalə edilmiş
vəzifələri yerinə yetirsin.
2. Federativ Dövlətlər, birdən çox hüquqi sistemi olan Dövlətlər və ya tərkibinə muxtar ərazi vahidləri daxil
olan Dövlətlər birdən çox Mərkəzi Orqan təyin etmək hüququna malikdirlər və onların funksiyalarının ərazi və
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şəxslər üzrə əhatə dairəsini müəyyən edirlər. Dövlət birdən çox Mərkəzi Orqan təyin etdikdə, o, həmin Dövlət
daxilində olan müvafiq Mərkəzi Orqana çatdırılması üçün hər hansı yazışmaların ünvanlanacağı Mərkəzi Orqan
təyin edir.
3. Ratifikasiya və ya qoşulma sənədi saxlanmaq üçün təqdim olunduqda və ya 61-ci maddəyə əsasən
bəyanat verildikdə, Razılığa gələn Dövlət Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Daimi Bürosuna
öz Mərkəzi Orqanının və ya Mərkəzi Orqanlarının təyin edilməsi, onların əlaqə məlumatları və müvafiq olduqda
funksiyalarının əhatə dairəsi barədə məlumat verir. Razılığa gələn Dövlətlər hər hansı dəyişikliklər barədə Daimi
Büroya dərhal məlumat verirlər.
Maddə 5
Mərkəzi Orqanların ümumi funksiyaları
Mərkəzi Orqanlar:
a) Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün bir-biriləri ilə əməkdaşlıq edirlər və öz Dövlətlərində
səlahiyyətli orqanlar arasında əməkdaşlığı təşviq edirlər;
b) Konvensiyanın tətbiqi üzrə yaranan çətinliklərin həlli üçün bütün mümkün yolları axtarırlar.
Maddə 6
Mərkəzi Orqanların xüsusi funksiyaları
1. Mərkəzi Orqanlar III fəsilə əsasən təqdim edilən müraciətlər üzrə yardım göstərirlər. Onlar, xüsusilə:
a) bu cür müraciətləri göndərir və qəbul edirlər;
b) bu cür müraciətlərə dair icraatın başladılmasına təşəbbüs göstərir və ya asanlaşdırırlar.
2. Təqdim olunmuş bu cür müraciətlər barəsində onlar bütün zəruri tədbirləri görürlər:
a) şərtlər tələb etdikdə, hüquqi yardımın göstərilməsini təmin etmək və ya asanlaşdırmaq;
b) borclu və ya kreditorun olduğu yerin müəyyən edilməsinə köməklik göstərmək;
c) aktivlərin yeri daxil olmaqla, borclu və ya kreditorun gəlirləri haqqında və zəruri olduqda, digər maddi
şəraiti haqqında müvafiq məlumatın əldə edilməsinə köməklik göstərmək;
d) uyğun olduqda mediasiya, razılaşma və ya digər bənzər prosedurlardan istifadə etməklə alimentin
könüllü ödənilməsi üçün dostca həll yollarını həvəsləndirmək;
e) hər hansı gecikmiş borcun tutulması daxil olmaqla, aliment barədə qərarların davam edən icrasını
asanlaşdırmaq;
f) aliment ödənişlərinin yığılmasını və sürətli köçürülməsini asanlaşdırmaq;
g) sənədli və ya digər sübutların əldə edilməsini asanlaşdırmaq;
h) zərurət olduqda, alimentin tutulması üçün valideynliyin müəyyən olunmasına yardım etmək;
i) aliment barədə baxılan müraciət üzrə nəticələrin təmin edilməsinə yönəldilmiş, təbiətcə əraziyə aid olan
zəruri təminedici tədbirlərin görülməsi haqqında icraat başlatmaq və ya icraatın başladılmasına köməklik
göstərmək;
j) sənədlərin təqdim edilməsini asanlaşdırmaq.
3. Bu maddəyə əsasən Mərkəzi Orqanın funksiyalarını, həmin Dövlətin qanunvericiliyinin icazə verdiyi
çərçivədə, Dövlət orqanları və ya həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına tabe olan digər orqanlar icra edə
bilərlər. Razılığa gələn Dövlət belə Dövlət və ya digər orqanların təyin edilməsi, eləcə də onların əlaqə
məlumatları və səlahiyyətlərinin hüdudları haqqında Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Daimi
Bürosuna məlumat verir. Razılığa gələn Dövlətlər hər hansı dəyişikliklər barədə Daimi Büroya dərhal məlumat
verirlər.
4. Bu maddə və ya 7-ci maddədə göstərilənlər sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən yalnız
məhkəmə orqanlarına məxsus səlahiyyətlərin icra olunmasını Mərkəzi Orqanın üzərinə öhdəlik qoyulması kimi
təfsir edilmir.
Maddə 7
Xüsusi tədbirlər barədə sorğular
1. Mərkəzi Orqan səbəblərini göstərməklə, 10-cu maddə üzrə baxılan müraciət olmadıqda 6-cı maddənin
2-ci bəndinin “b”, “c”, “g”, “h”, “i” və “j” yarımbəndlərinə əsasən müvafiq xüsusi tədbirlərin görülməsini digər
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Mərkəzi Orqana sorğu edə bilər. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan potensial ərizəçinin 10-cu maddəyə əsasən müraciət
etməsinə və ya bu cür müraciətin başlanılmalı olub olmadığını müəyyən etməsinə yardım etmək üçün belə
tədbirlərin zəruri olduğuna razı olduqda, belə tədbirləri müvafiq qaydada görür.
2. Həmçinin Mərkəzi Orqan sorğu edən Dövlətdə baxılan alimentin tutulması ilə bağlı beynəlxalq xarakterli
iş barədə digər Mərkəzi Orqanın etdiyi sorğu üzrə xüsusi tədbirlər görə bilər.
Maddə 8
Mərkəzi Orqanın xərcləri
1. Hər bir Mərkəzi Orqan bu Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar yaranan xərclərini özü ödəyir.
2. Mərkəzi Orqanlar 7-ci maddədə nəzərdə tutulan xüsusi tədbirlərin görülməsi barədə sorğu ilə bağlı
müstəsna xərclər istisna olmaqla, Konvensiyaya əsasən göstərilən xidmətlərə görə ərizəçidən ödəniş tələb edə
bilməzlər.
3. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan, 2-ci bənddə qeyd olunan xidmətlərə görə ödənişi əvvəlcədən ərizəçinin
həmin xidmətlərin bu cür ödənişlə təqdim edilməsinə dair razılığı olmadan tələb edə bilməz.
FƏSİL III - MÜRACİƏTLƏRİN MƏRKƏZİ ORQANLAR VASİTƏSİLƏ TƏQDİM EDİLMƏSİ
Maddə 9
Müraciətlərin Mərkəzi Orqanlar vasitəsilə təqdim edilməsi
Bu Fəsilə əsasən müraciət ərizəçinin yaşadığı Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi Orqanı vasitəsilə sorğu
edilən Dövlətin Mərkəzi Orqanına təqdim edilir. Bu müddəanın məqsədi üçün yaşayış yeri anlayışı sırf fiziki
mövcudluğu istisna edir.
Maddə 10
Yol verilən müraciətlər
1. Bu Konvensiyaya müvafiq olaraq alimentin əldə edilməsi məqsədilə kreditor tərəfindən sorğu edən
Dövlətdə aşağıdakı kateqoriyalı müraciətlər təqdim edilə bilər:
a) qərarın tanınması, yaxud tanınması və icra edilməsinə dair;
b) sorğu edilən Dövlətdə verilən və ya tanınan qərarın icrasına dair;
c) sorğu edilən Dövlətdə mövcud qərar olmadığı təqdirdə, qərarın verilməsi, o cümlədən zəruri olduqda
valideynliyin müəyyən edilməsinə dair;
d) 20-ci maddəyə əsasən tanınma və icra üçün yetərli əsasın olmadığı və ya 22-ci maddənin “b” və ya “e”
yarımbəndlərində göstərilən əsaslar səbəbi ilə qərarın tanınması və icrası mümkün olmadıqda, sorğu edilən
Dövlətdə qərarın verilməsinə dair;
e) sorğu edilən Dövlətdə verilən qərara düzəliş edilməsinə dair;
f) sorğu edilən Dövlətdən fərqli Dövlətdə verilən qərara düzəliş edilməsinə dair.
2. Barəsində alimentin tutulması haqqında qərar verilmiş borclu tərəfindən sorğu edilən Dövlətdə aşağıdakı
kateqoriyalı müraciətlər təqdim edilə bilər:
a) sorğu edilən Dövlətdə verilmiş əvvəlki qərarın icrasının dayandırılmasına və ya icrasının
məhdudlaşdırılmasına səbəb olan qərarın tanınması və ya analoji prosedurun həyata keçirilməsinə dair;
b) sorğu edilən Dövlətdə verilmiş qərara düzəliş edilməsinə dair;
c) sorğu edilən Dövlətdən fərqli Dövlətdə verilmiş qərarda düzəliş edilməsinə dair.
3. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla, 1-ci və 2-ci bəndlərdə qeyd olunan
müraciətlərə sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyi tətbiq edilir, və 1-ci bəndin “c”-“f və 2-ci bəndin “b” və “c”
yarımbəndləri üzrə edilən müraciətlərə sorğu edilən Dövlətdə tətbiq oluna bilən yurisdiksiya qaydaları şamil
olunur.
Maddə 11
Müraciətin məzmunu
1. 10-cu maddəyə uyğun olaraq təqdim olunan bütün müraciətlərə ən azı ağıdakılar daxildir:
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a) müraciətin və ya müraciətlərin xarakterinin izahı;
b) ərizəçinin adı, ünvanı və təvəllüdü daxil olmaqla əlaqə məlumatları;
c) cavabdehin adı və məlum olduqda ünvanı və təvəllüdü;
d) saxlanılması üçün alimentin sorğu edildiyi hər hansı şəxslərin adları və təvəllüdləri;
e) müraciətin təqdim edilməsi üçün əsaslar;
f) kreditor tərəfindən edilən müraciətdə aliment ödənişinin haraya göndərilməli olduğu və ya elektron
qaydada köçürülməli olduğu barədə məlumat;
g) 10-cu maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndinə və 2-ci bəndinin “a” yarımbəndinə uyğun olaraq edilən
müraciətlər istisna olmaqla, sorğu edilən Dövlət tərəfindən 63-cü maddəyə uyğun olaraq edilən bəyanatda nəzərdə
tutulan hər hansı informasiya və ya sənədlər;
h) müraciətin icraatı üzrə məsul olan sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanının əməkdaşının və ya şöbəsinin
adı və əlaqə məlumatları.
2. Müvafiq olduqda və məlum olduğu dərəcədə, müraciətə əlavə olaraq xüsusilə aşağıdakılar daxil edilir:
a) kreditorun maliyyə vəziyyəti;
b) borclunu işə götürənin adı və ünvanı, eləcə də borclunun aktivlərinin növü və yerləşdiyi yer barədə
məlumat daxil olmaqla, borclunun maliyyə vəziyyəti;
c) cavabdehin olduğu yerin müəyyən edilməsinə köməklik göstərə biləcək hər hansı digər məlumat.
3. Müraciətə hər hansı zəruri əlavə informasiya və ya sənədlər, o cümlədən ərizəçinin ödənişsiz hüquqi
yardım almaq hüququna dair sənədlər əlavə edilir. 10-cu maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndində və 2-ci
bəndinin “a” yarımbəndində nəzərdə tutulan müraciətlər edildikdə, müraciət yalnız 25-ci maddədə qeyd edilmiş
sənədlərlə müşayiət olunur.
4. 10-cu maddəyə uyğun olaraq təqdim olunan müraciət Xüsusi beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransı
tərəfindən tövsiyə edilmiş və dərc edilmiş qaydada tərtib edilə bilər.
Maddə 12
Mərkəzi Orqanlar vasitəsilə müraciətlərin və işlərin göndərilməsi, qəbul edilməsi və icra olunması
1. Sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanı müraciətə baxılması üçün ona məlum olduğu zəruri olan bütün
məlumat və sənədlərin müraciətə əlavə edilməsini təmin etmək məqsədilə ərizəçiyə yardım göstərir.
2. Sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanı müraciətin Konvensiyanın tələblərinə uyğun olduğunu
təsdiqlədikdə, müraciəti ərizəçinin adından və onun razılığı ilə sorğu edilən Dövlətin Mərkəzi Orqanına göndərir.
Müraciət 1 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş göndəriş forması ilə müşayiət olunur. Sorğu edilən Dövlətin
Mərkəzi Orqanı sorğu etdikdə, sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanı 16-cı maddənin 3-cü bəndi, 25-ci maddənin
1-ci bəndinin “a”, “b” və “d” yarımbəndləri və 3-cü bəndinin “b” yarımbəndi və 30-cu maddənin 3-cü bəndində
göstərilən hər hansı sənədin mənşə Dövlətinin səlahiyyətli orqanı tərəfindən təsdiqlənmiş tam surətini təqdim
edir.
3. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan müraciətin alındığı tarixdən altı həftə ərzində 2 nömrəli Əlavədə göstərilən
formada çatdırılmanı təsdiq edir və sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanını müraciətin baxılması prosesində
görülmüş və ya görüləcək ilkin tədbirlər haqqında məlumatlandırır, həmçinin hər hansı əlavə zəruri sənədlər və
informasiya sorğu edə bilər. Həmin altı həftəlik müddətdə sorğu edilən Mərkəzi Orqan sorğu edən Mərkəzi
Orqana müraciət üzrə icraatın gedişatı ilə bağlı sorğuların cavablandırılması üzrə məsul şəxsin və ya şöbənin adı
və əlaqə məlumatlarını təqdim edir.
4. Çatdırılmanın təsdiq edilməsindən sonra üç ay müddətində sorğu edilən Mərkəzi Orqan müraciətin
baxılması vəziyyəti haqqında sorğu edən Mərkəzi Orqana məlumat verir.
5. Sorğu edən və sorğu edilən Mərkəzi Orqanlar bir-birilərini aşağıdakılar barədə məlumatlandırırlar:
a) konkret iş üzrə məsul şəxs və ya şöbə;
b) iş üzrə icraatın gedişatı,
həmçinin sorğuları vaxtında cavablandırırlar.
6. Mərkəzi Orqanlar işə onun şərtlərinin hərtərəfli öyrənilməsi şərtilə mümkün ola biləcək qədər tez
baxırlar.
7. Mərkəzi Orqanlar onların sərəncamında olan ən sürətli və səmərəli əlaqə vasitələrindən istifadə edirlər.
8. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan yalnız Konvensiyanın tələblərinə aşkar şəkildə riayət edilmədiyi halda,
müraciətə baxmaqdan imtina edə bilər. Bu halda Mərkəzi Orqan öz imtina səbəbləri haqqında sorğu edən Mərkəzi
Orqanı dərhal məlumatlandırır.
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9. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan yalnız əlavə sənədlərin və ya informasiyanın olmaması əsası ilə müraciəti
rədd edə bilməz. Lakin sorğu edilən Mərkəzi Orqan sorğu edən Mərkəzi Orqandan həmin əlavə sənədləri və ya
informasiyanı tələb edə bilər. Əgər üç ay müddətində və ya sorğu edilən Mərkəzi Orqan tərəfindən müəyyən
olunan daha uzun müddət ərzində sorğu edən Mərkəzi Orqan bunu etməzsə, sorğu edilən Mərkəzi Orqan
müraciətə baxılmanın dayandırılmasına dair qərar verə bilər. Belə halda o, bu qərar barədə sorğu edən Mərkəzi
Orqana məlumat verir.
Maddə 13
Əlaqə vasitələri
Bu fəslə əsasən Razılığa gələn Dövlətlərin Mərkəzi Orqanları vasitəsilə təqdim edilən hər hansı müraciət
və ona əlavə edilmiş və ya Mərkəzi Orqan tərəfindən təqdim edilmiş hər hansı sənəd və ya informasiya yalnız
müvafiq Mərkəzi Orqanlar arasında istifadə edilən daşıyıcı və ya əlaqə vasitəsi səbəbi ilə cavabdeh tərəfindən
mübahisələndirilə bilməz.
Maddə 14
Prosedurlara səmərəli çıxış
1. Sorğu edilən Dövlət bu fəslə əsasən edilən müraciətlərdən irəli gələn icra və şikayət prosedurları daxil
olmaqla, prosedurlara səmərəli çıxışla ərizəçiləri təmin edir.
2. Belə səmərəli çıxışı təmin etmək üçün sorğu edilən Dövlət 3-cü bəndin tətbiq edildiyi hallar istisna
olmaqla 14-17-ci maddələrə əsasən ödənişsiz hüquqi yardım göstərir.
3. Sorğu edilən Dövlət belə ödənişsiz hüquqi yardım göstərmək öhdəliyini o halda və o həddə daşımır ki,
həmin Dövlətin prosedurları ərizəçiyə işini belə yardıma ehtiyac olmadan aparmağa imkan yaratsın və Mərkəzi
Orqan zəruri olduqda belə xidmətləri ödənişsiz təqdim etsin.
4. Ödənişsiz hüquqi yardım almaq hüququ analoji yerli işlərə baxılma zamanı verilən belə hüquqdan az
olmamalıdır.
5. Konvensiya çərçivəsində prosessual hərəkətlərlə bağlı xərc və məsrəflərin ödənilməsi zəmanəti qismində
necə tərif edilməsindən asılı olmayaraq girovun, təminatın, depozitin təqdim edilməsi haqqında tələblərin təyin
edilməsinə yol verilmir.
Maddə 15
Yetkinlik yaşına çatmayanların xeyrinə alimentin tutulmasına dair müraciətlər üçün ödənişsiz
hüquqi yardım
1. Sorğu edilən Dövlət bu fəslə müvafiq olaraq kreditor tərəfindən təqdim edilən, valideynlərlə 21 yaşına
çatmamış şəxslər arasındakı əlaqələrdən irəli gələn aliment üzrə öhdəliklərə aid olan bütün müraciətlər barəsində
ödənişsiz hüquqi yardım göstərir.
2. Sorğu edilən Dövlət 1-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, sorğu edilən Dövlət 10-cu maddənin 1-ci
bəndinin “a” və “b” yarımbəndlərində nəzərdə tutulan müraciətlərdən başqa müraciətlər və 20-ci maddənin 4-cü
bəndinin qüvvəsi şamil edilən işlər barəsində müraciət və ya şikayətin aşkar şəkildə mahiyyəti üzrə əsaslı
olmadığını hesab etdikdə, ödənişsiz hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina edə bilər.
Maddə 16
Uşağa mümkün olan maddi vəsaitin qiymətləndirilməsinə dair icazə verilməsi haqqında bəyanat
1. 15-ci maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına baxmayaraq Dövlət 63-cü maddəyə əsasən, 10-cu maddənin
1-ci bəndinin “a” və b“ yarımbəndlərində nəzərdə tutulan müraciətlərdən və barəsində 20-ci maddənin 4-cü
bəndinin qüvvəsi şamil edilən hallardan başqa bütün müraciətlər barəsində uşağın maddi vəziyyətinin
qiymətləndirilməsinin aparılması şərtilə ödənişsiz hüquqi yardım göstərəcəyini bəyan edə bilər.
2. Eyni zamanda, Dövlət yuxarıda qeyd ediləni bəyan etdikdə yoxlamanın keçirilməsi üçün zəruri olan
maliyyə meyarları da daxil olmaqla ərizə ilə uşağın maddi vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin aparılması
qaydaları haqqında məlumatı Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Daimi Bürosuna təqdim edir.
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3. 1-ci bənddə istinad olunan, həmin bənddə istinad olunan bəyanatı edən Dövlətə ünvanlanmış müraciətə
ərizəçinin 2-ci bənd ilə müəyyən edilmiş uşağın maddi vəziyyətinin meyarlara uyğun olmasını göstərən formal
təsdiqi daxil edilir. Sorğu edilən Dövlət uşağın maddi vəziyyəti haqqında əlavə məlumatı yalnız ərizəçi tərəfindən
təqdim edilmiş məlumatın qeyri-dəqiq olmasını güman etməyə kifayət qədər əsaslı səbəbləri olduqda tələb edə
bilər.
4. Bu fəslə əsasən uşaqla valideyn münasibətlərindən irəli gələn aliment öhdəlikləri məsələləri üzrə edilən
müraciətlər barəsində hüquqi yardım uşağın xeyrinə sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 1-3cü bəndlərə uyğun olaraq təqdim edilən yardımla müqayisədə çox həcmdə təmin olunduqda, hüquqi yardım
mümkün ola biləcək maksimum həcmdə göstərilir.
Maddə 17
15-ci və 16-cı maddələrin qüvvəsi şamil edilməyən müraciətlər
Bu Konvensiya çərçivəsində müraciətlər 15-ci və 16-cı maddələri ilə əhatə edilən kateqoriyalara aid
olmadıqda:
a) ödənişsiz hüquqi yardımın təqdim edilməsi maddi vəziyyətin və ya işin hallarının qiymətləndirilməsinə
əsasən həyata keçirilə bilər;
b) qərar verilən Dövlətdə ödənişsiz hüquqi yardım almış ərizəçinin tanınma və ya icra haqqında məsələnin
hər hansı baxılması zamanı ödənişsiz hüquqi yardımdan ən azından buna bənzər vəziyyətlərdə sorğu edilən
Dövlətin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan həcmdə istifadə etmək imkanına malikdir.
FƏSİL IV - İCRAATIN BAŞLADILMASINA QOYULAN MƏHDUDİYYƏTLƏR
Maddə 18
İcraat üzrə məhdudiyyətlər
1. Qərar kreditorun daimi yaşadığı Razılığa gələn Dövlətdə verildikdə, qərarda düzəliş edilməsi və ya yeni
qərarın verilməsi üzrə icraat hər hansı digər Razılığa gələn Dövlətdə borclu tərəfindən başlanıla bilməz.
2. 1-ci bənd aşağıdakı hallarda tətbiq edilmir:
a) uşaqlar barəsində aliment öhdəliklərinə aid mübahisələr istisna olmaqla, tərəflər arasında həmin digər
Razılığa gələn Dövlətin yurisdiksiyası haqqında yazılı razılıq olduqda;
b) kreditor aşkar şəkildə həmin digər Razılığa gələn Dövlətin yurisdiksiyasına tabe olduğunu bəyan etdikdə
və ya ilk fürsət yarandıqda, baxılan işin mahiyyəti üzrə yurisdiksiyaya qarşı etiraz etmədikdə;
c) mənşə Dövlətin səlahiyyətli orqanı yurisdiksiya çərçivəsində qərarda düzəliş edilməsi və ya yenisinin
verilməsi üzrə səlahiyyətləri həyata keçirə bilmədikdə və ya bundan imtina etdikdə; və ya
d) qərarda düzəliş edilməsi və ya yeni qərarın verilməsi üzrə icraatın başlanılması ehtimal edilən Razılığa
gələn Dövlətdə mənşə Dövlətdə verilən qərar tanına və ya icra oluna bilən elan edilməsi mümkün olmadıqda.
FƏSİL V - TANINMA VƏ İCRA
Maddə 19
Fəslin əhatə dairəsi
1. Bu fəsil aliment öhdəlikləri üzrə məhkəmə və ya inzibati orqanlar tərəfindən verilmiş qərarlara tətbiq
olunur. “Qərar” anlayışına, həmçinin belə orqan qarşısında bağlanılmış və ya onun tərəfindən təsdiqlənmiş barışıq
sazişi və ya razılaşma daxildir. Qərara indeksasiya yolu ilə avtomatik tənzimləmə və gecikmiş borcların, yığılmış
alimentlərin və ya faizlərin ödənilməsi tələbi, eləcə də məbləğ və xərclərin müəyyənləşdirilməsi daxil edilə bilər.
2. Qərar yalnız aliment öhdəliklərinə aid olmadığı təqdirdə, bu fəslin təsiri qərarın aliment öhdəliklərinə
aid olan hissələri ilə məhdudlaşır.
3. 1-ci bəndin məqsədləri üçün “inzibati orqan” dövlət orqanı deməkdir və onu təsis edən Dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən onun qərarları:
a) məhkəmə orqanı tərəfindən şikayət və ya yenidən baxılması predmeti ola bilər; və
b) eyni məsələ üzrə məhkəmə orqanının qərarı ilə eyni qüvvəyə və təsirə malikdir.
4. Bu fəsil həmçinin 30-cu maddəyə müvafiq olan aliment haqqında razılaşmalara tətbiq edilir.
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5. Bu fəslin müddəaları həmçinin 37-ci maddəyə əsasən ünvanlanan Dövlətin səlahiyyətli orqanına birbaşa
edilən tanınma və icra sorğularına tətbiq edilir.
Maddə 20
Tanınma və icra üçün əsaslar
1. Bir Razılığa gələn Dövlətdə (“mənşə Dövlət”) verilən qərar digər Razılığa gələn Dövlətlərdə aşağıdakı
şərtlərlə tanınır və icra olunur:
a) icraat başlanan zaman cavabdeh mənşə Dövlətdə daimi yaşadığı təqdirdə;
b) cavabdeh açıq şəkildə və ya işin mahiyyəti üzrə müdafiə olunarkən ilk fürsətdə yurisdiksiyaya etiraz
bildirməməklə yurisdiksiyaya tabe olduğu təqdirdə;
c) icraat başlanan zaman kreditor mənşə Dövlətdə daimi yaşadığı təqdirdə;
d) xeyrinə aliment tutulması barədə qərar verilən uşaq icraat başlanan zaman mənşə Dövlətdə daimi
yaşadığı təqdirdə, o şərtlə ki, cavabdeh uşaqla birlikdə həmin Dövlətdə yaşamışdır və ya həmin Dövlətdə yaşayış
yeri olmuş və orada uşağı dəstəklə təmin etmişdir;
e) uşaqlara münasibətdə aliment öhdəlikləri üzrə mübahisələr istisna olmaqla tərəflər arasında
yurisdiksiyaya dair yazılı razılaşma olduğu təqdirdə; və ya
f) qərar şəxsi status və ya valideynlik məsuliyyəti məsələsi üzrə yurisdiksiya həyata keçirən orqan
tərəfindən verildiyi təqdirdə, həmin yurisdiksiyanın yalnız tərəflərdən birinin vətəndaşlığına əsaslandığı hallar
istisna olmaqla.
2. Razılığa gələn Dövlət 62-ci maddəyə uyğun olaraq 1-ci bəndin “c”, “e” və ya “f yarımbəndlərinə dair
qeyd-şərt edə bilər.
3. 2-ci bəndə uyğun olaraq qeyd-şərt edən Razılığa gələn Dövlət, bu Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq həmin Dövlətin orqanları bənzər faktiki hallarda bu cür qərarı vermək yurisdiksiyasına malik olduğu halda,
qərarı tanıyır və icra edir.
4. Razılığa gələn Dövlət 2-ci bəndə uyğun qeyd-şərtin aparılması nəticəsi kimi qərarın verilməsi mümkün
olmadığı və borclunun həmin Dövlətdə daimi yaşadığı halda kreditorun maraqlarında qərarın verilməsi üçün
bütün zəruri tədbirləri görür. Bundan əvvəlki cümlə 19-cu maddənin 5-ci bəndinə əsasən birbaşa edilən tanınma
və icra haqqında müraciətlərə və ya 2-ci maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndində istinad olunan aliment
iddialarına tətbiq edilmir.
5. 18 yaşına çatmamış uşağın xeyrinə olan və yalnız 1-ci bəndin “c”, “e” və ya “f” yarımbəndləri üzrə
edilən qeyd-şərt səbəbi ilə tanına bilməyən qərar, ünvanlanan Dövlətdə həmin uşağa aliment almaq hüququ verən
qərar kimi qəbul olunur.
6. Qərar yalnız mənşə Dövlətdə qüvvəsi olduğu təqdirdə tanınır və yalnız mənşə Dövlətdə icra oluna bildiyi
təqdirdə icra edilir.
Maddə 21
Qərarların bölünməsi, qismən tanınması və icrası
1. Ünvanlanan Dövlət qərarı bütövlüklə tanıya və ya icra edə bilmədikdə, o, qərarın tanına və ya icra edilə
bilən hər hansı bölünə bilən hissəsini tanıyır və ya icra edir.
2. Qərarın hissəvi tanınması və ya icrası üçün müraciət edilməsinə hər zaman yol verilir.
Maddə 22
Tanınma və icradan imtina edilməsi üçün əsaslar
Aşağıdakı hallarda qərarın tanınması və icrasından imtina edilə bilər:
a) qərarın tanınması və icrası aşkar şəkildə ünvanlanan Dövlətin ictimai asayişinə (“ordre public”) zidd
olduğu təqdirdə;
b) prosedur məsələsi ilə əlaqədar qərar dələduzluq yolu ilə əldə edildiyi təqdirdə;
c) eyni tərəflər arasında və eyni məsələ üzrə icraat sorğu edilən Dövlətin orqanında həyata keçirildiyi və
həmin icraat əvvəl qaldırıldığı təqdirdə;
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d) qərar ünvanlanan Dövlətdə və ya digər Dövlətdə eyni tərəflər arasında və eyni məqsədlə verilən qərara
zidd olduğu təqdirdə, o şərtlə ki, bu sonuncu qərar onun ünvanlanan Dövlətdə tanınması və icrası üçün zəruri olan
şərtlərə cavab versin;
e) cavabdeh mənşə Dövlətdə aparılan icraatda iştirak etmədiyi və ya təmsil olunmadığı halda:
i) mənşə Dövlətin qanunvericiliyi icraat haqqında bildiriş nəzərdə tutulduğu halda, cavabdeh lazımi
qaydada icraat haqqında xəbərdar olunmadığı və ya dinlənilməsinə fürsət verilmədiyi təqdirdə; və ya
ii) mənşə Dövlətin qanunvericiliyində icraat haqqında bildiriş nəzərdə tutulmadığı halda, cavabdeh lazımi
qaydada qərar haqqında xəbərdar olunmadığı və ona həmin qərarı fakt və hüquq üzrə mübahisələndirməyə və ya
şikayət etməyə fürsət verilmədiyi təqdirdə; və ya
f) qərar 18-ci maddə pozulmaqla verildiyi təqdirdə.
Maddə 23
Qərarın tanınması və icrası haqqında müraciətin təqdim edilməsi prosedura
1. Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq qərarın tanınması və icrası proseduru ünvanlanan Dövlətin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir.
2. Qərarın tanınması və icrası haqqında müraciət III fəslə əsasən Mərkəzi Orqanlar vasitəsilə təqdim
edildikdə, sorğu edilən Mərkəzi Orqan dərhal:
a) müraciəti səlahiyyətli orqana ötürür və o, gecikdirmədən qərarı icra oluna bilən elan edir və ya onu icra
edilməsi üçün qeydiyyata alır; və ya
b) səlahiyyətli orqan özüdürsə, belə addımları özü atır.
3. 19-cu maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq sorğu birbaşa ünvanlanan Dövlətin səlahiyyətli orqanına
edildikdə, həmin orqan gecikdirmədən qərarı icra oluna bilən elan edir və ya onu icra edilməsi üçün qeydiyyata
alır.
4. Elan edilməkdən və ya qeydiyyata alınmaqdan yalnız 22-ci maddənin “a” yarımbəndində göstərilmiş
əsasla imtina edilə bilər. Bu mərhələdə nə ərizəçi, nə də cavabdeh hər hansı sənədləri təqdim etmək hüququna
malik deyillər.
5. Ərizəçi və cavabdeh 2-ci və 3-cü bəndlərə əsasən edilən elan və ya qeydiyyat və ya 4-cü bəndə əsasən
edilən imtina barədə dərhal məlumatlandırılır və onlar qərarı fakt və hüquq üzrə mübahisələndirə və ya şikayət
edə bilərlər.
6. Mübahisələndirmə və ya şikayət 5-ci bəndə uyğun olaraq verilən bildirişdən sonra 30 gün müddətində
təqdim olunur. Mübahisə edən tərəf elan və ya qeydiyyatın edildiyi və ya bunlardan imtina edildiyi Razılığa gələn
Dövlətdə yaşamadığı təqdirdə, mübahisələndirmə və ya şikayət bildirişdən sonra 60 gün müddətində təqdim
olunur.
7. Mübahisələndirmə və ya şikayətin verilməsi yalnız aşağıdakı əsaslarla həyata keçirilə bilər:
a) tanınma və icradan imtina üçün 22-ci maddədə göstərilən əsaslar;
b) 20-ci maddəyə uyğun olaraq tanınma və icra üçün əsaslar;
c) 25-ci maddənin 1-ci bəndinin “a”, “b" və ya “d” yarımbəndləri və ya 3-cü bəndinin “b” yarımbəndinə
əsasən göndərilən hər hansı sənədin etibarlılığı və ya bütövlüyü.
8. Həmçinin cavabdeh tərəfindən qərarın mübahisələndirilməsi və ya ondan şikayətin verilməsi keçmişdə
edilmiş ödənişlərə tanınma və icraya aid olan dərəcədə borcun könüllü ödənilməsi faktı ilə əsaslandırıla bilər.
9. Mübahisələndirmə və ya şikayətin verilməsi nəticəsində verilmiş qərar haqqında ərizəçi və cavabdeh
vaxtında məlumatlandırılır.
10. Ünvanlanan Dövlətin qanunvericiliyinin icazə verdiyi əlavə şikayət müstəsna hallar olmadıqda, qərarın
icrasına münasibətdə dayandırılma təsiri göstərə bilməz.
11. Tanınma və icra, eləcə də hər hansı şikayət barədə qərar verərkən, səlahiyyətli orqan operativ hərəkət
edir.
Maddə 24
Tanınma və icra barədə müraciət üzrə alternativ prosedur
1. 23-cü maddənin 2-11-ci bəndlərində nəzərdə tutulan qaydalara baxmayaraq Dövlət, 63-cü maddəyə
uyğun olaraq bəyan edə bilər ki, o, hazırkı maddədə göstərilən tanınma və icra prosedurunu tətbiq edəcəkdir.
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2. Qərarın tanınması və icra edilməsi haqqında müraciət III fəslə uyğun olaraq Mərkəzi Orqanlar vasitəsilə
təqdim olunduqda, sorğu edilən Mərkəzi Orqan vaxtında:
a) tanınma və icra haqqında müraciət üzrə qərar verən səlahiyyətli orqana müraciəti ötürür; və ya
b) səlahiyyətli orqan özüdürsə, belə qərarı özü verir.
3. Tanınma və icra haqqında qərar səlahiyyətli orqan tərəfindən cavabdeh lazımi qaydada və vaxtında
icraatın başlanması barədə məlumatlandırıldıqdan və hər iki tərəfə dinlənilməsi üçün kifayət qədər fürsət təqdim
olunduqdan sonra verilir.
4. Səlahiyyətli orqan tərəfindən öz şəxsi mülahizəsinə görə 22-ci maddənin “a”, “c” və ya “d”
yarımbəndlərində şərh edilmiş tanınma və icra üçün əsaslara yenidən baxmaq hüququna malikdir. 20, 22-ci
maddələrdə və 23-cü maddənin 7-ci bəndinin “c” yarımbəndində sadalanmış əsaslara cavabdehin tələbi ilə və ya
25-ci maddəyə uyğun olaraq təqdim olunmuş sənədlərin məzmununda şübhələrin yaranması hallarında yenidən
baxıla bilər.
5. Qərarın tanınması və icra olunmasından imtina keçmişdə həyata keçirilməli olan ödənişlərə aid olan
dərəcədə tanınma və icra borcunun bağlanması faktına əsaslana bilər.
6. Ünvanlanan Dövlətin qanunvericiliyinin icazə verdiyi hər hansı şikayət müstəsna hallar olmadıqda,
qərarın icrasına münasibətdə dayandırılma təsiri göstərə bilməz.
7. Tanınma və icra, eləcə də hər hansı şikayət barədə qərar verərkən səlahiyyətli orqan operativ hərəkət
edir.
Maddə 25
Sənədlər
1. 23-cü və ya 24-cü maddələrə uyğun olaraq göndərilən tanınma və icra haqqında müraciətlərə aşağıdakı
sənədlər əlavə olunur:
a) qərarın tam mətni;
b) mənşə Dövlətdə qərarın icra edilə bilən olduğunu təsdiq edən sənəd və qərar inzibati orqan tərəfindən
verildikdə, 19-cu maddənin 3-cü bəndinin tələblərinin yerinə yetirildiyini təsdiq edən sənəd, 57-ci maddəyə uyğun
olaraq Dövlət onun inzibati orqanlarının qərarlarının hər zaman həmin tələblərə uyğun olacağını bildirdiyi hal
istisna olmaqla;
c) cavabdeh mənşə Dövlətdə icraatın gedişində şəxsən iştirak etmədiyi və ya nümayəndə tərəfindən təmsil
onunmadığı halda, cavabdehin icraat haqqında lazımi qaydada xəbərdar olması və dinlənilməsi fürsətinin olmasını
və ya cavabdehin lazımi qaydada qərar haqqında xəbərdar olmasını və həmin qərarı fakt və hüquq üzrə
mübahisələndirmək fürsətinin olmasını təsdiq edən sənəd və ya sənədlər;
d) zəruri halda hər hansı gecikmiş borcun məbləğini və həmin məbləğin hesablandığı tarixi göstərən sənəd;
e) qərar borcun avtomatik indeksasiyanı müəyyən edən zəruri hallarda müvafiq hesablamaların həyata
keçirilməsi üçün zəruri olan informasiyanı ehtiva edən sənəd;
f) zəruri hallarda ərizəçinin mənşə Dövlətdə hansı növ ödənişsiz yardım aldığını təsdiq edən sənədlər.
2. 23-cü maddənin 7 bəndinin “c” yarımbəndinə uyğun olaraq edilən mübahisələndirmə və ya şikayət və
ya ünvanlanan Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən edilən sorğu əsasında mənşə Dövlətin səlahiyyətli orqanı
tərəfindən təsdiqlənmiş aidiyyəti sənədin tam surəti aşağıdakılar tərəfindən dərhal təqdim olunur:
a) müraciət III fəslə əsasən edildikdə, sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanı tərəfindən;
b) müraciət ünvanlanan Dövlətin səlahiyyətli orqanına birbaşa edildikdə, ərizəçi tərəfindən.
3. Razılığa gələn Dövlət 57-ci maddəyə uyğun olaraq bildirə bilər ki:
a) müraciətə mənşə Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş qərarın tam surəti əlavə
olunmalıdır;
b) onun tərəfindən qərarın tam mətni əvəzinə mənşə Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən tərtib olunmuş
qərardan Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransı tərəfindən tövsiyə və dərc edilmiş qaydada təqdim
oluna biləcək annotasiya və ya çıxarışın qəbul olunduğu hallar; və ya
c) o, 19-cu maddənin 3-cü bəndinin tələblərinin yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənəd tələb etmir.
Maddə 26
Tanınma barədə müraciət üzrə prosedur
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Bu fəsil müvafiq dəyişikliklərin nəzərə alınması ilə icra edilməsi imkanı tələbinin mənşə Dövlətdə qərarın
hüquqi qüvvəsinin mövcud olması tələbi ilə əvəz edilməsi şərtilə qərarın tanınması haqqında müraciətlərə tətbiq
olunur.
Maddə 27
Faktların müəyyən edilməsi
Ünvanlanan Dövlətin hər hansı səlahiyyətli orqanı mənşə Dövlətin yurisdiksiyasına əsaslandığı, onun
orqanı tərəfindən müəyyən edilən faktları tanıyır.
Maddə 28
Mahiyyət üzrə yenidən baxılmama
Ünvanlanan Dövlətin hər hansı səlahiyyətli orqanı qərara mahiyyət üzrə yenidən baxmır.
Maddə 29
Uşağın və ya ərizəçinin fiziki iştirakının tələb edilməməsi
Bu fəslə uyğun olaraq ünvanlanan Dövlətdə hər hansı prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsi zamanı
uşağın və ya ərizəçinin fiziki iştirakı tələb olunmur.
Maddə 30
Aliment haqqında sazişlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə aliment haqqında bağlanılmış saziş, bağlanıldığı Dövlətdə icra edilə bilən qərar
olması şərtilə, bu fəsildə nəzərdə tutulan qərar kimi tanınır və icra olunur.
2. 10-cu maddənin 1-ci bəndinin “a” və “b” yarımbəndləri və 2-ci bəndinin “a” yarımbəndinin məqsədləri
üçün “qərar” anlayışına aliment haqqında saziş daxildir.
3. Aliment haqqında sazişin tanınması və icrası üçün müraciət aşağıdakı sənədlərlə müşayiət olunur:
a) aliment haqqında sazişin tam mətni; və
b) aliment haqqında konkret sazişin mənşə Dövlətdə qərar kimi icra edilə bildiyini göstərən sənəd.
4. Aliment haqqında sazişin tanınmasından və icrasından aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:
a) tanınma və icra aşkar şəkildə ünvanlanan Dövlətin ictimai asayişinə zidd olduqda;
b) aliment haqqında saziş dələduzluq və ya saxtalaşdırma yolu ilə əldə edildikdə;
c) aliment haqqında saziş eyni tərəflər və eyni məqsədlə ünvanlanan Dövlətdə və ya digər Dövlətdə verilmiş
qərara zidd olduqda, o şərtlə ki, bu sonuncu qərar onun ünvanlanan Dövlətdə tanınması və icrası üçün zəruri
şərtlərə cavab versin.
5. 20-ci, 22-ci maddələri, 23-cü maddənin 7-ci bəndi və 25-ci maddənin 1-ci və 3-cü bəndləri istisna
olmaqla və müvafiq dəyişiklikləri nəzərə almaqla, həmin fəslin müddəaları, aşağıdakılar istisna olmaqla aliment
haqqında sazişlərin tanınmasına və icrasına tətbiq olunur:
a) yalnız 4-cü bəndin “a” yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla 23-cü maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinə
uyğun olaraq elandan və ya qeydiyyatdan imtina edilə bilər;
b) 23-cü maddənin 6-cı bəndinə əsasən mübahisələndirmə və ya şikayətin verilməsi yalnız aşağıdakılara
əsaslana bilər:
i) tanınmadan və icradan imtina üçün 4-cü bəndlə müəyyən edilmiş əsaslara;
ii) 3-cü bəndə uyğun olaraq göndərilmiş istənilən sənədin etibarlılığı və bütövlüyünə;
c) 24-cü maddənin 4-cü bəndi üzrə prosedur barəsində səlahiyyətli orqan öz təşəbbüsü ilə bu maddənin 4cü bəndinin “a” yarımbəndinə əsasən tanınma və icradan imtinanın əsasına yenidən baxa bilər. O, bu maddənin
4-cü bəndində göstərilən bütün əsaslara və 3-cü bəndə əsasən göndərilən hər hansı sənədin etibarlılığına və
bütövlüyünə baxa bilər, əgər cavabdeh bu məsələni qaldırarsa və ya bu əsaslarla bağlı məsələ həmin sənədlərin
məzmunundan irəli gələrsə.
6. Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qeyd edilən sazişin mübahisələndirilməsinə
baxılırsa, aliment haqqında sazişin tanınması və icrası üzrə icraat dayandırılır.
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7. Dövlət 63-cü maddəyə uyğun olaraq aliment haqqında sazişin tanınması və icrası haqqında müraciətlərin
yalnız Mərkəzi Orqanlar vasitəsilə təqdim oluna bildiyini bəyan edə bilər.
8. Razılığa gələn Dövlət 62-ci maddəyə uyğun olaraq aliment haqqında sazişi tanımamaq və icra etməmək
hüququnu özündə saxlaya bilər.
Maddə 31
Müvəqqəti və təsdiqedici əmrlərin birgə təsiri nəticəsində verilən qərarlar
Bir Dövlətdə verilmiş müvəqqəti qərarın və digər Dövlətdə (“təsdiq edən Dövlət”) verilmiş təsdiqedici
qərarın birgə təsiri nəticəsində qərar verildikdə:
a) bu fəslin məqsədləri üçün bu Dövlətlərdən hər biri mənşə Dövlət hesab olunur;
b) təsdiq edən Dövlətdə aparılan icraat barədə cavabdeh vaxtında məlumatlandırıldıqda və onun müvəqqəti
qərara etiraz etmək fürsəti olduqda, 22-ci maddənin “e” yarımbəndinin tələbləri yerinə yetirilir;
c) qərar təsdiq edən Dövlətdə icra edilə biləndirsə, qərarın mənşə Dövlətdə icra edilə bilən olması ilə bağlı
20-ci maddənin 6-cı bəndinin tələbi yerinə yetirilir; və
d) 18-ci maddə Dövlətlərdən birində qərara düzəliş edilməsi ilə bağlı başlanılan icraata mane olmur.
FƏSİL VI - ÜNVANLANAN DÖVLƏT TƏRƏFİNDƏN İCRA
Maddə 32
Daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq icra
1. Bu fəslin müddəalarına əsasən icra ünvanlanan Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. İcra dərhal həyata keçirilir.
3. Mərkəzi Orqanlar vasitəsilə edilən müraciətlərə münasibətdə V fəslə uyğun olaraq qərar icra edilə bilən
elan olunduqda və ya icra üçün qeydiyyata alındıqda, icra ərizəçi tərəfindən hər hansı əlavə hərəkətə zərurət
olmadan aparılır.
4. Aliment öhdəliklərinin qüvvədə olması müddətinə aid olan və mənşə Dövlətdə qüvvədə olan bütün
qaydalar hüquqi qüvvəyə malikdir.
5. Gecikmiş borcun tutulması ilə bağlı müddət üzrə hər hansı məhdudiyyət, hansının daha uzun müddət
nəzərdə tutmasından asılı olaraq, ya mənşə Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun və ya ünvanlanan Dövlətin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 33
Ayrıseçkiliyin olmaması
Ünvanlanan Dövlət Konvensiya çərçivəsində işlərə münasibətdə ən azından daxili işlər üçün nəzərdə
tutulan icra üsullarını təmin edir.
Maddə 34
İcra tədbirləri
1. Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyaya uyğun olaraq daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulan
qərarların icrası üzrə səmərəli tədbirləri əlçatan edirlər:
2. Bu cür tədbirlərə aid ola bilər:
a) əməkhaqqının tutulması:
b) bank hesabları və digər pul mənbələrinin üzərinə həbs qoyulması;
c) sosial sığorta üzrə ödənişlərdən tutulmalar;
d) əmlakın həbsi və ya məcburi satışı;
e) vergi təzminatının tutulması;
f) pensiya ödənişlərinin tutulması və ya onların üzərinə həbs qoyulması;
g) kredit bürosu hesabatlarının aparılması;
h) müxtəlif lisenziyaların (məsələn sürücülük vəsiqələrinin) verilməsindən imtina, dayandırılması və ya
ləğv edilməsi;
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i) tələblərin könüllü yerinə yetirilməsinə nail olmaq məqsədilə mediasiya, razılaşma və ya analoji
proseslərdən istifadə.
Maddə 35
Pul vəsaitlərinin köçürülməsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərə, o cümlədən beynəlxalq sazişlərin köməyi ilə aliment qismində ödəniləcək
vəsaitlərin köçürülməsi üzrə maksimum qənaətcil və səmərəli üsulların təşviq olunması tövsiyə edilir.
2. Qanunvericiliyinə uyğun olaraq pul vəsaitlərinin köçürülməsinə məhdudiyyətlər qoyan Razılığa gələn
Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq ödəniləcək pul vəsaitlərinin köçürülməsinə ən yüksək prioritet verir.
FƏSİL VII - DÖVLƏT ORQANLARI
Maddə 36
Ərizəçilər qismində çıxış edən Dövlət orqanları
1. 10-cu maddənin 1-ci bəndinin “a” və “b” yarımbəndlərinə əsasən edilən tanınma və icra haqqında
müraciətlərin və 20-ci maddənin 4-cü bəndinin əhatə etdiyi işlərin məqsədləri üçün “kreditor” anlayışına xeyrinə
aliment ödəniləcək və ya aliment əvəzinə təqdim olunmuş müavinətə görə xeyrinə vəsait ödəniləcək şəxsin
maraqlarında çıxış edən dövlət orqanları daxildir.
2. Xeyrinə aliment ödəniləcək və ya kreditorun xeyrinə aliment əvəzinə təqdim olunmuş müavinətə görə
vəsait ödəniləcək şəxsin maraqlarında dövlət orqanının çıxış etmək hüququ həmin orqanın tabe olduğu hüquqla
tənzimlənir.
3. Dövlət orqanı aşağıdakıların tanınmasını və ya icrasını istəyə bilər:
a) aliment əvəzinə müavinət ödədiyini iddia edən dövlət orqanının müraciəti əsasında borclunun əleyhinə
verilən qərar;
b) kreditora aliment əvəzinə ödənilən müavinətin məbləği ilə bağlı kreditor ilə borclu arasında verilən qərar.
4. Sorğu edildikdə, qərarın tanınması və icrası haqqında müraciət edən dövlət orqanı 2-ci bəndə əsasən
onun hüququnu təsdiq edən və müavinətin kreditora təqdim olunmasını təsdiq edən bütün zəruri sənədləri təqdim
edir.
FƏSİL VIII - ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 37
Səlahiyyətli orqanlara birbaşa sorğular
1. Konvensiya Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutula biləcək, həmin
Konvensiyanın fəaliyyət sahəsinə aid olan hallarda, 18-ci maddəyə əsasən alimentin alınması məqsədilə qərarın
verilməsi və ya ona düzəliş edilməsi daxil olmaqla, fiziki şəxsə (ərizəçiyə) həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanına
birbaşa müraciət etməyə imkan yaradan prosedurların tətbiq edilməsi imkanlarını istisna etmir.
2. 14-cü maddənin 5-ci bəndi və 17-ci maddənin “b” yarımbəndi, həmçinin V, VI, VII fəsillərin və 40-cı
maddənin 2-ci bəndi, 42-ci maddə, 43-cü maddənin 3-cü bəndi, 44-cü maddənin 3-cü bəndi, 45-ci və 55-ci
maddələr istisna olmaqla bu fəslin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanına birbaşa edilən
tanınma və icra sorğusuna münasibətdə tətbiq olunur.
3. 2-ci bəndin məqsədi üçün 2-ci maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndi həmin yarımbənddə nəzərdə
tutulan yaşdan çox yaşı olan həssas əhali qrupuna aid edilən şəxsə alimentin ödənilməsi barədə qərara tətbiq
olunur, belə qərar həmin şəxs göstərilən yaşa çatmazdən əvvəl verildikdə və sağlamlıqla bağlı səbəblərə görə
həmin yaşdan sonra da aliment ödənilməsi nəzərdə tutulduqda.
Maddə 38
Şəxsi məlumatların qorunması
Konvensiyaya uyğun olaraq toplanmış və ya ötürülmüş şəxsi məlumatlar yalnız onların toplanması və ya
ötürülməsi məqsədləri ilə istifadə olunur.
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Maddə 39
Məxfilik
İnformasiyanın emalını həyata keçirən hər hansı orqan Dövlətinin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
məxfiliyi təmin edir.
Maddə 40
Məlumatın açıqlanmaması
1. Şəxsin sağlamlığına, təhlükəsizliyinə və ya azadlığına xələl yetirəcəyini hesab edərsə, orqan bu
Konvensiyaya müvafiq olaraq müraciət çərçivəsində toplanmış və ya ötürülmüş informasiyanı açıqlamır və ya
təsdiq etmir.
2. Belə ehtimal bir Mərkəzi Orqan tərəfindən müəyyən edildikdə, o, digər Mərkəzi Orqan tərəfindən nəzərə
alınır, xüsusilə ailə zorakılığı hallarında.
3. Bu maddə Konvensiya üzrə öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan məlumatların orqanlar
tərəfindən toplanılması və aralarında ötürülməsinə mane olmur.
Maddə 41
Leqalizasiyanın tələb olunmaması
Bu Konvensiyanın kontekstində leqalizasiya və ya ona bənzər formallıq tələb oluna bilməz.
Maddə 42
Etibarnamə
Sorğu edilən Dövlətin Mərkəzi Orqanı ərizəçidən etibarnaməni yalnız qeyd edilən orqanın ərizəçinin
adından məhkəmə prosesində və ya digər orqanlar qarşısında çıxış etməsi halında və ya yuxarıda qeyd edilmiş
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə nümayəndə təyin edilməsi üçün tələb edə bilər.
Maddə 43
Xərclərin ödənilməsi
1. Bu Konvensiyanın tətbiqi nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi alimentin tutulmasından üstün olmur.
2. Dövlət xərcləri uduzan tərəfdən tuta bilər.
3. 10-cu maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndinə əsasən edilən xərclərin ödənilməsi ilə bağlı müraciətin
məqsədləri üçün 10-cu maddənin 1-ci bəndində göstərilən “kreditor” anlayışına Dövlət daxildir.
4. Bu maddə 8-ci maddəyə xələl gətirmir.
Maddə 44
Dilə dair tələblər
1. Hər hansı müraciət və onunla bağlı sənədlər əslinin dilində təqdim edilir və sorğu edilən Dövlətin rəsmi
dilinə və ya sorğu edilən Dövlət tərəfindən 63-cü maddəyə əsasən edilmiş bəyanatda göstərilən digər qəbul edilən
dilə tərcüməsi ilə müşayiət olunur, həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən tərcümənin olmamasına yol
verilməsi halları istisna olmaqla.
2. Birdən çox rəsmi dili olan və daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq özünün bütün ərazisində sənədləri
rəsmi dillərdən birində qəbul edə bilməyən Razılığa gələn Dövlət 63-cü maddəyə uyğun olaraq bəyan edilmiş
Dövlətin ərazisinin qeyd edilmiş hissələrində təqdim olunması üçün sənədlərin və ya onların tərcüməsinin
rəsmiləşdirilməsi dilini müəyyən edir.
3. Mərkəzi Orqanlar tərəfindən başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, belə Orqanlar arasında hər hansı digər
əlaqə Sorğu edilən Dövlətin rəsmi dilində və ya ingilis, yaxud fransız dillərində həyata keçirilir. Lakin Razılığa
gələn Dövlət 62-ci maddəyə uyğun olaraq qeyd-şərt etməklə ingilis və ya fransız dillərindən istifadəyə etiraz edə
bilər.
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Maddə 45
Tərcümə vasitələri və tərcüməyə dair xərclər
1. III fəslə əsasən edilən müraciətlərə münasibətdə, fərdi halda və ya ümumiyyətlə Mərkəzi Orqanlar
aralarında razılaşa bilərlər ki, sorğu edilən Dövlətin rəsmi dilinə tərcümə sorğu edilən Dövlətdə orijinal dildən və
ya hər hansı digər razılaşdırılmış dildən edilə bilər. Əgər razılaşma yoxdursa və sorğu edən Mərkəzi Orqan
tərəfindən 44-cü maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin tələblərini yerinə yetirmək mümkün deyilsə, daha sonra sorğu
edilən Dövlətin rəsmi dilinə tərcümə olunması üçün ərizə və aidiyyəti sənədlər ingilis və ya fransız dilinə
tərcüməsi ilə birlikdə ötürülə bilər.
2. Müvafiq Dövlətlərin Mərkəzi Orqanları tərəfindən razılaşdırılmadığı təqdirdə, 1-ci bəndin tətbiqi ilə
bağlı tərcüməyə dair xərcləri sorğu edən Dövlət ödəyir.
3. 8-ci maddəyə baxmayaraq, sorğu edən Dövlətin Mərkəzi Orqanı ərizəçidən müraciətin və əlaqədar
sənədlərin tərcüməsinə dair xərcləri tuta bilər, qeyd olunmuş xərclər göstərilən Dövlətin hüquqi yardım sisteminin
çərçivəsində ödənilən hallar istisna olmaqla.
Maddə 46
Ümumiləşdirilməmiş hüquqi sistemlər - təfsir
1. Müxtəlif ərazi vahidlərində Konvensiya çərçivəsində hər hansı məsələ üzrə iki və ya daha çox hüquqi
sistemlərin və ya qaydaların tətbiq olunduğu Dövlətə münasibətdə:
a) Dövlətin qanun və ya proseduruna edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi vahidində
qüvvədə olan qanun və ya prosedura istinad kimi təfsir olunur;
b) həmin Dövlətdə verilən, tanınan, tanınan və icra edilən, icra edilən və ya dəyişdirilən qərara dair edilən
hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi vahidində verilən, tanınan, tanınan və icra edilən, icra edilən və
ya dəyişdirilən qərara istinad kimi təfsir olunur;
c) həmin Dövlətin məhkəmə və ya inzibati orqanına edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi
vahidinin məhkəmə və ya inzibati orqanına istinad kimi təfsir olunur;
d) Mərkəzi orqanlar istisna olmaqla, həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanı, dövlət orqanları və digər
orqanlarına edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi vahidində fəaliyyət göstərən orqanlara istinad
kimi təfsir olunur;
e) həmin Dövlətdə yaşayış yeri və ya daimi yaşayış yerinə hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi
vahidində olan yaşayış yeri və ya daimi yaşayış yerinə istinad kimi təfsir olunur;
f) həmin Dövlətdə aktivlərin yerləşməsinə edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi vahidində
olan aktivlərin yerləşməsinə istinad kimi təfsir olunur;
g) Dövlətdə qüvvədə olan qarşılıqlılıq razılaşmasına edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi
vahidində qüvvədə olan qarşılıqlılıq razılaşmasına istinad kimi təfsir olunur;
h) həmin Dövlətdə göstərilən ödənişsiz hüquqi yardıma edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti
ərazi vahidində göstərilən ödənişsiz hüquqi yardıma istinad kimi təfsir olunur;
i) Dövlətdə bağlanılmış aliment haqqında sazişə edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi
vahidində bağlanılmış aliment haqqında sazişə istinad kimi təfsir olunur;
j) Dövlət tərəfindən xərclərin tutulmasına edilən hər hansı istinad, uyğun olduqda, aidiyyəti ərazi vahidi
tərəfindən xərclərin tutulmasına edilən istinad kimi təfsir olunur.
2. Bu maddə Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatına tətbiq olunmur.
Maddə 47
Ümumiləşdirilməmiş hüquqi sistemlər-substantiv qaydalar
1. Fərqli hüquqi sistemlərin tətbiq olunduğu iki və daha çox ərazi vahidi olan Razılığa gələn Dövlət yalnız
belə fərqli ərazi vahidlərinə aid olan vəziyyətlərə bu Konvensiyanı tətbiq etmək öhdəliyi daşımır.
2. Fərqli hüquqi sistemlərin tətbiq olunduğu iki və daha çox ərazi vahidi olan Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanı digər Razılığa gələn Dövlətin qərarını yalnız eyni Razılığa gələn Dövlətin ərazi vahidində
Konvensiyaya əsasən qərarın tanınması və icra edilməsi səbəbi ilə tanımaq və icra etmək öhdəliyi daşımır.
3. Bu maddə Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatına tətbiq olunmur.
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Maddə 48
Aliment haqqında əvvəlki Haaqa Konvensiyaları ilə əlaqələndirmə
Razılığa gələn Dövlətlər arasında münasibətlərdə 56-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən bu Konvensiya 1973cü il 2 oktyabr tarixli “Aliment öhdəlikəri ilə bağlı qərarların tanınması və İcrası haqqında” Haaqa Konvensiyasını
və 1958-ci il 15 aprel tarixli “Uşaqlara görə aliment öhdəliklərinin tanınması və icrası haqqında” Haaqa
Konvensiyasını əvəz edir, onların belə Dövlətlər arasında tətbiq dairəsi bu Konvesiyanın tətbiq dairəsi ilə üst-üstə
düşdüyü ölçüdə.
Maddə 49
1956-cı il tarixli Nyu-York Konvensiyası ilə əlaqələndirmə
Razılığa gələn Dövlətlər arasında münasibətlərdə 56-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən bu Konvensiya 1956cı il 20 iyun tarixli “Alimentlərin xaricdə tutulması haqqında” Nyu-York Konvensiyasını əvəz edir, onların belə
Dövlətlər arasında tətbiq dairəsi bu Konvesiyanın tətbiq dairəsi ilə üst-üstə düşdüyü ölçüdə.
Maddə 50
Sənədlərin təqdim edilməsi və sübutların əldə edilməsi haqqında əvvəlki Haaqa Konvensiyaları ilə
münasibət
Bu Konvensiya 1954-cü il 1 mart tarixli “Mülki Proses haqqında” Haaqa Konvensiyası, 1965-ci il 15
noyabr tarixli “Mülki və ya ticari işlərdə məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim edilməsi
haqqında” Haaqa Konvensiyası və 1970-ci il 18 mart tarixli “Mülki və ticari işlərdə xaricdə sübutların əldə
edilməsi haqqında Haaqa Konvensiyasına təsir etmir.
Maddə 51
Sənədlərin və əlavə sazişlərin əlaqələndirilməsi
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərin Tərəf olduğu və bu Konvensiyanın tənzimlədiyi məsələləri
ehtiva edən Konvensiyadan əvvəl bağlanılmış hər hansı beynəlxalq sənədə təsir etmir.
2. Razılığa gələn hər bir Dövlət bir və ya bir neçə Razılığa gələn Dövlətlə öz aralarında Konvensiyanın
tətbiqini təkmilləşdirmək məqsədilə Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə dair müddəaları özündə ehtiva edən
razılaşma bağlaya bilər, o şərtlə ki, bu cür razılaşmalar Konvensiyanın məqsədlərinə uyğun olsun və bu
Dövlətlərin digər Razılığa gələn Dövlətlərlə münasibətləri çərçivəsində Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinə
təsir etməsin.
3. 1-ci və 2-ci bəndlər, həmçinin müvafiq Dövlətlər arasında xüsusi əlaqələrə əsaslanan qarşılıqlı
razılaşmalara və standart qanunlara tətbiq edilir.
4. Bu Konvensiya bu Konvensiyaya Tərəf olan Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatının bu Konvensiyanın
bağlanılmasından sonra Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə dair qəbul edilən aktların tətbiqinə təsir etmir, o
şərtlə ki, belə aktlar Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatına üzv Dövlətlərin digər Razılığa gələn Dövlətlərlə
münasibətləri çərçivəsində Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinə təsir etməsin. Regional İqtisadi İnteqrasiya
Təşkilatına üzv Dövlətlər arasında qərarların tanınması və ya icrasına gəldikdə, Konvensiya onun
bağlanılmasından əvvəl və ya sonra qəbul edilməsindən asılı olmayaraq, Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatının
qaydalarına təsir etmir.
Maddə 52
Ən səmərəli norma
1. Bu Konvensiya sorğu edən və sorğu edilən Dövlətlər arasında qüvvədə olan sazişin, razılaşmanın və ya
beynəlxalq sənədin və ya sorğu edilən Dövlətdə qüvvədə olan qarşılıqlı razılaşmanın aşağıdakıları nəzərdə tutan
tətbiqinə mane olmur:
a) Konvensiyanın 22-ci maddəsinin “f” yarımbəndinə xələl gətirməyən alimentin tutulması haqqında
qərarların tanınması üçün daha geniş əsaslar;
59

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

b) alimentin tutulması haqqında qərarların tanınması və ya tanınması və icra edilməsi haqqında müraciətlər
üzrə sadələşdirilmiş, daha operativ prosedurlar;
c) 14-17-ci maddələrdə nəzərdə tutulan şərtlərlə müqayisədə daha əlverişli hüquqi yardım; və ya
d) sorğu edilən Dövlətdən ərizəçiyə sorğu edilən Dövlətin Mərkəzi Orqanına birbaşa sorğunu təqdim etmək
imkanı verən prosedurlar.
2. Bu Konvensiya 1-ci bəndin “a”-“c” yarımbəndlərində göstərilən normalardan daha səmərəli normalar
nəzərdə tutan sorğu edilən Dövlətin qüvvədə olan qanunvericiliyinin tətbiqinə mane olmur. Buna baxmayaraq 1ci bəndin “b” yarımbəndində göstərilən sadələşdirilmiş, daha səmərəli prosedurlar 23-cü və 24-cü maddələrə
uyğun olaraq tərəflərə təklif edilən müdafiə ilə uyğun gəlməlidir, xüsusilə tərəflərin vaxtında lazımi qaydada
icraat haqqında xəbərdar olması və dinlənilməsi, eləcə də gələcəkdə qərarların mübahisələndirilməsi və ya
onlardan şikayət edilməsi hüquqlarına gəldikdə.
Maddə 53
Vahid təfsir
Bu Konvensiyanın təfsir edilməsində onun beynəlxalq xarakterini və onun tətbiqinin vahidliyinin təşviq
edilməsi zərurəti nəzərə alınır.
Maddə 54
Konvensiyanın praktiki fəaliyyətinə nəzarət
1. Konvensiyanın praktiki fəaliyyətinə nəzarət və Konvensiya çərçivəsində müsbət praktikaların inkişafını
təşviq etmək məqsədilə Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Baş Katibi mütəmadi olaraq Xüsusi
Komissiya çağırır.
2. Belə nəzarətin məqsədi üçün Razılığa gələn Dövlətlər Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa
Konfransının Daimi Bürosu ilə Konvensiyanın praktiki fəaliyyəti üzrə əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 55
Formaların dəyişdirilməsi
1. Bu Konvensiyaya əlavə olunan formalar Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının Baş Katibi
tərəfindən çağırılan və bütün Razılığa gələn Dövlətlərin və Üzvlərin dəvət olunduğu Xüsusi Komissiyanın qərarı
ilə dəyişdirilə bilər. Formalara dəyişikliklərin edilməsi haqqında təklifin baxılması haqqında bildiriş yığıncağın
proqramına daxil olunur.
2. Xüsusi Komissiyanın yığıncağında iştirak edən Razılığa gələn Dövlətlər tərəfindən qəbul olunan
dəyişikliklər onların depozitari tərəfindən bütün Razılığa gələn Dövlətlərə çatdırılmasından sonra yeddinci təqvim
ayının birinci günü bütün Razılığa gələn Dövlətlər üçün qüvvəyə minir.
3. 2-ci bənddə göstərilən müddətdə hər hansı Razılığa gələn Dövlət depozitariyə yazılı bildiriş verməklə
62-ci maddəyə əsasən dəyişikliyə dair qeyd-şərt edə bilər. Həmin qeyd-şərt geri çəkilənədək belə qeyd-şərti edən
Dövlət həmin dəyişikliyə münasibətdə hazırkı Konvensiyaya Tərəf olmayan Dövlət sayılır.
Maddə 56
Keçid müddəaları
1. Konvensiya aşağıdakı bütün hallarda tətbiq edilir:
a) sorğu edən Dövlət və sorğu edilən Dövlət arasında Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra 7-ci maddəyə
əsasən edilən sorğu və ya III fəslə əsasən edilən müraciət sorğu edilən Dövlətin Mərkəzi Orqanı tərəfindən
alındıqda;
b) Mənşə Dövlət və ünvanlanan Dövlət arasında Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra tanınma və icra
haqqında sorğu ünvanlanan Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən birbaşa alındıqda.
2. Eyni zamanda 48-ci maddədə göstərilən Aliment haqqında Haaqa Konvensiyalarının birinin də Tərəfi
olan bu Konvensiyanın Razılığa gələn Dövlətləri arasında qərarların tanınması və icrasına münasibətdə, əgər bu
Konvensiyaya əsasən tanınma və icranın şərtləri mənşə Dövlətdə bu Konvensiyanın həmin Dövlət üçün qüvvəyə
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minməsindən əvvəl verilən qərarın tanınması və icrasına mane olursa, hansı ki, əks halda qərarın verildiyi zaman
qüvvədə olan Konvensiyanın şərtləri üzrə tanınardı və icra olunardı, həmin Konvensiyanın şərtləri tətbiq olunur.
3. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq ünvanlanan Dövlət həmin Konvensiyanın mənşə Dövlətlə ünvanlanan
Dövlət arasında qüvvəyə minənədək bağlanılması müddəti başa çatmış ödənişlər barəsində alimentin tutulması
haqqında qərarı və ya sazişi icra etmək öhdəliyi daşımır, 21 yaşına çatmamış şəxslər barəsində valideynlərlə
uşaqlar arasında yaranan aliment öhdəlikləri istisna olmaqla.
Maddə 57
Qanun, prosedur və xidmətlərə dair informasiyanın təqdim edilməsi
1. Razılığa gələn Dövlət onun ratifikasiya və ya qoşulma sənədi saxlanmağa təqdim olunarkən və ya
Konvensiyanın 61-ci maddəsi üzrə bəyanatı təqdim olunarkən, Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa
Konfransının Daimi Bürosuna aşağıdakıları təqdim edir:
a) onun aliment öhdəliklərinə dair qanunlarının və prosedurlarının təsviri;
b) 6-cı maddəyə uyğun olaraq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün onun tərəfindən görüləcək tədbirlərin
təsviri:
c) 14-cü maddədə tələb olunduğu kimi prosedurlara səmərəli çıxışı onun ərizəçilərə necə təmin edəcəyinin
təsviri;
d) qərarların icra edilməsi üzrə onun normalarının və prosedurlarının təsviri, icra üzrə istənilən
məhdudiyyətlər daxil olmaqla, xüsusilə borclunun müdafiəsi üzrə norma və məhdudiyyətlərin müddəti;
e) 25-ci maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndində və 3-cü bəndində adıçəkilən digər xüsusi informasiya.
2. Razılığa gələn Dövlətlər 1-ci bənddə təsbit edilən öz öhdəliklərinin icra edilməsi zamanı Xüsusi
Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransı tərəfindən tövsiyə edilən və dərc edilmiş standart formadan istifadə edə
bilərlər.
3. İnformasiya Razılığa gələn Dövlətlər tərəfindən vaxtında yenilənir.
IX FƏSİL - YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 58
İmzalama, ratifikasiya və qoşulma
1. Konvensiya Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının İyirmi Birinci Sessiyası zamanı ona
üzv olan Dövlətlər və həmin Sessiyada iştirak edən digər Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilir və ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə sənədlər
saxlanılmaq üçün Konvensiyanın depozitarisi olan Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyinə verilir.
3. Hər hansı digər Dövlət və ya Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı Konvensiya 60-cı maddənin 1-ci
bəndinə uyğun olaraq qüvvəyə mindikdək sonra ona qoşula bilər.
4. Qoşulma haqqında sənəd saxlanılmaq üçün depozitariyə verilir.
5. Belə qoşulma yalnız qoşulan Dövlətlə onun qoşulmasına 65-ci maddədə istinad olunan bildirişin
verilməsindən sonra 12 ay müddətində etiraz bildirməyən Razılığa gələn Dövlətlər arasında münasibətdə qüvvədə
olur. Belə bir etiraz qoşulmadan sonra Dövlətlər tərəfindən Konvensiyanın ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
edilməsi zamanı edilə bilər. Hər hansı belə etiraz depozitariyə bildirilir.
Maddə 59
Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatları
1. Yalnız suveren Dövlətlərdən ibarət olan və bu Konvensiyanın tənzimlədiyi bəzi və ya bütün məsələlər
üzrə səlahiyyəti olan Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatları oxşar qaydada bu Konvensiyanı imzalaya, qəbul,
təsdiq edə və ya ona qoşula bilərlər. Belə halda, Konvensiyanın tənzimlədiyi məsələlər üzrə həmin Təşkilatın
səlahiyyətinin əhatə etdiyi çərçivədə Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatının Razılığa gələn Dövlətə məxsus
hüquq və öhdəlikləri olur.
2. Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı imzalama, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı bu Konvensiya
tərəfindən tənzimlənən məsələlər üzrə səlahiyyətin iştirakçı Dövlətlər tərəfindən ona verilməsi barədə depozitarini
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yazılı surətdə məlumatlandırır. Təşkilat bu bəndə uyğun olaraq verilən ən son bildirişdə göstərilən səlahiyyətində
baş verən hər hansı dəyişikliklər haqqında depozitarini dərhal yazılı surətdə məlumatlandırır.
3. İmzalama, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı 63-cü maddəyə
uyğun olaraq bəyan edə bilər ki, o, bu Konvensiya tərəfindən tənzimlənən bütün məsələlər üzrə səlahiyyətləri
həyata keçirir və təşkilata daxil olan və müvafiq məsələ üzrə səlahiyyəti Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatına
verən Dövlətlər Təşkilat tərəfindən bu Konvensiyanın imzalanması, qəbul və təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma
səbəbindən bu Konvensiya üzrə öhdəlik daşıyırlar.
4. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi məqsədilə Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı tərəfindən
saxlanmaq üçün təqdim olunan hər hansı sənəd Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı 3-cü bəndə əsasən bəyanat
verməyənədək nəzərə alınmır.
5. Bu Konvensiyada “Razılığa gələn Dövlət” və ya “Dövlət” ilə bağlı hər hansı istinad ona Tərəf olan
Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatına da şamil olunur. Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı tərəfindən 3-cü
bəndə uyğun olaraq bəyanat edildikdə, “Razılığa gələn Dövlət” və ya “Dövlət” ilə bağlı hər hansı istinad Təşkilata
üzv olan hər bir Dövlətə müvafiq olduqda şamil edilir.
Maddə 60
Qüvvəyə minmə
1. Konvensiya 58-ci maddədə istinad olunan ikinci ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədinin saxlanca
verilməsindən sonra üç aylıq müddətin bitməsindən sonrakı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
2. Bundan sonra Konvensiya aşağıdakılar üçün qüvvəyə minir:
a) onu sonradan ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən hər bir Dövlət və ya 59-cu maddənin 1-ci bəndində
istinad olunan Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı üçün onun ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədinin
saxlanmaq üçün verilməsindən sonra üç aylıq müddətin bitməsindən sonrakı ayın birinci günü;
b) 58-ci maddənin 3-cü bəndində istinad olunan hər bir Dövlət və ya Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatı
üçün 58-ci maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq etiraz edilə bilən müddətin bitməsindən sonrakı gün;
c) 61-ci maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın təsir dairəsi altına düşən ərazi vahidi üçün həmin maddədə
istinad olunan bildirişin verilməsindən sonra üç aylıq müddətin bitməsindən sonrakı ayın birinci günü.
Maddə 61
Ümumiləşdirilməmiş hüquqi sistemlərlə əlaqədar bəyanatlar
1. Əgər Dövlətin tərkibinə bu Konvensiya tərəfindən tənzimlənən məsələlərlə bağlı müxtəlif hüquqi
sistemlərin tətbiq edildiyi iki və daha çox ərazi vahidi daxildirsə, həmin Dövlət imzalama, ratifikasiya, qəbul,
təsdiq və ya qoşulma zamanı 63-cü maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın onun bütün ərazi vahidlərinə və ya
yalnız birinə yaxud bir neçəsinə şamil edildiyi barədə bəyanat verə bilər və istənilən vaxt başqa bir bəyanat
verməklə həmin bəyanatı dəyişə bilər.
2. Hər hansı belə bəyanat barədə depozitari məlumatlandırılır və hüdudları daxilində həmin Konvensiyanın
tətbiq edildiyi ərazi vahidləri bu bəyanatda dəqiq göstərilir.
3. Əgər Dövlət bu maddəyə əsasən bəyanat verməzsə, bu Konvensiya belə Dövlətin bütün ərazi vahidlərinə
şamil edilir.
4. Bu maddə Regional İqtisadi İnteqrasiya Təşkilatlarına tətbiq edilmir.
Maddə 62
Qeyd-şərtlər
1. Hər hansı Razılığa gələn Dövlət ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma tarixindən gec olmayaraq və
ya 61-ci maddəyə əsasən bəyanat verərkən, 2-ci maddənin 2-ci bəndi, 20-ci maddənin 2-ci bəndi, 30-cu maddənin
8-ci bəndi, 44-cü maddənin 3-cü bəndi və 55-ci maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan qeyd-şərtlərdən birini
və ya daha çoxunu edə bilər. Hər hansı başqa qeyd-şərtə yol verilmir.
2. Hər hansı Dövlət istənilən vaxtda etdiyi qeyd-şərti ləğv etmək hüququna malikdir. Depozitari qeyd-şərtin
ləğv edilməsi barədə məlumatlandırılır.
3. Qeyd-şərt 2-ci bənddə qeyd edilmiş bildiriş anından sonra üçüncü təqvim ayının birinci günü qüvvədən
düşür.
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4. 2-ci maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan qeyd-şərt istisna olmaqla, bu maddə çərçivəsində edilən
qeyd-şərtlər qarşılıqlı qüvvəyə malik deyil.
Maddə 63
Bəyanatlar
1. 2-ci maddənin 3-cü bəndi, 11-ci maddənin 1-ci bəndinin “g” yarımbəndi, 16-cı maddənin 1-ci bəndi, 24cü maddənin 1-ci bəndi, 30-cu maddənin 7-ci bəndi, 44-cü maddənin 1-ci və 2-ci bəndləri, 59-cu maddənin 3-cü
və 61-ci maddənin 1-ci bəndlərində istinad olunan bəyanatlar imzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma
zamanı və ya ondan sonra istənilən vaxt verilə bilər, onlara istənilən vaxt düzəliş edilə bilər və ya onlar istənilən
vaxt ləğv edilə bilər.
2. Depozitari bəyanatlar, düzəlişlər və ləğvetmələr barədə məlumatlandırılır.
3. İmzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı verilən bəyanat bu Konvensiyanın müvafiq
Dövlət üçün qüvvəyə minməsi zamanı qüvvəyə minir.
4. Sonradan verilən bəyanat və bəyanata dair hər hansı düzəliş və ya ləğvetmə depozitari tərəfindən
bildirişin alınması tarixindən sonra üç aylıq müddətin bitməsindən sonrakı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 64
Ləğvetmə
1. Razılığa gələn Dövlət depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə Konvensiyanı ləğv edə bilər. Ləğvetmə
bir çox ərazi vahidi olan Dövlətin Konvensiyanın tətbiq olunduğu müəyyən ərazi vahidləri ilə məhdudlaşdırıla
bilər.
2. Ləğvetmə bildirişin depozitari tərəfindən alındığı tarixdən sonra 12 aylıq müddətin bitməsindən sonrakı
ayın birinci günü qüvvəyə minir. Bildirişdə ləvğetmənin qüvvəyə minməsi üçün daha uzun müddət göstərildikdə,
bildirişin depozitari tərəfindən alınması tarixindən sonra ləğvetmə həmin daha uzun müddət bitdikdə qüvvəyə
minir.
Maddə 65
Bildiriş
Depozitari 58-ci və 59-cu maddələrə uyğun olaraq imzalayan, ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya qoşulan
Xüsusi Beynəlxalq Hüquq üzrə Haaqa Konfransına Üzvləri və digər Dövlətləri və Regional İqtisadi İnteqrasiya
Təşkilatlarını aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) 58-ci və 59-cu maddələrdə istinad olunan imzalamalar, ratifikasiyalar, qəbuletmələr və təsdiqlər;
b) qoşulmalar və 58-ci maddənin 3-cü və 5-ci bəndləri və 59-cu maddədə istinad olunan qoşulmalara dair
etirazlar;
c) 60-cı maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
d) 2-ci maddənin 3-cü bəndi, 11-ci maddənin 1-ci bəndinin “g” yarımbəndi, 16-cı maddənin 1-ci bəndi, 24cü maddənin 1-ci bəndi, 30-cu maddənin 7-ci bəndi, 44-cü maddənin 1-ci və 2-ci bəndləri, 59-cu maddənin 3-cü
bəndi və 61-ci maddənin 1-ci bəndində istinad olunan bəyanatlar;
e) 51-ci maddənin 2-ci bəndində istinad olunan razılaşmalar;
f) 2-ci maddənin 2-ci bəndi, 20-ci maddənin 2-ci bəndi, 30-cu maddənin 8-ci bəndi, 44-cü maddənin 3-cü
bəndi və 55-ci maddənin 3-cü bəndində istinad olunan qeyd-şərtlər, həmçinin 62-ci maddənin 2-ci bəndində
istinad olunan ləğvetmələr;
g) 64-cü maddədə istinad olunan ləğvetmələr.
Bunun təsdiqi olaraq müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Haaqa şəhərində 2007-ci il 23 noyabr tarixində, hər iki mətn bərabər autentik olmaqla
ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır, həmin nüsxə Niderland Krallığı Hökumətinin arxivinə
saxlanmaq üçün təqdim olunur və onun təsdiqlənmiş surəti Xüsusi Beynəlxaq Hüquq üzrə Haaqa Konfransının
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İyirmi Birinci Sessiyası zamanı onun hər bir Üzvünə və həmin Sessiyada iştirak edən hər bir digər Dövlətə
diplomatik kanallar vasitəsilə göndərilir.
Əlavə 1
12-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdimetmə forması
ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN MƏXFİ SAXLANILMASI VƏ QORUNMASI
HAQQINDA BİLDİRİŞ
Konvensiyaya uyğun olaraq toplanılmış və ya ötürülmüş şəxsi məlumatlardan yalnız onların toplanıldığı
və ya ötürüldüyü məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Bu cür informasiya ilə işləyən istənilən orqan öz Dövlətinin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq onun məxfiliyini təmin etməlidir.
Əgər orqan bu Konvensiya ilə toplanılmış və ya ötürülmüş informasiyanın 40-cı maddəyə uyğun olaraq
şəxsin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və ya azadlığına təhdid yaradacağını düşünərsə, onu yaymamalı və ya təsdiq
etməməlidir.
□ Məlumatın yayılmaması haqqında qərar Mərkəzi Orqan tərəfindən 40-cı maddəyə uyğun olaraq
verilmişdir.
1.Sorğu edən Mərkəzi Orqan

2.Sorğu edilən Dövlətdə əlaqələndirici şəxs

a. Ünvan
b. Telefon nömrəsi
c. Faks nömrəsi
d. Elektron poçt ünvanı
e. Qeydiyyat nömrəsi

a. Ünvan (əgər fərqlidirsə)
b. Telefon nömrəsi (əgər fərqlidirsə)
c. Faks nömrəsi (əgər fərqlidirsə)
d. Elektron poçt ünvanı (əgər fərqlidirsə)
e. Dil (dillər)

3. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan .......................................................................................................
Ünvan .................................................................................................................................................
4. Ərizəçi barədə məlumatlar ..........................................................................................................
a. Soyad (soyadlar): ...........................................................................................................................
b. Ad (adlar): ......................................................................................................................................
c. Doğum tarixi: ...............................................................................................................(gg/aa/iiii)
və ya
a. Dövlət orqanının adı:
..............................................................................................................................................................
5. Təminatına vəsait istənilən və ya ödənilən şəxs (şəxslər) barədə məlumatlar:
a. □ Şəxs 4-cü bənddə göstərilən ərizəçidir.
b. I. Soyad (soyadlar): .......................................................................................................................
Ad (adlar): ..........................................................................................................................................
Doğum tarixi: ...................................................................................................................(gg/aa/iiii)
II. Soyad (soyadlar): ..........................................................................................................................
Ad (adlar): ..........................................................................................................................................
Doğum tarixi: ..................................................................................................................(gg/aa/iiii)
III. Soyad (soyadlar): .........................................................................................................................
Ad (adlar): ...........................................................................................................................................
Doğum tarixi: ....................................................................................................................(gg/aa/iiii)
6. Borclu haqqında məlumatlar [1]
a. □ Şəxs 4-cü bənddə göstərilən ərizəçidir.
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b. Soyad (soyadlar): ...........................................................................................................................
c. Ad (adlar): ........................................................................................................................................
Doğum tarixi: ....................................................................................................................(gg/aa/iiii)
7. Bu təqdimetmə forması aşağıdakılara uyğun olan sorğuya aiddir və onunla müşayiət edilir:
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “a”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “b”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “c”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “d”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “e”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd T
□ maddə 10, bənd 2, yarımbənd “a”
□ maddə 10, bənd 2, yarımbənd “b”
□ maddə 10, bənd 2, yarımbənd “c”
8. Sorğuya aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
a. 10-cu maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndinə uyğun olaraq tərtib edilmiş sorğu məqsədilə və:
25-ci maddəyə uyğun olaraq:
□ Qərarın tam mətni (maddə 25, bənd 1, yarımbənd “a”);
□ Mənşə Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş qərardan çıxarış (maddə 25, bənd 3, yarımbənd
“b”) (əgər maddə tətbiq oluna bilərsə);
□ Mənşə Dövlətdə qərarın icra edilə bilən olduğunu təsdiq edən sənəd və qərar inzibati orqan tərəfindən
verildikdə, 19-cu maddənin 3-cü bəndinin tələblərinin yerinə yetirildiyini təsdiq edən sənəd, 57-ci maddəyə uyğun
olaraq Dövlət onun inzibati orqanlarının qərarlarının hər zaman həmin tələblərə uyğun olacağını bildirdiyi hal
istisna olmaqla (maddə 25, bənd 1, yarımbənd “b”) və ya 25-ci maddənin 3-cü bəndinin “c” yarımbəndinin tətbiqi
halları istisna olmaqla;
□ cavabdeh mənşə Dövlətdə icraatın gedişində şəxsən iştirak etmədiyi və ya nümayəndə tərəfindən təmsil
onunmadığı halda, cavabdehin icraat haqqında lazımi qaydada xəbərdar olması və dinlənilməsi fürsətinin olmasını
və ya cavabdehin lazımi qaydada qərar haqqında xəbərdar olmasını və həmin qərarı fakt və hüquq üzrə
mübahisələndirmək fürsətinin olmasını təsdiq edən sənəd və ya sənədlər;
□ zərurət yaranarsa borcun miqdarını və borcun miqdarının hesablandığı tarixi əks etdirən sənəd (maddə
25, bənd 1, yarımbənd “d”);
□ zərurət yaranarsa və əgər qərar indeksasiyaya uyğun olaraq avtomatik düzəlişi təmin edirsə, müvafiq
hesablamaların aparılması üçün lazımi informasiyanı əks etdirən sənəd (maddə 25, bənd 1, yarımbənd “e”);
□ zərurət yaranarsa, ərizəçinin sorğu göndərən Dövlətdə hansı hüquqi köməyi aldığını göstərən sənədləşmə
(maddə 25, bənd 1, yarımbənd “f ).
30-cu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq:
□ təminat üçün vəsait ödənişi barədə razılaşmanın tam mətni (maddə 30, bənd 3, yarımbənd “a”);
□ təminat üçün vəsait ödənişi barədə razılaşmanın tam mətni (maddə 30, bənd 3, yarımbənd “b”);
□ sorğuya əlavə edilən istənilən digər sənədləri (məsələn, 36-cı maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq
tələb edilən sənəd)
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b) 1-ci maddənin “b”, “c”, “d”, “e”, “f” yarımbəndlərinə və 10-cu maddənin 2-ci bəndinin “a” “b” və ya
“c” yarımbəndlərinə uyğun şəkildə tərtib edilmiş sorğunun məqsədləri üçün 11-ci maddənin 3-cü bəndinə müvafiq
olaraq aşağıda göstərilən sayda əlavə sənədlər (təslim forması və sorğunun özü istisna olmaqla):
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “b”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “c”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “d”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “e”
□ maddə 10, bənd 1, yarımbənd “f”
□ maddə 10, bənd 2, yarımbənd “a”
□ maddə 10, bənd 2, yarımbənd “b”
□ maddə 10, bənd 2, yarımbənd “c”
Adı: ................................
Tarix: ................................
(çap hərfləri ilə)
(gg/aa/iiii)
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Mərkəzi Orqanın səlahiyyətli nümayəndəsi:
Əlavə 2
12-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq forması
ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN MƏXFİ SAXLANILMASI VƏ QORUNMASI HAQQINDA BİLDİRİŞ
Konvensiyaya uyğun olaraq toplanılmış və ya ötürülmüş şəxsi məlumatlardan yalnız onların toplanıldığı
və ya ötürüldüyü məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Bu cür informasiya ilə işləyən istənilən orqan öz Dövlətinin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq onun məxfiliyini təmin etməlidir.
Əgər orqan bu Konvensiya ilə toplanılmış və ya ötürülmüş informasiyanın 40-cı maddəyə uyğun olaraq
şəxsin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və ya azadlığına təhdid yaradacağını düşünərsə, onu yaymamalı və ya təsdiq
etməməlidir.
Məlumatın yayılmaması haqqında qərar Mərkəzi Orqan tərəfindən 40-cı maddəyə uyğun olaraq verilmişdir.
1 .Sorğu edilən Mərkəzi Orqan

2. Sorğu edilən Dövlətdə əlaqələndirici
şəxs

a. Ünvan
b. Telefon nömrəsi
c. Faks nömrəsi
d. Elektron poçt ünvanı
e. Qeydiyyat nömrəsi

a. Ünvan (əgər fərqlidirsə)
b. Telefon nömrəsi (əgər fərqlidirsə)
c. Faks nömrəsi (əgər fərqlidirsə)
d.Elektron poçt ünvanı (əgər
fərqlidirsə) e. Dil (dillər)

3.Sorğu edən Mərkəzi Orqan
.................................................................................................................................................
Əlaqələndirici şəxs
.................................................................................................................................................
Ünvan:
.................................................................................................................................................
5. Sorğu edilən Mərkəzi Orqan sorğu edən Mərkəzi Orqandan bu sorğu ilə əlaqədar ...............(gg/aa/iiii)
tarixli təqdimetmə formasının alınmasını aşağıdakılara uyğun olaraq təsdiq edir. (qeydiyyat nömrəsi
....................................; .....................................(gg/aa/iiii)):
□ Maddə 10, bənd 1, yarımbənd “a”
□ Maddə 10, bənd 1, yarımbənd “b”
□ Maddə 10, bənd 1, yarımbənd “c”
□ Maddə 10, bənd 1, yarımbənd “d”
□ Maddə 10, bənd 1, yarımbənd “e”
□ Maddə 10, bənd 1, yarımbənd “f”
□ Maddə 10, bənd 2, yarımbənd “a”
□ Maddə 10, bənd 2, yarımbənd “b”
□ Maddə 10, bənd 2, yarımbənd “c”
Ərizəçinin soyadı (soyadları): ......................................................................................
Təminatına vəsait istənilən və ya ödənilən şəxsin (şəxslərin) soyadı (soyadları):
Borclunun soyadı (soyadları): .....................................................................................
6. Sorğu edilən Mərkəzi Orqanın həyata keçirdiyi ilkin tədbirlər:
□ Materiallar tamdır və baxılma mərhələsindədir.
□ Sorğuya dair hesabatın əlavə edilmiş statusuna baxın.
□ Sorğuya dair hesabatın statusu sonradan təqdim ediləcəkdir.
□ Aşağıdakı məlumatı və (və ya) sənədləşməni təqdim etməyiniz xahiş olunur:
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............................................................................................................................................
□ Bu sorğu Konvensiyanın tələblərinə cavab vermədiyi üçün sorğu edilən Mərkəzi Orqan onu qəbul
etməkdən imtina edir (maddə 12, bənd 8) səbəblər:
□ Əlavə edilmiş sənəddə göstərilmişdir;
□ sonradan təqdim olunacaq.
Sorğu edilən Mərkəzi Orqan sorğu edən Mərkəzi Orqandan sorğunun statusunda baş verən bütün
dəyişikliklər barədə məlumat verilməsini xahiş edir.
Adı: ................................
(çap hərfləri ilə)

Tarix: ................................
(gg/aa/iiii)

Mərkəzi Orqanın səlahiyyətli nümayəndəsi:
“Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası
haqqında” 2007-ci il 23 noyabr tarixli Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATLARI
“Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası
haqqında” 2007-ci il 23 noyabr tarixli Konvensiyanın 63-cü maddəsinə uyğun olaraq (bundan sonra - Konvensiya)
Azərbaycan Respublikası aşağıdakıları bəyan edir:
1. Konvensiyanın 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Konvensiyanın həyata keçirilməsi üzrə mərkəzi orqan
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyidir.
Ünvan:
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
AZ1073, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1
Azərbaycan Respublikası
Telefon: (+99412) 510-10-01, 537-05-54
Faks: (+99412) 538-08-57
Elektron poçt ünvanı: contact@iustice.gov.az, international@iustice.qov.az
Rəsmi internet səhifəsi: www.iustice.qov.az
2. Qərarın tanınması və icrası barədə ərizəyə dair Konvensiyanın 24-cü maddəsində nəzərdə tutulan
tanınma və icra proseduru tətbiq ediləcəkdir.
3. Konvensiyanın 30-cu maddəsinin 7-ci bəndində nəzərdə tutulan aliment haqqında sazişin tanınması və
icrası barədə müraciətlər yalnız Azərbaycan Respublikasının mərkəzi orqanı vasitəsilə edilir.
4. Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq sorğu edən üzv dövlətlərin hər hansı
müraciəti və əlaqədar sənədləri Azərbaycan dilinə müvafiq qaydada təsdiq olunmuş tərcüməsi ilə müşayiət
olunduğu halda Azərbaycan Respublikasının ərazisində icraata qəbul edilir.
5. Bu Konvensiyanın müddəaları münaqişənin nəticələri tamamilə aradan qaldırılana və Ermənistan
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər normallaşana qədər Azərbaycan Respublikası
tərəfindən Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
“Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası
haqqında” 2007-ci il 23 noyabr tarixli Konvensiyaya dair
Azərbaycan Respublikasının
Qeyd-şərtləri
Azərbaycan Respublikası “Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər
formalarının beynəlxalq qaydası haqqında” Konvensiyanın 62-ci maddəsinə və 2-ci maddəsinin 2-ci bəndinə
uyğun olaraq, Konvensiyanı 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə valideyn-uşaq münasibətlərindən yaranan
aliment öhdəliklərinə tətbiq edir.
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Azərbaycan Respublikası “Uşaqlara görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər
formalarının beynəlxalq qaydası haqqında” Konvensiyanın 62-ci və 44-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq,
mərkəzi orqanlar arasında hər hansı digər əlaqələrin həyata keçirilməsi zamanı fransız dilindən istifadə
olunmasından imtina edir. Belə hər hansı digər əlaqələr Azərbaycan və ya ingilis dillərində həyata keçirilir.

1 Konvensiyanın 3-cü maddəsinə əsasən "borclu” dedikdə, aliment ödəməli olan və ya ödəməli olduğu
iddia edilən şəxs nəzərdə tutulur.
[1]
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“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın (dəyişdirilmiş)
Əlavələrinə edilmiş 2016-cı il tarixli dəyişikliklərin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I
hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın (dəyişdirilmiş)
Əlavələrinə edilmiş 2016-cı il tarixli dəyişikliklər təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il
№ 313-VIQ
“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın (dəyişdirilmiş)
Əlavələrinə edilmiş 2016-cı il tarixli dəyişikliklər
Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 2003-cü il tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın (dəyişdirilmiş) I,
II və III Əlavələrinə edilmiş dəyişikliklər
A. I Əlavəyə edilmiş dəyişikliklər
Hazırkı I Əlavə aşağıdakılar ilə əvəz edilsin:
I Əlavə
Dənizçilərin şəxsiyyət sənədinin modeli
1. Bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin başlıca tələblərinə uyğun olaraq, aşağıdakı formada və məzmunda
göstərilən dənizçilərin şəxsiyyət sənədi (DŞS), onun üçün istifadə edilən materiallara və nümayiş etdirilən və
saxlanılan məlumatlara münasibətdə - Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) maşınla oxunan səyahət
sənədlərinə dair 9303-cü sənədində öz əksini tapmış elektron maşınla oxunan səyahət sənədinin, həmin sənəddə
bütün müvafiq tövsiyələr və məsləhətlər tam nəzərə alınmaqla, məcburi tələblərinə uyğundur.
2. “9303-cü Sənəd” dedikdə, ICAO tərəfindən dərc olunan 2015-ci il tarixli 7-ci nəşr nəzərdə tutulur və bu
öz növbəsində ICAO-nun prosedurlarına müvafiq olaraq, sonradan dəyişdirilə bilər. Bu Əlavədəki 9303-cü
sənədin xüsusi müddəalarına olan istinadlar 7-ci nəşrə aiddir, lakin bu, həmçinin hər hansı sonrakı nəşrin müvafiq
müddəalarına istinad olunmanı da nəzərdə tutur. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru vaxtaşırı, İdarəetmə
orqanının müraciəti əsasında 9303-cü sənədin xüsusi müddəalarının nəzərə alınmasına dair Üzvlər üçün təlimatlar
hazırlayır.
3. DŞS 9303-cü sənədin “Maşınla oxunan bütün səyahət sənədləri üzrə ümumi spesifikasiyalar”a dair 3-cü
hissəsinin 2-ci bölməsində göstərilən fiziki xarakteristikalarla müəyyən olunan elektron maşınla oxuna bilən
şəxsiyyət sənədidir. Həm vizual yoxlama zonasında və həm də maşınla oxunan zonada istifadə olunan çap və
format 9303-cü sənədin 3-cü hissəsinin müvafiq olaraq 3-cü və 4-cü bölmələrində təsvir olunan formada olur.
4. DŞS məlumat tutumu 32 kilobaytdan az olmayan, 9303-cü sənədin 9-cu, 10-cu, 11-ci və 12-ci hissələrinə
müvafiq olaraq kodlaşdırılmış və elektron imzalanmış təmassız inteqral sxemi özündə əks etdirir. Təmassız
inteqral sxem 9303-cü sənədin 10-cu hissəsində qeyd olunan Məntiqi Məlumat Strukturu (MMS) üzrə tələblərə
cavab verir, lakin həmin hissədə yalnız tələb olunan məcburi məlumat elementlərini özündə əks etdirir. Təmassız
inteqral sxemdə saxlanılan dənizçilərə dair məlumatların məxfiliyi 9303-cü sənədin 11-ci hissəsində təsvir edilən
Çip Giriş Nəzarət mexanizmi vasitəsilə qorunur. MMS-də saxlanılan məlumatlar çipin və onun təhlükəsizlik
mexanizmlərinin işləməsi üçün tələb olunan metaməlumat və fayllar, həmçinin DŞS-nin vizual yoxlama və
maşınla oxunan zonalarında artıq görünən, gözlə oxuna bilən aşağıdakı məlumat elementləri ilə məhdudlaşır:
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(a) MMS-in 1-ci məlumat qrupunda: aşağıda bəhs edilən maşınla oxunan zonanın məlumatlarının
təkrarlanması;
(b) MMS-in 2-ci məlumat qrupunda: 9303-cü sənədin 9-cu hissəsində göstərilmiş “Əsas biometrik
göstəricilər: üz təsviri”nə uyğun olan bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 8-ci bəndində tələb olunan biometrik
göstəricilər. Dənizçinin bu üz təsviri 15-20 kilobayt diapazonunda sıxılmış ölçüdə olmaqla aşağıda (o)
yarımbəndində qeyd edilən fotoşəklin surətidir; və
(c) 9303-cü sənədin 12-ci hissəsində göstərilən ICAO-nun Açıq Açar İnfrastrukturundan istifadə etməklə
MMS-də saxlanılan məlumatların bütövlüyünü təsdiq etmək üçün tələb olunan Sənədin Təhlükəsizlik Obyekti
5. 9303-cü sənədin 2-ci hissəsində göstərilmiş “Maşınla oxunan səyahət sənədlərinin tərtibatı, istehsalı və
verilməsinə dair təhlükəsizlik üzrə spesifikasiyamın tələblərinə əməl etməklə DŞS saxtalaşdırılma, fotoşəklin
əvəz edilməsi və ya digər aldadıcı əməllərdən qorunur. Bu, 9303-cü sənədin 2-ci hissəsinin A Əlavəsində əks
olunan siyahıda göstərilən ən azı üç fiziki təhlükəsizlik göstəriciləri ilə qorunur. Belə təhlükəsizlik göstəricilərinin
nümunələrinə aiddir:
- şəxsiyyət sənədinin üz və ya laminasiya qabığının optik dəyişən xüsusiyyətləri [1] ;
- şəxsiyyət sənədinin üz qabığının toxunma xüsusiyyətləri [2] ;
- üz qabığının lazer perforasiya xüsusiyyətləri [3] ;
- şəxsiyyət sənədinin arxa planında ikirəngli gilyoş tərtibat [4] ;
- arxa planda olan çap olunmuş mikromətn [5] ;
- ultrabənövşəyi fluoresyent mürəkkəb;
- optik dəyişən xüsusiyyətləri olan mürəkkəb;
- şəxsiyyət sənədinə daxil edilmiş stenoqrafik təsvir [6] .
6. Şəxsiyyət sənədində əks olunan məlumatlara dair elementlər və onların 9303-cü sənəddə təsvir olunan
müxtəlif zonalarda yerləşdirilməsi aşağıda göstərilmişdir və DŞS-də bundan başqa məlumatlar ehtiva olunmur:
(a) sənədi verən ölkə: I zonada başlıq olmadan tam adı;
(b) sənədin tipi: I zonada başlıq olmadan “SID”;
(c) “daxili çip” I zonada başlıq olmadan 9303-cü sənədin 9-cu hissəsinin 2.3-cü bölməsində təsvir olunan
simvol;
(d) 9303-cü sənəddə müəyyən olunduğu qaydada ayrıca zonada sonrasında vergül qoyulan başlıca
identifikatordan ibarət olan dənizçinin tam adı, sonra ara məsafəsi və daha sonra ikinci identifikator: II zonada,
başlıq ilə;
(e) tək hərfdən ibarət olan dənizçinin cinsiyyəti, “F” qadınlar üçün “M” kişilər üçün və ya “X” naməlum
olduqda: II zonada, başlıq ilə;
(f) dənizçinin vətəndaşlığı, 9303-cü sənədin 3-cü hissəsinin 5-ci bölməsinə müvafiq olaraq,
Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilatın üç hərfdən ibarət olan ölkə kodu: II zonada, başlıq ilə;
(g) dənizçinin doğum tarixi, GUNbAYbİL formatında, burada “b” aradakı tək ara məsafəsini bildirir
(məsələn, 23 03 1982): II zonada, başlıq ilə;
(h) dənizçinin doğum yeri: II zonada, başlıq ilə;
(i) dənizçinin şəxsiyyətinin təsdiq edilməsinə kömək edə biləcək fiziki əlamətlər: II zonada, başlıq ilə. Əgər
sənədi verən qurum hər hansı səciyyəvi əlamətin qeyd olunmasını istəmirsə və ya dənizçi hər hansı xüsusi
səciyyəvi əlamətə malik deyilsə, o zaman bu hissə “None” və ya “Aucun” və ya “Ninguna” sözləri ilə
tamamlanmalıdır;
(j) sənədi verən orqan tərəfindən DŞS-yə verilən 9 rəqəmdən çox olmayan unikal sənəd nömrəsi: I Zonada
TD3 ölçülü sənədləri üçün başlıq ilə; və ya TD1 və TD2 ölçülü sənədlər üçün III zonada, başlıq ilə;
(k) DŞS-nin verilmə tarixi, GÜNbAYbİL formatında, burada “b” aradakı tək ara məsafəsini bildirir
(məsələn 31 05 2014): III zonada, başlıq ilə;
(l) DŞS-nin etibarlılıq müddəti, GÜNbAYbİL formatında, burada “b” aradakı tək ara məsafəsini bildirir
(məsələn 31 05 2019): III zonada, başlıq ilə;
(m) DŞS-nin verildiyi yer: III zonada, başlıq ilə;
(n) dənizçinin imzası və ya adi işarəsi: IV zonada başlıq olmadan;
(o) 9303-cü sənədin 3-cü hissəsində göstərilmiş spesifikasiyalara uyğun olan dənizçinin fotoşekli: V
zonada, başlıq olmadan;
(p) ingilis, fransız və ya ispan dilində aşağıda verilmiş qeyd: VI zonada başlıq olmadan:
“This document is a seafarers’ identity document for the purpose of the Seafarers’ Identity Documents
Convention (Revised), 2003, of the International Labour Organization. This document is a stand-alone document
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and not a pass port.” (“Bu sənəd Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında
(dəyişdirilmiş) 2003-cü il tarixli Konvensiyasının məqsədləri üçün dənizçilərin şəxsiyyət sənədidir. Bu sənəd
müstəqil sənəd hesab olunur və pasport deyildir”);
(q) bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 4 bəndinə müvafiq olaraq, sənədi verən orqanın adı və
əlaqələndirmə mərkəzinin əlaqə vasitələri (ölkə kodu daxil olmaqla telefon nömrəsi və ya veb-saytın URL ünvanı
və ya hər ikisi): VI zonada ingilis, fransız və ya ispan dilində “Issuing authority contact details” (“Sənədi verən
orqanın əlaqə vasitələri”) başlığı ilə; və
(r) 9303-cü sənədin 4-cü hissənin 4.2-ci bölməsində (TD3 ölçüsü üçün) və ya 5-ci hissədə (TD1 ölçüsü
üçün) və ya 6-cı hissədə (TD2 ölçüsü üçün) göstərilən bütün zəruri məlumat elementlərini özündə birləşdirən
9303-cü sənədin 3-cü hissəsinin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq VII Zonada çap edilən maşınla oxunan zona.
Maşınla oxunan zonanın ilk iki hərfi TD1 və ya TD2 ölçüsü üçün “IS” və ya TD3 ölçüsü üçün “PK” olur.
7. Aşağıda göstərilən əlavə məlumat elementləri yalnız TD3 ölçülü sənədlərdə əks olunur:
(a) sənədin kodu: I zonada “PK” hərfləri, başlıq ilə;
(b) 9303-cü sənədin 3-cü hissəsinin 5-ci bölməsinə müvafiq olaraq Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq
Təşkilatın üç hərfli ölkə koduna uyğun olaraq sənədi verən ölkənin adı: I zonada, başlıq ilə; və
(c) sənədi verən orqanın adı: III Zonada, başlıq ilə.
B. II Əlavəyə edilən dəyişikliklər
Hazırkı II Əlavə aşağıdakılar ilə əvəz edilsin:
II Əlavə
Elektron məlumat bazası
Bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci, 2-ci, 6-cı və 7-ci bəndlərinə müvafiq olaraq hər bir Üzv tərəfindən
saxlanılan elektron məlumat bazasındakı hər bir qeyd üzrə məlumatlar aşağıda göstərilənlərlə məhdudlaşır:
Bölmə 1
1. Dənizçilərin şəxsiyyət sənədinin (DŞS) vizual yoxlama zonasında yazıldığı qaydada sənədi verən ölkə.
2. DŞS-nin vizual yoxlama zonasında yazıldığı qaydada dənizçinin tam adı.
3. DŞS-yə verilən unikal doqquz rəqəmli sənəd nömrəsi.
4. DŞS-nin qüvvədə olma müddətinin bitdiyi və ya qüvvəsinin dayandırıldığı və ya geri alındığı tarix
GUNbAYblL formatında yazılır, burada “b” aradakı tək ara məsafəsini bildirir (məsələn 31 05 2019).
Bölmə 2
1. DŞS-nin təmassız inteqral sxemində saxlanılan qaydada sıxılmış dənizçinin üz təsviri.
2. DŞS-nin vizual yoxlama zonasında çap olunan qaydada dənizçinin fotoşəkili.
3. DŞS ilə əlaqədar verilən bütün sorğuların təfərrüatları.
C. III Əlavəyə edilən dəyişikliklər
Hazırkı III Əlavənin ilk üç bəndi aşağıdakılar ilə əvəz edilsin:
Bu Əlavə keyfiyyətə nəzarət prosedurları daxil olmaqla dənizçinin şəxsiyyət sənədlərinin verilməsinə
münasibətdə Konvensiyanın 5-ci maddəsinə müvafiq olaraq hər bir Üzv tərəfindən qəbul edilən prosedurlar ilə
bağlı minimum tələbləri müəyyən edir.
A Hissəsi hər bir Üzv tərəfindən DŞS-nin verilməsi sisteminin tətbiqində minimum əldə olunmalı olan
icbari nəticələri özündə əks etdirir.
B Hissəsi bu nəticələrin əldə olunmasında prosedurları və təcrübələri tövsiyə edir. B Hissəsi Üzvlər
tərəfindən tam nəzərə alınmalıdır, lakin məcburi deyildir.
Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, hər bir Üzv Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) 9303cü sənədinin bütün müvafiq məcburi tələblərinə riayət edirlər. “9303-cü Sənəd” dedikdə ICAO tərəfindən dərc
olunan 2015-ci il tarixli 7-ci nəşr nəzərdə tutulur və bu öz növbəsində ICAO-nun prosedurlarına müvafiq olaraq
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sonradan dəyişdirilə bilər. Üzvlər, həmçinin 9303-cü sənəddə, xüsusilə həmin sənədin 2-ci hissəsində və onun
əlavələrində əks olunan müvafiq tövsiyələri və ya məsləhətləri tam nəzərə alırlar.

Optik dəyişən xüsusiyyət rəng və ya tərtibat görünüşü baxış və ya işıqlandırma bucağından asılı olaraq
dəyişən təsvir və ya xüsusiyyətdir.
[2]
Toxunma xüsusiyyəti sənədə səciyyəvi “əlamət” verən səth xüsusiyyətidir.
[3]
Lazer perforasiya nömrələrin, hərflərin və ya təsvirlərin üz qabığının lazer vasitəsilə perforasiya edilərək
yaradılması prosesidir.
[4]
Gilyoş tərtibat yalnız əsl tərtibatın yaradılması zamanı istifadə edilən avadanlıq, proqram təminatı və
parametrləri tətbiq etməklə yenidən dəqiqliklə yaradılan özünəməxsus təsvir formalaşdıran, adətən kompüter
vasitəsilə hazırlanan fasiləsiz incə xətlərdən ibarət olan modeldir.
[5]
Mikromətn 0,25 mm/0,7 pika xalından az olan çap edilən mətn və ya simvollardır.
[6]
Stenoqrafiya gözlə oxuna bilən əsas təsvir daxilində kodlaşdırılmış və ya gizlədilmiş təsvir və ya
məlumatdan istifadə etmədir.
[1]
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“1994-cü il 9 sentyabr tarixli Avrasiya Patent Konvensiyasının Sənaye nümunələrinin mühafizəsinə
dair” Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
2019-cu il sentyabrın 9-da Nur-Sultan şəhərində imzalanmış “1994-cü il 9 sentyabr tarixli Avrasiya
Patent Konvensiyasının Sənaye nümunələrinin mühafizəsinə dair” Protokol Azərbaycan Respublikasının
ona dair bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 may 2020-ci il
№ 84-VIQ
1994-cü il 9 sentyabr tarixli Avrasiya Patent Konvensiyasının Sənaye nümunələrinin mühafizəsinə
dair
PROTOKOL
Bu Protokola üzv dövlətlər (bundan sonra - Razılığa gələn dövlətlər) hökumətlərinin şəxsində,
sənaye mülkiyyəti obyektlərinin Avrasiya mühafizəsi sisteminin genişləndirilməsinin zəruriliyini
nəzərə alaraq,
Razılığa gələn bütün dövlətlərin ərazisində qüvvədə olan vahid Avrasiya patenti əsasında sənaye
nümunələrinin mühafizəsi üzrə dövlətlərarası sistemin yaradılmasına səy göstərərək,
Razılığa gələn dövlətlərin daxili bazarlarının, ticarətin və investisiya fəaliyyətinin inkişafı üçün
onların ərazilərinin cəlbediciliyinin artırılması məqsədilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
HİSSƏ I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Protokolun statusu
(1) Bu Protokol 1883-cü il 20 mart tarixli sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında Paris
Konvensiyasının (bundan sonra - Paris Konvensiyası) 19-cu maddəsinə uyğun xüsusi sazişdir.
(2) Bu Protokolla Razılığa gələn dövlətlər 1994-cü il 9 sentyabr tarixli Avrasiya Patent Konvensiyası
ilə (bundan sonra - Konvensiya) nəzərdə tutulan sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində
Avrasiya Patent Təşkilatının (bundan sonra - Təşkilat) funksiyalarını genişləndirirlər.
(3) Bu Protokol Razılığa gələn hər hansı dövlətin sənaye nümunəsinə dair milli patent və ya hər hansı
mühafizə sənədinin verilməsi ilə bağlı hüquqlarına toxunmur.
Maddə 2
Avrasiya patent sistemi
(1) Konvensiyanın 1 (l)-ci maddəsinə uyğun təsis edilmiş Avrasiya Patent Sistemi və Konvensiyanın
2(l)-ci maddəsinə uyğun olaraq bütün öz orqanları ilə birlikdə təsis edilmiş Təşkilat ixtiraların
Konvensiyaya uyğun təqdim olunan mühafizəsinə münasibətdə və sənaye nümunələrinin bu Protokola
uyğun təqdim olunan mühafizəsinə münasibətdə fəaliyyət göstərirlər.
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(2) Sənaye nümunələrinin mühafizəsi məqsədləri üçün Konvensiyanın qüvvədə olduğu ərazi Razılığa
gələn dövlətlərin ərazisi olaraq qəbul edilir.
(3) Bütün Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələri (onların müavinləri) tərəfindən
yekdilliklə qəbul olunmuş Təşkilatın İnzibati Şurasının qərarına əsasən, Təşkilatın sənaye nümunələrinin
beynəlxalq qeydiyyatını nəzərdə tutan beynəlxalq müqavilənin üzvü olma hüququ vardır. Bu zaman
beynəlxalq qeydiyyatla bağlı sənaye nümunələrinin mühafizəsinə Avrasiya sistemi çərçivəsində tətbiq
edilən prosedurlara dair təfərrüatlar Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilir.
HİSSƏ II
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR MADDİ HÜQUQ NORMALARI
Maddə 3
Patent qabiliyyətli sənaye nümunələri
(1) Hüquqi mühafizə verilən sənaye nümunəsi, Konvensiyaya aid Patent Təlimatına uyğun patent
qabiliyyətli olan sənaye və ya kustar sənət istehsalı olan məmulatın xarici görünüşünün həlli qəbul edilir.
(2) Aşağıdakı həllərə sənaye nümunəsi qismində hüquqi mühafizə verilmir:
(i) Razılığa gələn dövlətlərin ən azı birində ictimai mənafeyə, humanizm və əxlaq prinsiplərinə zidd
olan;
(ii) maraqları belə həllərlə toxunulan müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanlarının, təşkilatların razılığı
olmadan rəsmi rəmzləri (o cümlədən dövlət rəmz və nişanlarını), beynəlxalq və hökumətlərarası
təşkilatların qısaldılmış və ya tam adlarını ehtiva edən, təkrarlayan və ya təqlid edən;
(iii) maraqlan belə həllərlə toxunulan Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının razılığı
olmadan mədəni (o cümlədən etnik və dini) irs obyektlərinin rəsmi adlarını və ya təsvirini, onların tanınan
hissələrini ehtiva edən, təkrarlayan və ya təqlid edən.
Sənaye nümunəsi qismində hüquqi mühafizə verilməyən digər həll və obyektlərin siyahısı
Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilir.
Maddə 4
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti almaq hüququ olan şəxslər
(1) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti almaq hüququ sənaye nümunəsinin müəllifinə, yəni yaradıcı
əməyi ilə sənaye nümunəsini yaradan fiziki şəxsə və yaxud onun hüquqi varisinə məxsusdur.
Müəllif tərəfindən əmək və ya mülki-hüquq münasibətləri çərçivəsində yaradılan sənaye nümunəsinə
Avrasiya patenti almaq hüququnun məxsusluğu dövlətin bu münasibətləri tənzimləyən müvafiq
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
(2) Avrasiya Patent İdarəsində (bundan sonra - Avrasiya İdarəsi) prosedur məqsədləri üçün iddiaçı
sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti almaq hüququna malik şəxs hesab edilir.
Maddə 5
İlkinlik hüququ
Sənaye nümunəsinə dair ilkinlik hüququ Paris Konvensiyasına uyğun tanınır.
Maddə 6
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti
(1) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti sənaye nümunəsinə müəllifliyi, ilkinliyi və müstəsna
hüququ təsdiq edir.
(2) Bu Protokolun müddəaları nəzərə alınmaqla, sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti eyni vaxtda
bütün Razılığa gələn dövlətlərin ərazisində qüvvədə olur.
Maddə 7
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Sənaye nümunəsinin hüquqi mühafizəsinin həcmi
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti ilə verilən hüquqi mühafizənin həcmi sənaye nümunəsinin
təsvirlərində öz əksini tapmış sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinin məcmusu ilə müəyyən edilir.
Maddə 8
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin qüvvədəolma müddəti
(1) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin qüvvədəolma müddəti sənaye nümunəsinə Avrasiya
patentinin verilməsinə dair iddia sənədinin (bundan sonra - sənaye nümunəsinə Avrasiya iddia sənədi)
verildiyi tarixdən 5 (beş) il təşkil edir.
(2) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin qüvvədəolma müddəti sənaye nümunəsinə Avrasiya
patent sahibinin vəsatəti əsasında patentin qüvvədə olduğu bütün Razılığa gələn dövlətlərin ərazisinə
münasibətdə hər dəfə 5 (beş) il müddətinə uzadıla bilər. Bu zaman sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin
qüvvədə olmasının ümumi müddəti, sənaye nümunəsinə Avrasiya iddia sənədi verildiyi tarixdən etibarən
iyirmi beş ildən artıq olmamalıdır.
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin qüvvədəolma müddəti Avrasiya İdarəsinə müvafiq rüsumun
ödənilməsi şərtilə uzadılır.
Maddə 9
Sənaye nümunəsinə hüquqlar
(1) Avrasiya patenti verilmiş sənaye nümunəsinin müəllifi (şərik müəllifləri) müəlliflik hüququna,
yəni sənaye nümunəsinin müəllifi kimi tanınmaq hüququna malikdir.
(2) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin sahibi müstəsna hüquqa malikdir. Müstəsna hüquq
sənaye nümunəsindən istifadə etmək, həmçinin digər şəxslərin sənaye nümunəsindən istifadəsinə razılıq
vermək və qadağa qoymaq hüququ kimi nəzərdə tutulur.
Sənaye nümunəsinə münasibətdə edilən və onun istifadəsi kimi qəbul edilən hərəkətlər Razılığa gələn
dövlətlərin qanunvericiliklərinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Avrasiya İdarəsinin rəsmi bülletenində sənaye nümunəsinin verilməsi barədə məlumatların dərc
olunduğu tarixdən başlayaraq, Avrasiya patentinin sahibi patentin qüvvədə olduğu müddətdə sənaye
nümunəsinə müstəsna hüquqa dair sərəncam verə bilər.
Maddə 10
Sənaye nümunəsinə müstəsna hüququn sərəncamçılığı
Müstəsna hüququn keçməsi
(1) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin sahibi sənaye nümunəsinə müstəsna hüququ başqa şəxsə
vermək, lisenziya müqaviləsi ilə sənaye nümunəsindən istifadə hüququnu vermək, sənaye nümunəsinə
müstəsna hüququ girov qoymaq hüququna malikdir.
Avrasiya patenti ilə təsdiqlənmiş sənaye nümunəsinə müstəsna hüququn digər şəxsə keçməsinə
yalnız patentin qüvvədə olduğu bütün Razılığa gələn dövlətlərin ərazisinə münasibətdə yol verilir.
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin sahibi sənaye nümunəsinə müstəsna hüququndan Razılığa
gələn ayrıca dövlətə münasibətdə digər üsulla sərəncam vermək hüququna malikdir, o şərtlə ki, həmin
Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyi ilə belə sərəncamçılığa icazə verilmiş olsun.
(2) Sənaye nümunəsinə müstəsna hüquq vərəsəlik və ya digər hüquqi varislik qaydasında yalnız
bütövlükdə keçə bilər.
(3) Sənaye nümunəsinə müstəsna hüququn keçməsinin qeydiyyatı, o cümlədən onun müqavilə ilə
keçməsi halında, həmçinin belə müstəsna hüququn girova qoyulmasının qeydiyyata alınması Avrasiya
İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Lisenziya müqaviləsinin, habelə bu maddənin (1)-ci bəndinin üçüncü hissəsinə əsasən Razılığa gələn
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bağlanılmış müqavilənin qeydiyyatı, ərazisinə münasibətdə
müvafiq müqavilənin bağlandığı Razılığa gələn dövlətin milli patent idarəsi (bundan sonra - milli idarə)
tərəfindən həyata keçirilir.
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Maddə 11
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarsız sayılması
(1) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti bu Protokol və Konvensiyaya aid Patent Təlimatında
nəzərdə tutulmuş əsaslar və qaydalar üzrə inzibati qaydada Avrasiya İdarəsi tərəfindən, yaxud bu Protokol
və Konvensiyaya aid Patent Təlimatında nəzərdə tutulmuş əsaslar üzrə Razılığa gələn dövlətlərin məhkəmə
və ya digər səlahiyyətli qurumları tərəfindən müvafiq Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulduğu qaydada etibarsız sayıla bilər.
Milli idarənin etiraz vermək hüququ müvafiq Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulursa, sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarsız sayılması barədə etiraz həmçinin milli idarə
tərəfindən də verilə bilər.
(2) İnzibati qaydada sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarsız sayılması barədə etiraza
baxılma nəticəsində qəbul edilmiş Avrasiya İdarəsinin qərarından, Konvensiyaya aid Patent Təlimatında
göstərilən qayda və müddətlərdə şikayət verilə bilər.
Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilmiş qaydada sənaye nümunəsinə Avrasiya
patentinin etibarsız sayılması barədə qərar şikayətin verilmə müddəti bitdikdən sonra qüvvəyə minir və
bütün Razılığa gələn dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır.
(3) Razılığa gələn dövlətin məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları tərəfindən qəbul edilmiş
sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarsız sayılması barədə Avrasiya İdarəsinin qərarından, müvafiq
Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə şikayət verilə bilər. Bu
bəndə uyğun qəbul edilmiş qərar onun barəsində şikayət verilmə müddəti bitdikdən sonra qüvvəyə minir
və məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları tərəfindən qəbul edilmiş Razılığa gələn dövlətin ərazisində
etibarlı sayılır.
Razılığa gələn dövlət sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarsız sayılmasına dair qəbul
edilmiş qərar haqqında Avrasiya İdarəsinə məlumat verir.
Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarsız sayılması barədə Razılığa gələn dövlətin məhkəmə
və ya digər səlahiyyətli orqanları tərəfindən qəbul edilmiş qərarın qüvvəyə mindiyi andan sənaye
nümunəsinin ümumi hüquqi mühafizəsi dayandırılır. Bu zaman sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti onlara
münasibətdə belə qərar qəbul edilməyən Razılığa gələn dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır.
(4) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarlılığına dair mübahisələrə baxan Razılığa gələn
dövlətlərin məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları, sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin müvafiq
Razılığa gələn dövlətin dövlət dilində tərcüməsinin təqdim edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
Maddə 12
Hüquqların müdafiəsi ilə bağlı mübahisələr
(1) Bu Protokolun 11-ci və 14-cü maddələrində nəzərdə tutulan mübahisələr istisna olmaqla, bu
Protokola və Konvensiyaya aid Patent Təlimatına müvafiq verilən hüquqların müdafiəsi ilə bağlı
mübahisələr ərazilərində bu hüquqların müdafiəsi tələb olunan Razılığa gələn dövlətlərin maddi və
prosessual hüquq normaları əsasında həll edilir.
(2) Bu maddənin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq mübahisələrə baxan Razılığa gələn dövlətlərin
məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin müvafiq Razılığa gələn
dövlətin dövlət dilində tərcüməsinin təqdim edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
HİSSƏ III
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ MÜNASİBƏTDƏ
PROSEDUR HÜQUQ NORMALARI
Maddə 13
Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədi
(1) Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədi bu maddənin (2)-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
hallar istisna olmaqla, Avrasiya İdarəsinə verilir.
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(2) Razılığa gələn dövlətin iddiaçıları həmin Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyində bu nəzərdə
tutulan halda sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədini milli idarə vasitəsilə verirlər. Milli idarə
vasitəsilə verilmiş sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədi, həmin gün Avrasiya İdarəsinə verilən
iddia sənədi ilə eyni nəticələrə o şərtlə malik olur ki, iddia sənədi Avrasiya İdarəsinə milli idarə vasitəsilə
Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilmiş müddətdə göndərilmiş olsun.
(3) Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədini bilavasitə Avrasiya İdarəsinə verən zaman vahid
prosedur rüsumu Avrasiya İdarəsinə ödənilir.
Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədi milli idarə vasitəsilə verildikdə, müvafiq Razılığa
gələn dövlətin qanunvericiliyi bunu nəzərdə tutduğu halda, sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia
sənədinin emalı və göndərilməsinə görə rüsum milli idarəyə, ancaq vahid prosedur rüsumu Avrasiya
İdarəsinə ödənilir.
(4) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti almaq hüququ Konvensiyaya aid Patent Təlimatında
nəzərdə tutulmuş qaydaya və şərtlərə uyğun digər şəxsə verilə bilər.
Maddə 14
Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinə baxılma
(1) Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədi üzrə Avrasiya İdarəsi ilkin ekspertiza keçirir və
bu zaman iddia sənədinə olan tələblərə riayət olunma, iddia sənədinin verilmə tarixinin müəyyən edilməsi
şərtləri, bu Protokolun və Konvensiyaya aid Patent Təlimatının müddəalarında nəzərdə tutulan digər
şərtlərin yerinə yetirilməsi, həmçinin sənaye nümunəsinin Razılığa gələn dövlətlərin ən azı birində ictimai
mənafe, humanizm və əxlaq prinsiplərinə zidd həllərə aid olub-olmaması yoxlanılır.
(2) Avrasiya İdarəsi Konvensiyaya aid Patent Təlimatına uyğun olaraq, ilkin ekspertizası müsbət
nəticə ilə sona çatmış sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədini dərc edir və mahiyyət üzrə onun
ekspertizasını həyata keçirir.
(3) Bu Protokol və Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilmiş əsaslarla dərc olunmuş
sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinə münasibətdə Avrasiya İdarəsinə, o cümlədən Razılığa
gələn dövlətin qanunvericiliyi bunu nəzərdə tutduğu halda, milli idarə tərəfindən sənaye nümunəsinə
Avrasiya patentinin verilməsinə qarşı etiraz verilə bilər.
Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya patentinin verilməsinə qarşı etirazların verilmə və baxılması
qaydası və müddətləri Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilir.
(4) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsi və ya verilməsindən imtina barədə qərar
Avrasiya İdarəsinə daxil olmuş sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsinə qarşı etiraza
baxılmanın nəticəsi nəzərə alınmaqla, Avrasiya İdarəsi tərəfindən qəbul edilir.
(5) Avrasiya İdarəsinin qərarları, o cümlədən sənaye nümunəsinə dair Avrasiya patentinin verilməsi
və ya verilməsindən imtina qərarlarına qarşı, iddiaçı tərəfindən Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə
müəyyən edilmiş qayda və müddətlərdə Avrasiya İdarəsinə etiraz verilə bilər.
Maddə 15
Sənaye nümunəsinin qeydiyyatı və sənaye nümunəsinə
Avrasiya patentinin verilməsi
(1) Avrasiya İdarəsi sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsi barədə qərar əsasında sənaye
nümunəsini sənaye nümunəsinə dair Avrasiya patentlərinin reyestrində qeydiyyata alır.
(2) Sənaye nümunələrinə dair Avrasiya patentlərinin reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi və
göstərilən reyestrin aparılma qaydası Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilir.
(3) Avrasiya İdarəsi sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsi barədə məlumatları Avrasiya
İdarəsinin rəsmi bülletenində dərc edir. Dərc olunan məlumatların tərkibi və dərc olunma müddətləri
Konvensiyaya aid Patent Təlimatı ilə müəyyən edilir.
(4) Sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsi barədə məlumatların dərc olunduğu andan
dərhal sonra Avrasiya İdarəsi iddiaçıya sənaye nümunəsinə dair Avrasiya patenti verir.
(5) Sənaye nümunəsinin qeydiyyatı, sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsi barədə
məlumatların dərc edilməsi və sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin verilməsi iddiaçının müvafiq
rüsumu ödəməsi şərtilə Avrasiya İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
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(6) Razılığa gələn dövlətlərdən hər hansı birində təqdim olunması məqsədilə tələb edilən sənaye
nümunələrinə dair Avrasiya patentlərinin reyestrindən verilən çıxarışlar hər hansı leqallaşdırmadan azad
olunur.
Maddə 16
Nümayəndəlik
(1) Milli idarədə nümayəndə olmaq hüququ olan və Avrasiya İdarəsində patent müvəkkili kimi
qeydiyyatdan keçmiş istənilən şəxs (bundan sonra - patent müvəkkili) Avrasiya İdarəsində nümayəndə kimi
çıxış edə bilər.
(2) Razılığa gələn dövlətin hər hansı birinin ərazisində daimi yaşayış yeri və ya daimi olduğu yeri
olmayan iddiaçı, eləcə də sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin sahibi patent müvəkkili vasitəsilə təmsil
olunmalıdırlar.
(3) Razılığa gələn dövlətin hər hansı birinin ərazisində daimi yaşayış yeri və ya daimi olduğu yeri
olan iddiaçı sənaye nümunələrinə dair iddia sənədi verə bilər, o cümlədən belə iddia sənədləri və sənaye
nümunələrinə Avrasiya patentləri üzrə Avrasiya İdarəsi ilə işləri:
(i) müstəqil;
(ii) patent müvəkkilləri vasitəsilə;
(iii) patent müvəkkili olmayan nümayəndələr vasitəsilə apara bilər.
Maddə 17
Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya patentinə
iddia sənədinin milli iddia sənədinə çevrilməsi
(1) Avrasiya İdarəsi iddiaçıya sənaye nümunəsinə dair Avrasiya patentinin verilməsindən imtina
qərarı verdiyi və ya belə qərara qarşı verilən etirazı rədd etdiyi tarixdən 6 (altı) ay keçənədək iddiaçı
Avrasiya İdarəsinə Razılığa gələn hansı dövlətlərdə milli prosedura uyğun patent almaq istəyini
göstərməklə vəsatət verə bilər.
(2) Bu cür göstərilən hər bir Razılığa gələn dövlətdə barəsində bu cür qərar verilən və bu cür vəsatətin
predmeti olan sənaye nümunəsinə dair iddia sənədi düzgün tərtib edilən, müvafiq Razılığa gələn dövlətin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bütün nəticələri ilə sənaye nümunəsinə Avrasiya iddia sənədinin
verildiyi tarixlə və əgər mövcuddursa ilkinlik tarixi ilə milli idarəyə verilən milli iddia sənədi hesab edilir
və milli idarədə ona sonrakı prosedurlar şamil edilir, o şərtlə ki, iddiaçı tələb olunan milli rüsumu milli
idarəyə ödəmiş olsun.
Maddə 18
Rüsumlar
(1) Sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinə və ya sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinə
münasibətdə hüquqi əhəmiyyətli işlərin həyata keçirilməsi üçün bu Protokolun və Konvensiyaya aid Patent
Təlimatının müddəalarına uyğun olaraq, Avrasiya İdarəsinə bu maddənin (2)-ci və (3)-cü bəndlərini nəzərə
almaqla, Təşkilata məxsus rüsumlar ödənilir.
(2) bu Protokolun 13(3)-cü maddəsində qeyd olunan Avrasiya iddia sənədinin emalı və Avrasiya
İdarəsinə göndərilməsi üçün sənaye nümunəsinə görə rüsum, sənaye nümunəsinə görə Avrasiya iddia
sənədinin verildiyi milli idarəyə ödənilir və ona məxsusdur.
(3) Bu Protokolun 8(2)-ci və 15(5)-ci maddələrinə uyğun olaraq Avrasiya İdarəsinə ödənilən
rüsumlar, səsvermədə iştirak edən Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələrinin (onların
müavinlərinin) üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş Təşkilatın İnzibati Şurasının qərarı ilə Təşkilat və
Razılığa gələn dövlətlər arasında bölüşdürülür. Bu zaman Təşkilatın sərəncamında göstərilən rüsumların
ən azı beşdə biri qalmalıdır, onların qalan hissəsi müvafiq milli idarələrə köçürülür.
HİSSƏ IV
KONVENSİYAYA AİD PATENT TƏLİMATI
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Maddə 19
Ümumi müddəalar
Konvensiyanın 14-cü və 19-cu maddələri ilə müəyyən edilmiş təfərrüatlardan əlavə Konvensiyaya
aid Patent Təlimatına bu Protokola uyğun olaraq mühafizə edilən sənaye nümunələrinə münasibətdə maddi
və prosedur hüquq normalarına aid təfərrüatlar daxildir.
Maddə 20
Maddi hüquq normaları
Konvensiyaya aid Patent təlimatı bu Protokolun II hissəsi ilə müəyyən edilmiş prosedur hüquq
normalarına dair təfərrüatları ehtiva edir, o cümlədən:
(i) sənaye nümunəsinə olan tələblər və onun patent qabiliyyətliliyi şərtləri;
(ii) sənaye nümunəsinin patent qabiliyyətliliyinin tanınmasına mane olmayan hallar;
(iii) sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinə münasibətdə hüquqi varislik;
(iv) sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti almaq üçün hüquqların keçməsi;
(v) ilkinlik hüququ;
(vi) müvəqqəti hüquqi mühafizə;
(vii) sənaye nümunəsinin hüquqi mühafizəsinin həcmi;
(viii) sənaye nümunəsindən istifadə üçün müstəsna hüquq;
(ix) sənaye nümunəsinə görə Avrasiya patentinə dair hüquqi varislik;
(x) sənaye nümunəsindən istifadə üçün müstəsna hüququn keçməsi barədə müqavilə, lisenziya
müqaviləsi və sənaye nümunəsindən istifadə üçün müstəsna hüququn dövriyyəsi sahəsində digər
müqavilələr;
(xi) sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinin etibarlılığı, onun etibarsız sayılmasının əsasları.
Maddə 21
Prosedur hüquq normaları
Konvensiyaya aid Patent təlimatı bu Protokolun III hissəsi ilə müəyyən edilmiş prosedur hüquq
normalarına dair təfərrüatları ehtiva edir, o cümlədən:
(i) sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinin formasına, tərkibinə, məzmununa dair tələblər;
(ii) sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədi və sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinə dair
kargüzarlıq;
(iii) patent müvəkkillərinə, onların attestasiya qaydalarına və qeydiyyatına dair tələblər;
(iv) sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinin verilməsi tarixinin müəyyənləşdirilməsi;
(v) müddətlərin hesablanması, onların gecikdirilməsinin nəticələri, kargüzarlığın davam
etdirilməsinin qayda və şərtləri, hüquqların bərpası;
(vi) ilkinliyin istənilməsi;
(vii) rüsumların ödənilməsi qaydaları və müddətləri;
(viii) sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədində dəyişikliklərin və düzəlişlərin edilməsi;
(ix) sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinin ekspertizası, o cümlədən ilkin və mahiyyət
üzrə ekspertizası, onların nəticələrinə dair qəbul olunmuş qərarlar, həmçinin etirazların verilməsi və
baxılması;
(x) sənaye nümunələri ilə bağlı Avrasiya İdarəsinin sənədləşmə və informasiya xidmətləri;
(xi) sənaye nümunələrinə Avrasiya patentlərinin reyestrində sənaye nümunələrinin qeydiyyatı,
göstərilən reyestrə daxil edilən məlumatların tərkibi, onun aparılması qaydası və ondan çıxarışların
verilməsi;
(xii) sənaye nümunələrinə Avrasiya patentinin verilməsi;
(xiii) sənaye nümunəsinə dair Avrasiya iddia sənədinə və sənaye nümunəsinə Avrasiya patentinə dair
məlumatların dərc olunması;
(xiv) Avrasiya İdarəsinin sənaye nümunələrinə dair rəsmi bülleteni;
(xv) sənaye nümunələrinə Avrasiya patentlərinin etibarsız sayılma qaydaları;
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(xvi) sənaye nümunələrinə dair Avrasiya iddia sənədlərinin milli iddia sənədlərinə çevrilməsi;
(xvii) Avrasiya İdarəsinin sənaye nümunələri ilə bağlı sənaye nümunələrinə Avrasiya patentlərinin
iddiaçıları, sahibləri, nümayəndələr və digər şəxslərlə əlaqələri və göstərilən şəxslərin Avrasiya İdarəsinin
sənaye nümunələrinə dair sənədləri ilə tanış olmasının qaydaları haqqında məlumatları.
HİSSƏ V
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 22
İmzalanma. Protokolun qüvvəyə minməsi
(1) Bu Protokol rus dilində imzalanır.
(2) Bu Protokola üzvlük Konvensiya, eləcə də Paris Konvensiyası ilə bağlı Birləşmiş Millətlər
Təşkilatına üzv olan hər bir dövlət üçün açıqdır.
Bu Protokola üzv olmaq üçün dövlət ya Protokolu imzalamalı və ratifikasiya fərmanını saxlanılması
üçün depozitariyə təhvil verməli və ya qoşulma haqqında aktı saxlanılması üçün depozitariyə təhvil
verməlidir.
Bu Protokol qəbul olunduqdan sonra Nur-Sultan şəhərində beynəlxalq konfransda, sonra isə qüvvəyə
minənədək Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının qərargahında imzalanmaq üçün açıqdır.
Bu Protokol bu bəndin birinci hissəsində qeyd olunan və Protokolu imzalamayan hər bir dövlətin
qoşulması üçün açıqdır.
(3) Bu Protokola dair heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
(4) Bu Protokol onu ratifikasiya edən və ya ona qoşulan ilk üç dövlətə münasibətdə yuxarıda
göstərilən sənədlərdən birinin üçüncü dövlət tərəfindən saxlanılması üçün depozitariyə təqdim edildiyi
tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir. Bu Protokol hər hansı digər dövlətə münasibətdə onun tərəfindən
ratifikasiya fərmanı saxlanılması üçün təhvil verildikdən və ya qoşulma aktı saxlanılması üçün təhvil
verildikdən üç ay sonra qüvvəyə minir. Belə olduqda, sənaye nümunəsinə Avrasiya patenti həmin dövlətin
ərazisində sənaye nümunəsinə dair müvafiq Avrasiya iddia sənədi həmin dövlətə münasibətdə bu
Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra verildiyi halda qüvvədə olur.
Maddə 23
Keçid müddəaları
Konvensiyanın iştirakçısı olan bütün dövlətlər Razılığa gələn dövlətlər olmadıqda, Təşkilatın İnzibati
Şurasının Konvensiyanın 3(3)(vi) - (ix) maddəsinə və bu Protokola uyğun olaraq səlahiyyətində olan,
sənaye nümunələrinə dair məsələlər barədə qərarları Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələri
(onların müavinləri) tərəfindən qəbul olunacaqdır.
Maddə 24
Protokola dair mübahisələrin həlli
Razılığa gələn dövlətlər arasında bu Protokolun təfsiri və tətbiqinə aid hər hansı mübahisə
yarandıqda, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Baş direktoru mübahisədə iştirak edən hər hansı
tərəfin xahişi ilə tərəflər arasında mübahisənin həll olunması üçün vasitəçi kimi çıxış edir.
Maddə 25
Protokola yenidən baxılma
(1) Bu Protokola Razılığa gələn dövlətlər tərəfindən istənilən vaxt yenidən baxıla bilər.
(2) Bu Protokola yenidən baxılması məqsədilə Razılığa gələn dövlətlərin konfransının çağırılması
məsələsi Təşkilatın İnzibati Şurası tərəfindən həll edilir. Təşkilatın İnzibati Şurası həmçinin bu Protokola
yenidən baxılması barədə konfransın prosedur qaydalarına və digər təfərrüatlarına aid məsələləri həll edir.
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Maddə 26
Protokolun denonsasiyası
(1) Razılığa gələn dövlət Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Baş direktoruna bildiriş
göndərərək, bu Protokolu denonsasiya edə bilər. Belə denonsasiya Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatının Baş direktoru tərəfindən müvafiq bildirişin alındığı tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
(2) Denonsasiyanın qüvvəyə minməsinə qədər iddia sənədləri üzrə verilmiş sənaye nümunələrinə
Avrasiya patentləri qüvvədə olduqları bütün müddətdə, o cümlədən bu Protokolla yol verilən həmin
müddətin uzadılması halları da daxil olmaqla, bu Protokolu denonsasiya edən dövlətin ərazisində qüvvədə
olur.
Maddə 27
Protokolun depozitarisi
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Baş direktoru bu Protokolun depozitarisidir.
Nur-Sultan şəhərində 2019-cu il 9 sentyabr tarixində, rus dilində olmaqla, bir əsl nüsxədə imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
Qırğız Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
Ermənistan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
Belarus Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Qazaxıstan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
Tacikistan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
Rusiya Federasiyası
Hökuməti adından
(imza)
Türkmənistan
Hökuməti adından
(imza)

“9 sentyabr 1994-cü il tarixli Avrasiya Patent Konvensiyasının
Sənaye Nümunələrinin mühafizəsinə dair” Protokolu üzrə
Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu) Protokolun
müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam
aradan qaldırılanadək təminat vermir (Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik
xəritəsi əlavə olunur).*
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“Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair” Konvensiyanın təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
YUNESKO-nun 1958-ci il 3 dekabr tarixli “Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair” Konvensiyası
Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 may 2020-ci il
№ 81-VIQ
Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair
KONVENSİYA
3 dekabr 1958-ci il
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş Konfransı 1958-ci il
noyabrın 4-dən dekabrın 5-dək Paris şəhərində keçirilən 10-cu sessiyasında,
fikir və biliklərin dünya xalqları arasında sərbəst yayılmasında nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinin
inkişafının vacibliyinə əmin olaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Nizamnaməsində nəşrlərin
beynəlxalq mübadiləsinə verilən əhəmiyyəti nəzərə alaraq,
nəşrlərin mübadiləsi ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiyaya zərurət olduğunu etiraf edərək,
hazırkı sessiyanın gündəliyinin 15.4.1-ci bəndində qeyd olunan nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə
dair təkliflərlə tanış olaraq,
doqquzuncu sessiyada bu təkliflərin beynəlxalq konvensiya vasitəsilə beynəlxalq tənzimləmə
predmeti olmasına qərar verərək,
1958-ci il dekabrın üçüncü günündə bu Konvensiyanı qəbul edir.
Maddə 1
Nəşrlərin mübadiləsi
Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, razılığa gələn dövlətlər hökumət orqanları, eyni
zamanda kommersiya məqsədi daşımayan təhsil, elm, texnika və ya mədəniyyət profilli qeyri-hökumət
qurumları arasında nəşrlərin mübadiləsini təşviq etmək və asanlaşdırmaq öhdəliyini öz üzərinə götürürlər.
Maddə 2
Nəşrlərin mübadiləsinin əhatə dairəsi
1. Bu Konvensiyanın məqsədinə uyğun olaraq, yenidən satışı nəzərdə tutulmayan aşağıdakı nəşrlər
bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən orqanlar və qurumlar arasında istifadə oluna və mübadilə
obyekti kimi xidmət edə bilər:
(a) təhsil, hüquqi, elmi-texniki, mədəniyyət və informasiya sahəsi üzrə nəşrlər, məsələn: kitablar,
qəzetlər və dövri nəşrlər, xəritələr və planlar, reproduksiyalar, fotoşəkillər, mikrosurətlər, musiqi əsərləri,
Brayl nəşrləri və digər təsviri materiallar;
(b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş Konfransı tərəfindən
1958-ci il dekabrın üçüncü günündə qəbul edilmiş dövlətlər arasında rəsmi nəşrlərin və hökumət
sənədlərinin mübadiləsi haqqında Konvensiyada nəzərdə tutulan nəşrlər.
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2. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş
Konfransı tərəfindən 1958-ci il dekabrın üçüncü günündə qəbul edilmiş dövlətlər arasında rəsmi nəşrlərin
və hökumət sənədlərinin mübadiləsi haqqında Konvensiyaya əsasən aparılan mübadilələrə heç bir təsir
göstərmir.
3. Bu Konvensiya məxfi sənədlərə, sirkulyar məktublara və açıqlanmayan digər sənədlərə şamil
edilmir.
Maddə 3
Mübadilə xidmətləri
1. Razılığa gələn dövlətlər milli mübadilə xidmətinə, belə mübadilə xidməti olmadıqda mərkəzi
mübadilə orqanına və orqanlara bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən orqanlar və qurumlar
arasında nəşrlərin mübadiləsini inkişaf etdirmək və əlaqələndirmək üçün aşağıdakı funksiyaları həvalə edə
bilərlər:
(a) nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinin asanlaşdırılması, xüsusən ehtiyac yarandıqda mübadilə
olunacaq materialların ötürülməsi;
(b) öz ölkələrində və xaricdə orqanlar və qurumlar üçün mübadilə imkanları barədə məsləhət və
informasiyanın verilməsi;
(c) məqsədəuyğun olduqda, dublikatların (materialların surətlərinin) mübadiləsinin təşviq edilməsi.
2. Lakin bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən orqanlar və qurumlar arasında mübadilənin
inkişafı və əlaqələndirilməsinin milli mübadilə xidməti və ya mübadilə mərkəzlərində cəmləşdirilməsi
arzuolunmaz hesab edildikdə, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən hər hansı və ya bütün funksiyalar digər
səlahiyyətli orqan və ya orqanlara həvalə edilə bilər.
Maddə 4
Göndərilmə qaydası
Göndərilmə aidiyyəti orqanlar və qurumlar arasında ya birbaşa, yaxud milli mübadilə xidmətləri və
ya mübadilə orqanları vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Maddə 5
Nəqliyyat xərcləri
Göndərilmə birbaşa mübadilə tərəfləri arasında baş tutduqda, razılığa gələn dövlətlər tərəfindən
xərclərin ödənilməsi tələb olunmur. Göndərilmə mübadilə orqanı və ya orqanları vasitəsilə həyata
keçirildikdə, razılığa gələn dövlətlər göndərilmə ilə bağlı yalnız təyinat məntəqəsinə qədər olan xərcləri,
göndərilmə dənizlə baş tutduqda isə təyinat limanındakı gömrük məntəqəsinə qədər qablaşdırma və
çatdırılma xərclərini ödəyirlər.
Maddə 6
Tariflər və daşınma şərtləri
Razılığa gələn dövlətlər istifadə olunan nəqliyyat növündən (poçt, avtomobil nəqliyyatı, dəmir yolu,
çay və dəniz nəqliyyatı, hava poçtu və ya hava nəqliyyatı) asılı olmayaraq, mübadilə mərkəzlərinin ən
əlverişli tariflərdən və daşınma şərtlərindən istifadəsini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər.
Maddə 7
Gömrük və digər güzəştlər
Razılığa gələn hər bir dövlət bu Konvensiyaya, eyni zamanda tətbiq olunan hər hansı bir razılaşmaya
əsasən öz mübadilə mərkəzlərini idxal və ixrac edilən nəşr məhsullarına olan gömrük rüsumundan azad
edir və gömrük və digər prosedur qaydalarının icrası zamanı onlara ən əlverişli şəraiti yaradır.
Maddə 8
85

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Mübadilənin beynəlxalq əlaqələndirilməsi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına onun Nizamnaməsində
mübadilənin beynəlxalq əlaqələndirilməsi ilə bağlı üzərinə qoyulmuş funksiyaların yerinə yetirilməsinə
kömək göstərilməsi üçün razılığa gələn dövlətlər bu Konvensiyanın işi ilə bağlı illik hesabatları və 12-ci
maddəyə uyğun olaraq bağlanılmış ikitərəfli müqavilələrin surətlərini təşkilata göndərirlər.
Maddə 9
İnformasiya və tədqiqatlar
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı razılığa gələn dövlətlərdən 8-ci
maddənin tətbiqi ilə əlaqədar qəbul etdiyi məlumatları dərc edir və bu Konvensiyanın işinə dair tədqiqatlar
hazırlayır və nəşr etdirir.
Maddə 10
UNESCO tərəfindən dəstək
1. Razılığa gələn dövlətlər bu Konvensiyanın tətbiqindən irəli gələn hər hansı bir texniki məsələdə
dəstək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına müraciət edə bilərlər.
Təşkilat öz proqramı çərçivəsində və imkanları daxilində, xüsusilə də milli mübadilə xidmətlərinin
yaradılması və təşkilinə dəstək göstərir.
2. Təşkilat öz təşəbbüsü ilə razılığa gələn dövlətlərə bu barədə təkliflər vermək səlahiyyətinə
malikdir.
Maddə 11
Əvvəllər bağlanılmış müqavilələrə münasibət
Bu Konvensiya razılığa gələn dövlətlər tərəfindən beynəlxalq müqavilələr üzrə əvvəllər qəbul
edilmiş öhdəliklərə təsir etmir.
Maddə 12
İkitərəfli müqavilələr
Zərurət yaranarsa və ya arzu olunarsa, razılığa gələn dövlətlər bu Konvensiyaya əlavələr etmək və
onun tətbiqindən irəli gələn ümumi maraq doğuran məsələləri tənzimləmək məqsədilə ikitərəfli
müqavilələr bağlayırlar.
Maddə 13
Dillər
Bu Konvensiya ingilis, fransız, rus və ispan dillərində tərtib edilmişdir və hər dörd mətn eyni hüquqi
qüvvəyə malikdir.
Maddə 14
Ratifikasiya və qəbuletmə
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına üzv
dövlətlər tərəfindən onların konstitusiya qaydalarına uyğun olaraq ratifikasiya və ya qəbul edilir.
2. Ratifikasiya və ya qəbuletmə sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət
Təşkilatının Baş direktoruna saxlanılmaq üçün təhvil verilir.
Maddə 15
Qoşulma
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1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının İcra
Şurasından qoşulmaq üçün dəvət almış, təşkilata üzv olmayan bütün dövlətlər üçün açıqdır.
2. Konvensiyaya qoşulma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının
Baş direktoruna qoşulma haqqında müvafiq sənədin təhvil verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 16
Qüvvəyəminmə
Bu Konvensiya üçüncü ratifikasiya, qəbuletmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmağa
verildiyi tarixdən on iki ay sonra və yalnız o tarixdə və ya ondan öncə müvafiq sənədlərini təqdim etmiş
dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minir. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini
saxlanılmağa verən hər hansı digər dövlətə münasibətdə bu Konvensiya, onun ratifikasiya, qəbuletmə və
ya qoşulma haqqında sənədinin saxlanılmağa verildiyi tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 17
Konvensiyanın ərazi əhatəsi
Razılığa gələn hər bir dövlət ratifikasiya, qəbuletmə və ya qoşulma zamanı və ya bundan sonra
istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktoruna
ünvanlanan bildirişlə bu Konvensiyanın beynəlxalq əlaqələri üçün cavabdeh olduğu ərazilərin hamısına və
ya hər hansı birinə şamil ediləcəyini bəyan edə bilər. Qeyd olunan bildiriş qəbul edildiyi tarixdən on iki ay
sonra qüvvəyə minir.
Maddə 18
Denonsasiya
1. Razılığa gələn hər bir dövlət bu Konvensiyanı öz adından və ya beynəlxalq əlaqələrinə görə
cavabdeh olduğu hər hansı bir ərazi adından denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş
direktoruna yazılı sənəd göndərməklə məlumat verilir.
3. Denonsasiya bu haqda sənədin qəbul edilməsindən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 19
Bildirişlər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktoru təşkilata üzv
olan dövlətlərə, 15-ci maddədə qeyd edilən təşkilata üzv olmayan dövlətlərə, habelə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatına 14-cü və 15-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş ratifikasiya, qəbuletmə və qoşulma haqqında
sənədlərin saxlanılmağa verilməsi, həmçinin 17-ci və 18-ci maddələrdə nəzərdə tutulan bildiriş və
denonsasiyalar barədə məlumat verir.
Maddə 20
Konvensiyaya yenidən baxılma
1. Bu Konvensiyaya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş
Konfransı tərəfindən yenidən baxıla bilər, lakin yenidən baxılmanın yekunları yalnız yenilənən
Konvensiyaya tərəf olan dövlətlər üçün məcburidir.
2. Baş Konfrans bu Konvensiyanın bütövlüklə və ya qismən yenidən baxılması ilə əlaqədar yeni bir
konvensiya qəbul etdiyi və yeni konvensiyada başqa halın nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, bu Konvensiya
yenilənmiş konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən ratifikasiya, qəbuletmə və ya qoşulma üçün bağlı
elan edilir.
Maddə 21
Qeydiyyat
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq, bu Konvensiya
UNESCO-nun Baş direktorunun müraciətinə əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyi tərəfindən
qeydiyyata alınır.
Bu Konvensiya 1958-ci il dekabrın beşinci günündə Paris şəhərində Baş Konfransın onuncu
sessiyasının Prezidenti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş
direktoru tərəfindən iki autentik nüsxədə imzalanmışdır, onlar saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının arxivinə təhvil verilir və təsdiq edilmiş əsl nüsxələr
14-cü və 15-ci maddələrdə göstərilən bütün dövlətlərə, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çatdırılır.
UNESCO-nun “Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair” Konvensiyası üzrə Azərbaycan
Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, UNESCO-nun “Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair”
Konvensiyasının müddəaları Ermənistan Respublikasına münasibətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tətbiq edilməyəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu) UNESCOnun “Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dair” Konvensiyasının müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin
ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermir
(Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
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“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə İordaniya
Dəniz Komissiyası arasında Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə
çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına
uyğun olaraq sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandumunun
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə İordaniya
Dəniz Komissiyası arasında Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə
dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına uyğun olaraq
sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” 2019-cu il dekabrın 10-da Bakı şəhərində imzalanmış
Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 may 2020-ci il
№ 66-VIQ
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə İordaniya
Dəniz Komissiyası arasında Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə
çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə) 1/10-cu qaydasına
uyğun olaraq sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında
ANLAŞMA MEMORANDUMU
Maddə 1
Məqsəd
Bu Anlaşma Memorandumunun 1978-ci il tarixli “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom
verilməsinə və növbə çəkməyə dair” Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə) (bundan sonra - DHDNÇ
Konvensiyası) icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyi ilə İordaniya Dəniz Komissiyası (bundan sonra - Tərəflər) arasında dəniz nəqliyyatı sahəsində
təhsil və təlimin, dənizçilərə verilən ixtisas şəhadətnamələrinin qarşılıqlı tanınmasıdır.
Maddə 2
Tətbiq
Bu Anlaşma Memorandumu DHDNÇ Konvensiyasının müvafiq müddəalarına uyğun olaraq bir
Tərəfin verdiyi ixtisas şəhadətnaməsinə malik olan və digər Tərəfin bayrağı altında üzən gəmidə xidmət
göstərən dənizçilərə şamil olunur.
Maddə 3
Anlaşma Memorandumunun əhatə dairəsi
Hər iki Tərəf DHDNÇ Konvensiyasının (əlavələrlə) 1/10-cu qaydasına uyğun olaraq digər Tərəfin
Hökuməti tərəfindən verilmiş dəniz nəqliyyatı sahəsində təhsil və təlimin, ixtisas şəhadətnamələrinin,
təsdiqnamələrin, təsdiq edilmiş təlim sənədlərinin və dənizçilərin tibbi şəhadətnamələrinin (bundan sonra
- “sertifikatlar”) qarşılıqlı tanınması və təlim, sertifikatlaşdırma və dənizçilərin idarə edilməsi üzrə iki Tərəf
arasında əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlir.
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Maddə 4
Tərəflərin əlaqə vasitələri
4.1. Bu Anlaşma Memorandumunun həyata keçirilməsi məqsədilə hər iki Tərəf bir-birini Anlaşma
Memorandumunun icrasına məsul olan şəxslərin əlaqə nömrələri və elektron poçt ünvanı ilə təmin edir.
4.1.1. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında
Dövlət Dəniz Agentliyinin əlaqə vasitələri:
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət
Dəniz Agentliyinin direktoru
Xanlar küçəsi 2B, Bakı, AZ 1003, Azərbaycan
Telefon: +994124974405
Faks: +994124974406
E-poçt: info@ardda.qov.az
4.1.2. İordaniya Dəniz Komissiyasının əlaqə vasitələri:
İordaniya Dəniz Komissiyasının Baş direktoru
Əl-Rəşid küçəsi - Aqaba, İordaniya
Poçt indeksi (171) Aqaba (77 110)
Telefon: 0096232015858 Faks: 0096232031553
E- poçt: ima@ima.qov.io, ima reqister@ima.qov.io
4.2. Tərəflərin yuxarıda qeyd olunmuş ünvanlarında və ya əlaqə nömrələrində yaxud e-poçt
ünvanında hər hansı dəyişiklik olacağı təqdirdə bir Tərəf ikinci Tərəfi dərhal bu dəyişikliklər barədə
xəbərdar edir.
Maddə 5
Təhsil, təlim və dənizçilərin qiymətləndirilməsi
DHDNÇ Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq Tərəflər milli qanunvericilikləri çərçivəsində,
dənizçilərin təhsilinin, təliminin və qiymətləndirilməsinin DHDNÇ Məcəlləsinin A-l/6 fəslinə əsasən
müvafiq təlimin qiymətləndirilməsinin hər bir növ və səviyyə üzrə təşkil olunmasını və nəzarət edilməsini
təmin edirlər.
Maddə 6
Etibarlılıq və autentikliyin yoxlanılması
Hər iki Tərəf razılığa gəlir ki, hər bir Tərəfin Dəniz Administrasiyası sertifikat verən Tərəfin verdiyi
sertifikatların autentikliyini və etibarlılığını faksimil və ya elektron poçt vasitəsilə bu Anlaşma
Memorandumunun icrasına bilavasitə məsul olan rəsmi şəxsə ünvanlanan birbaşa sorğu əsasında yoxlayır.
Sorğuda sertifikat sahibinin şəxsi məlumatları (adı, soyadı, doğum tarixi) və sorğu olunan sertifikatla bağlı
məlumatlar (sertifikatın tipi, seriya nömrəsi, verilmə yeri və tarixi) öz əksini tapır. Sertifikat verən Tərəf
sorğunu qəbul etdikdən sonra yeddi (7) gün ərzində elektron poçt və ya faksimillə qarşı tərəfi cavablandırır.
Maddə 7
Təlim sahələrinə səfər və prosedurların yoxlanılması
7.1. Tərəflərin Dəniz Administrasiyalarının nümayəndələri digər sertifikat verən Tərəfin razılığı ilə
və DHDNÇ Konvensiyasının 1/10-cu qaydasının müddəalarına uyğun olaraq aşağıda göstərilənlərlə bağlı
təlim sahələrinə səfər edə, DHDNÇ Konvensiyasının tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar sertifikat
verən Tərəfin təsdiqlədiyi və ya qəbul etdiyi prosedur və qaydaları yoxlaya bilərlər.
a. DHDNÇ Konvensiyasının tətbiqinə riayət edilməsi ilə bağlı hər bir Dəniz Administrasiyasının
imkanı, həmçinin dənizçilərin təhsil və təlim sahələri;
b. ixtisas sertifikatlarının verilməsi ilə bağlı standartlar;
c. sertifikatların verilməsi, təsdiq edilməsi, etibarlılıq müddətinin uzadılması və sertifikatın ləğv
edilməsi;
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d. uçot aparılması;
e. tibbi uyğunluq standartları;
f. yoxlama üçün sorğuların əlaqələndirilməsi və cavablandırılması prosesi.
7.2. Səfəri həyata keçirən Dəniz Administrasiyası yuxarıda göstərilən bəndin müddəalarına uyğun
olaraq həyata keçirdiyi qiymətləndirmənin nəticələri barədə məlumatı səfəri bitirdikdən sonra üç (3) ay
müddətinə sertifikatı verən Tərəfə təqdim edir.
Maddə 8
Əhəmiyyətli dəyişikliklərlə bağlı bildiriş
Hər bir Tərəf DHDNÇ Konvensiyasına uyğun olaraq sertifikatın verilməsi və təlimlərin təşkili ilə
bağlı hər hansı əhəmiyyətli dəyişikliklər edərsə, bu dəyişikliklərin tətbiqindən sonra altmış (60) gün
müddətində bu barədə digər Tərəfin Dəniz Administrasiyasını məlumatlandırır.
Maddə 9
Tanınmaya dair təsdiqnamələrin etibarlılıq müddətinin dayandırılması, ləğv edilməsi və geri
alınması
Tərəflərdən birinin Dəniz Administrasiyası müvafiq qaydada sertifikatlaşdırılmış dənizçilərin
intizam xətasına və ya öz dövlətinin milli qanunvericiliyinə görə DHDNÇ Konvensiyasının 1/2-ci
qaydasının müddəasına uyğun olaraq, tanınmaya dair təsdiqnamələrin verilməsindən imtina edə və ya
tanınmaya dair təsdiqnamələrin etibarlılıq müddətini dayandıra, ləğv edə və ya geri ala bilər və bu barədə
yeddi (7) gün ərzində sertifikatı verən Tərəf faksimil və ya elektron poçt vasitəsilə məlumatlandırılmalıdır.
Maddə 10
Dəyişikliklər
Bu Anlaşma Memorandumuna Razılığa gələn Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında dəyişikliklər və
ya düzəlişlər edilə bilər. Bu dəyişikliklər və ya düzəlişlər hazırkı Anlaşma Memorandumunun ayrılmaz
hissəsi hesab edilir və 11-ci maddədə nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq qüvvəyə minən
protokollarla rəsmiləşdirilir.
Maddə 11
Etibarlılıq müddəti
Bu Anlaşma Memorandumu onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan müvafiq dövlətdaxili
prosedurlann tamamlanmasını təsdiq edən Tərəflərin sonuncu yazılı bildirişinin diplomatik kanallar
vasitəsilə alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
Bu Anlaşma Memorandumu Bakı şəhərində 10 dekabr 2019-cu il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri
Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərində olmaqla, imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu
Anlaşma Memorandumunun təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük
verilir.
Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi adından
(imza)

İordaniya Dəniz Komissiyası
adından
(imza)
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Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 2016-cı il oktyabrın 6-da İstanbul şəhərində qəbul edilmiş Ümumdünya
Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatı ilə
qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının aşağıdakı qanunları bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən ləğv edilsin:
2.1. “Ümumdünya Poçt Konvensiyasına qoşulmaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci
il 19 fevral tarixli 265-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002,
№ 4 (I kitab), maddə 168);
2.2. “Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barəsində”
Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 22 iyun tarixli 701-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7, maddə 516);
2.3. “Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2008-ci il 1 aprel tarixli 567-IIIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 5, maddə 334);
2.4. “Ümumdünya Poçt Konvensiyasının Yekun Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 aprel tarixli 568-IIIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 5, maddə 335);
2.5. “Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli 514-IVQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 2, maddə 84);
2.6. “Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 4 mart tarixli 167-VQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 3, maddə 425).
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2019-cu il
№ 1725-VQ
ÜMUMDÜNYA POÇT KONVENSİYASI
MÜNDƏRİCAT
I hissə
Beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən ümumi qaydalar
Maddə
1. Anlayışlar
2. Konvensiyaya qoşulmaqla yaranan öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə məsul qurumun və ya
qurumların təyin olunması
3. Universal poçt xidməti
4. Tranzit azadlığı
5. Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Poçtdan göndərişlərin geri çağırılması. Ünvançının ünvanının
və/və ya adının (hüquqi şəxsin adının və ya soyadının, adının və ya atasının adının (əgər
varsa)) dəyişdirilməsi və ya ona düzəliş edilməsi. Yenidən istiqamətləndirmə. Çatdırılması mümkün
olmayan göndərişlərin göndəriciyə qaytarılması
6. Poçt markaları
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7. Dayanıqlı inkişaf
8. Poçt təhlükəsizliyi
9. Pozuntular
10. Fərdi məlumatların emalı
11. Bağlı depeşlərin hərbi hissələrlə mübadiləsi
12. Məktub poçtu göndərişlərinin xaricdə qəbulu
13. ÜPİ-nin blanklarından istifadə edilməsi
II hissə
Xidmət keyfiyyəti üzrə standartlar və hədəflər
14. Xidmət keyfiyyəti üzrə standartlar və hədəflər
III hissə
Xərclər, əlavə xərclər və poçt xərclərindən azad edilmə
15. Xərclər
16. Poçt xərclərindən azad edilmə
IV hissə
Əsas və əlavə xidmətlər
17. Əsas xidmətlər
18. Əlavə xidmətlər
V hissə
Qadağalar və gömrük məsələləri
19. Qəbul edilməyən əşyalar. Qadağalar
20. Gömrük nəzarəti. Gömrük rüsumu və digər ödəmələr
VI hissə
Məsuliyyət
21. Sorğular
22. Təyin olunmuş operatorların məsuliyyəti. Təzminatlar
23. Üzv ölkələrin və təyin olunmuş operatorların məsuliyyətdən azad olunması
24. Göndəricinin məsuliyyəti
25. Təzminatın ödənişi
26. Göndəricidən və ya ünvançıdan təzminatın geri alınmasının mümkünlüyü
VII hissə
Ödəniş
A. Tranzit xərcləri
27. Tranzit xərcləri
B. Son xərclər
28. Son xərclər. Ümumi müddəalar
29. Son xərclər. Hədəf sistemində ölkələrin təyin olunmuş operatorları arasındakı poçt axınlarına
tətbiq edilən müddəalar
30. Son xərclər. Keçid sistemində ölkələrin təyin olunmuş operatorlarına göndərilən, onlardan alman
və onlar arasındakı poçt axınlarına tətbiq edilən müddəalar
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31. Xidmət Keyfiyyəti Fondu
C. Poçt bağlaması üçün tariflər
32. Poçt bağlaması üçün quru və dəniz yolu tarifləri
D. Aviadaşıma rüsumları
33. Aviadaşıma rüsumları ilə əlaqədar əsas tariflər və müddəalar
E. Hesabların tənzimlənməsi
34. Beynəlxalq poçt mübadilələrinə görə hesabların və ödənişlərin tənzimlənməsinə dair xüsusi
müddəalar
F. Xərclərin və tariflərin müəyyən olunması
35. Poçt Əməliyyatları Şurasının xərcləri və tarifləri müəyyən etmək səlahiyyəti
VIII hissə
Seçim əsasında yerinə yetirilən xidmətlər
36. EMS və kompleks logistika
37. Elektron poçt xidmətləri
IX hissə
Yekun müddəalar
38. Konvensiyaya və Reqlamentlərə dair təkliflərin təsdiq edilməsi şərtləri
39. Konqresdə təqdim olunan qeyd-şərtlər
40. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və qüwədəolma müddəti
ÜMUMDÜNYA POÇT KONVENSİYASI
Ümumdünya Poçt İttifaqının 1964-cü il 10 iyul tarixində Vyanada imzalanmış Nizamnaməsinin 22.3cü maddəsinə uyğun olaraq İttifaqın üzv ölkələrinin hökumətlərinin aşağıda imza edən səlahiyyətli
nümayəndələri ümumi razılıqla və bu Nizamnamənin 25.4-cü maddəsinə uyğun olaraq bu Konvensiyada
beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən qaydaları tərtib etdilər.
I hissə
Beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən ümumi qaydalar
Maddə 1
Anlayışlar
1. Ümumdünya Poçt Konvensiyasının məqsədləri üçün istifadə edilən terminlər aşağıdakı mənalara
malikdir:
1.1. məktub poçtu göndərişi: Ümumdünya Poçt Konvensiyasında və Reqlamentlərdə göstərilən və
onların şərtlərinə uyğun daşınan göndəriş;
1.2. bağlama poçtu göndərişi: Ümumdünya Poçt Konvensiyasında və Reqlamentlərdə göstərilən və
onların şərtlərinə uyğun daşınan göndəriş;
1.3. EMS göndərişi: Ümumdünya Poçt Konvensiyasında, Reqlamentlərdə və müvafiq EMS
sənədlərində göstərilən və onların şərtlərinə uyğun daşınan göndəriş;
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1.4. sənədlər: fiziki xüsusiyyətləri Reqlamentlərdə göstərilən hədlər daxilində olan ticarət malları
istisna olmaqla, yazılı, çəkilmiş, çap olunmuş və ya rəqəmsal məlumatların istənilən hissəsindən ibarət
məktub poçtu, poçt bağlaması və ya EMS göndərişi;
1.5. mallar: yuxarıdakı 1.4-cü yarımbənddə nəzərdə tutulduğu kimi, “sənədlər” anlayışına aid
edilməyən və fiziki xüsusiyyətləri Reqlamentlərdə göstərilən hədlərə uyğun olan ticarət malları daxil
olmaqla, pul vəsaitindən başqa istənilən maddi və daşına bilən obyektdən ibarət məktub poçtu, poçt
bağlaması və ya EMS göndərişi;
1.6. bağlı depeş: içərisində poçt göndərişləri olan qurğuşunla və ya onsuz möhürlənmiş etiketli tutum
(tutumlar);
1.7. səhv istiqamətləndirilmiş depeşlər: etiketində (tutum) qeyd olunmuş mübadilə müəssisəsində
deyil, digərində qəbul olunan tutumlar;
1.8. fərdi məlumatlar: poçt xidməti istifadəçisini müəyyənləşdirmək üçün zəruri olan məlumat;
1.9. səhv istiqamətləndirilmiş göndərişlər: mübadilə müəssisəsində qəbul edilən, lakin başqa üzv
ölkənin mübadilə müəssisəsi üçün nəzərdə tutulan göndərişlər;
1.10. tranzit xərcləri: məktub poçtu göndərişlərinin quru, dəniz və/ya hava yolu tranziti ilə
daşınmasına görə tranzit ölkənin (təyin olunmuş operator, digər xidmət və ya hər ikisinin birləşməsi)
daşıyıcısının göstərdiyi xidmətlərə görə edilən ödəniş;
1.11. son xərclər: təyinat ölkəsində məktub poçtu göndərişlərinin qəbul edilməsi ilə bağlı xərclərin
ödənilməsi məqsədilə göndərən ölkənin təyin olunmuş operatorunun təyinat ölkəsinin təyin olunmuş
operatoruna etməli olduğu ödəniş;
1.12. təyin olunmuş operator: poçt xidmətlərini göstərmək və öz ərazisində İttifaqın Aktlarından irəli
gələn müvafiq öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün üzv ölkənin rəsmi təyin etdiyi hər hansı dövlət və ya qeyridövlət qurumu;
1.13. kiçik paket: Konvensiyanın və Reqlamentlərin şərtlərinə uyğun olaraq daşman göndəriş;
1.14. quru yolu üzrə giriş tarifi: təyinat ölkəsində bağlamaların qəbul edilməsi ilə bağlı xərclərin
ödənilməsi üçün göndərən ölkənin təyin olunmuş operatorunun təyinat ölkəsinin təyin olunmuş
operatoruna etməli olduğu ödəniş;
1.15. quru yolu üzrə tranzit tarifi: bağlamaların öz ərazisi üzərindən quru və/və ya hava yolu ilə tranzit
daşınması ilə əlaqədar tranzit ölkənin daşıyıcısı (təyin olunmuş operator, digər xidmət və ya ikisinin
birləşməsi) tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə ödəniş;
1.16. dəniz yolu tarifi: bağlamaların dəniz yolu vasitəsilə daşınmasında iştirak edən daşıyıcı (təyin
olunmuş operator, digər xidmət və ya ikisinin birləşməsi) tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə edilən
ödəniş;
1.17. sorğu: Konvensiyanın və onun Reqlamentlərinin şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilən poçt
xidmətindən istifadəyə dair şikayət və ya sual;
1.18. universal poçt xidməti: üzv ölkənin ərazisindəki bütün nöqtələrdə bütün müştərilər üçün
keyfiyyətli əsas poçt xidmətlərinin əlverişli qiymətlərlə daim təmin edilməsi;
1.19. açıq tranzit: sayı və ya çəkisi təyinat ölkəsi üçün bağlı depeşlərin tərkibinə uyğun olmayan
göndərişlərin aralıq ölkə vasitəsilə tranzitlə göndərilməsi.
Maddə 2
Konvensiyaya qoşulmaqla yaranan öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinə görə məsul qurumun və ya qurumların təyin olunması
1. Üzv ölkələr Konqresin başa çatmasından sonra altı ay ərzində Beynəlxalq Büroya poçt
məsələlərinə nəzarət edilməsinə cavabdeh olan dövlət orqanının adı və ünvanı barədə məlumat verirlər.
Üzv ölkələr, həmçinin Konqresin başa çatmasından sonra altı ay ərzində Beynəlxalq Büroya poçt
xidmətlərinin yerinə yetirilməsi və İttifaqın Aktlarından yaranan öhdəliklərin öz ərazilərində yerinə
yetirilməsi üçün rəsmi olaraq təyin edilmiş operator və ya operatorların adı və ünvanı barədə məlumat
verirlər. Üzv ölkələr Konqreslər arasında hökumət orqanları ilə bağlı istənilən dəyişikliklərə dair
Beynəlxalq Büroya ən qısa müddətdə məlumat verirlər. Rəsmi təyin olunmuş operatorlarla bağlı istənilən
dəyişiklik də ən qısa müddətdə və daha məqsədəuyğun olaraq dəyişikliyin qüvvəyə minməsinə ən azı üç
ay qalmış Beynəlxalq Büroya göndərilməlidir.
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2. Üzv ölkə rəsmi olaraq yeni operator təyin etdikdə, o, sonuncunun İttifaqın Aktlarına uyğun olaraq
yerinə yetirəcəyi poçt xidmətlərinin həcmini, həmçinin onun ərazisində bu operatorun coğrafi əhatə
zonasını qeyd edir.
Maddə 3
Universal poçt xidməti
1. İttifaqın vahid poçt ərazisi anlayışını dəstəkləmək məqsədilə üzv ölkələr bütün
istifadəçilərin/müştərilərin onların ərazisinin bütün nöqtələrində əlverişli qiymətlərlə keyfiyyətli əsas poçt
xidmətlərinin daim yerinə yetirilməsini əhatə edən universal poçt xidmətlərindən istifadə etmə hüququnu
təmin edirlər.
2. Bu məqsədlə üzv ölkələr öz milli poçt qanunvericiliyi çərçivəsində və ya digər adi vasitələrlə həm
əhalinin tələbatını, həm də öz milli ehtiyaclarını nəzərə alaraq təklif edilən poçt xidmətlərinin həcmini,
eləcə də keyfiyyətə və əlverişli qiymətlərə olan tələbləri müəyyən edirlər.
3. Üzv ölkələr universal poçt xidmətinin göstərilməsinə cavabdeh olan operatorlar tərəfindən poçt
xidmətlərinin yerinə yetirilməsinə və keyfiyyət standartlarına riayət olunmasına təminat verirlər.
4. Üzv ölkələr universal poçt xidmətinin davamlı olmasını təmin etməklə, onun dayanıqlılığına
zəmanət verirlər.
Maddə 4
Tranzit azadlığı
1. Tranzit azadlığı prinsipi Nizamnamənin 1-ci maddəsində qeyd olunub. Hər bir üzv ölkə onun təyin
etdiyi operatorların digər təyin olunmuş operator tərəfindən onlara ötürülən bağlı depeşləri və açıq tranzitlə
ötürülən məktub poçtu göndərişlərini, həmişə öz göndərişləri üçün istifadə etdiyi ən sürətli marşrutlarla və
ən etibarlı vasitələrlə, təyinatı üzrə göndərməsini təmin edir. Bu prinsip, həmçinin səhv istiqamətləndirilmiş
göndərişlərə və səhv istiqamətləndirilmiş depeşlərə tətbiq olunur.
2. İçərisində yoluxucu və ya radioaktiv maddələr olan poçt göndərişlərinin mübadiləsində iştirak
etməyən üzv ölkələr bu göndərişləri öz ərazisindən açıq tranzitlə buraxmamaq seçiminə malikdirlər. Eyni
prosedur həmçinin tərkibindəkilərin keçid ölkəsində nəşri və ya dövriyyəsi şərtlərini tənzimləyən hüquqi
tələblərə cavab verməyən çap edilmiş kağızlar, dövri nəşrlər, jurnallar, kiçik paketlər və M kisələrinə tətbiq
edilir.
3. Bağlamaların tranzit azadlığına İttifaqın ərazisində zəmanət verilir.
4. Əgər üzv ölkə tranzit azadlığına dair müddəalara riayət etməzsə, digər üzv ölkələr bu üzv ölkə ilə
poçt xidmətlərinin göstərilməsini dayandıra bilərlər.
Maddə 5
Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Poçtdan göndərişlərin geri çağırılması. Ünvançının ünvanının
və/və ya adının (hüquqi şəxsin adının və ya soyadının, adının və ya atasının adının (əgər varsa))
dəyişdirilməsi və ya ona düzəliş edilməsi. Yenidən istiqamətləndirmə. Çatdırılması mümkün
olmayan göndərişlərin göndəriciyə qaytarılması
1. Təyinat ölkəsinin və ya göndərən ölkənin milli qanunvericiliyinə əsasən poçt göndərişinin
müsadirə edilməsi və tranzit ölkənin milli qanunvericiliyinə uyğun 19.2.1.1-ci və ya 19.3-cü maddələrin
tətbiq edilməsi halları istisna edilməklə, həmin poçt göndərişi qanuni sahibə təhvil verilənədək göndəricinin
əmlakı hesab edilir.
2. Göndərici poçt göndərişini poçtdan geri çağıra, ünvanını və/və ya ünvançının adını (hüquqi şəxsin
adını və ya soyadını, adını və ya atasının adını (əgər varsa)) dəyişə və ya düzəliş edə bilər. Xərclər və digər
şərtlər Reqlamentlərdə müəyyən olunmuşdur.
3. Əgər ünvançı öz ünvanını dəyişərsə, üzv ölkələrin təyin olunmuş operatorları bu poçt
göndərişlərini yenidən istiqamətləndirməsinə və çatdırılması mümkün olmayan göndərişlərin göndəriciyə
geri qaytarılmasına təminat verirlər. Xərclər və digər şərtlər Reqlamentlərdə müəyyən edilmişdir.
Maddə 6
Poçt markaları
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1. “Poçt markası” termini bu Konvensiyaya əsasən qorunur və müstəsna olaraq, bu maddənin və
Reqlamentlərin şərtlərinə uyğun olan markalar üçün istifadə edilir.
2. Poçt markaları:
2.1. İttifaqın Aktlarına uyğun olaraq, yalnız üzv ölkənin və ya ərazinin səlahiyyəti çərçivəsində dərc
edilir və dövriyyəyə buraxılır;
2.2. suverenliyin təzahürüdür və İttifaqın Aktlarına əsasən poçt göndərişlərinə yapışdırıldıqda, həmin
poçt göndərişlərinin həqiqi dəyərinə uyğun gələn avans ödəniş məbləğini təşkil edir;
2.3. avans poçt ödənişi və ya filateliya məqsədləri üçün dərc edən üzv ölkədə və ya ərazidə onun
milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövriyyədə olmalıdır;
2.4. dərc edən üzv ölkənin və ya ərazinin bütün vətəndaşları üçün əlçatan olmalıdır.
3. Poçt markalarının üzərində göstərilir:
3.1. Dərc edən üzv ölkənin və ya ərazinin latın hərfləri ilə yazılmış adı və ya dərc edən üzv ölkə və
ya ərazi tərəfindən ÜPİ-nin Beynəlxalq Bürosundan tələb edildiyi kimi, Reqlamentlərlə müəyyən olunmuş
şərtlərə uyğun olaraq dərc edən ölkənin və ya ərazinin rəsmi təmsil olunduğu qısaldılmış ad və ya inisial;[1]
3.2. aşağıdakıları ifadə edən nominal dəyər:
3.2.1. prinsip etibarilə dərc edən üzv ölkənin və ya ərazinin rəsmi valyutasında yaxud hərf və ya
simvol kimi;
3.2.2. digər tanınma nişanları vasitəsilə.
4. Poçt markalarının üzərində əks etdirilən dövlət emblemləri, hökumətlərarası təşkilatların rəsmi
idarəetmə nişanları və loqotipləri Sənaye Mülkiyyətinin Mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının müddəaları
çərçivəsində mühafizə olunur.
5. Poçt markalarının mövzuları və dizaynları:
5.1. ÜPİ-nin Nizamnaməsinin Preambulasının ruhuna və İttifaqın orqanlarının qəbul etdiyi qərarlara
uyğun gəlir;
5.2. üzv ölkənin və ya ərazinin mədəni xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqəyə malikdir, və ya mədəniyyətin
yayılmasına və sülhün qorunmasına töhvə verir;
5.3. üzv ölkəyə və ya əraziyə aid olmayan dahi şəxsiyyətlər və ya hadisələrlə bağlı xatirələrə həsr
ediləndə bu üzv ölkə və ya ərazi ilə sıx bağlılığı olur;
5.4. siyasi xarakter daşımır və ya hər hansı şəxs və ya ölkə üçün təhqiredici deyildir;
5.5. üzv ölkə və ya ərazi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
6. İttifaqın aktlarına uyğun olaraq avans poçt ödənişlərinin möhürlərindən, frankiroval maşınların
möhürlərindən və çap qurğusu və ya digər çap, yaxud möhürləmə prosesi vasitəsilə qoyulan möhürlərdən
yalnız üzv ölkənin və ya ərazinin razılığı ilə istifadə edilə bilər.
7. Yeni materiallardan və ya texnologiyalardan istifadə edərək poçt markalarının dərc edilməsinədək
üzv ölkələr onların poçt emalı maşınlarına uyğunluqları barədə Beynəlxalq Büroya zəruri məlumatlar
verirlər. Beynəlxalq Büro digər üzv ölkələri və onların təyin olunmuş operatorlarım müvafiq qaydada
məlumatlandırır.
Maddə 7
Dayanıqlı inkişaf
1. Üzv ölkələr və/və ya onların təyin olunmuş operatorları poçt əməliyyatlarının bütün səviyyələrində
ətraf mühitin qorunmasına, sosial və iqtisadi fəaliyyətə yönəldilən aktiv dayanıqlı inkişaf strategiyasını
qəbul edir və həyata keçirir, dayanıqlı inkişafa dair məlumatlılığı təşviq edir.
Maddə 8
Poçt təhlükəsizliyi
1. Üzv ölkələr və onların təyin olunmuş operatorları Ümumdünya Poçt İttifaqının təhlükəsizlik
standartları ilə müəyyən edilmiş təhlükəsizlik üzrə tələblərə riayət edir, habelə cəlb olunmuş bütün vəzifəli
şəxslərin marağına uyğun olaraq əhalinin geniş kütləsinin təyin olunmuş operatorların göstərdiyi poçt
xidmətlərinə olan inamının saxlanılması və artırılması məqsədilə poçt əməliyyatlarının bütün
səviyyələrində aktiv təhlükəsizlik strategiyasını qəbul edir və həyata keçirirlər. Bu strategiyaya
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Reqlamentlərlə müəyyən edilmiş məqsədlər, həmçinin ÜPİ-nin texniki məlumat ötürmə standartlarına
uyğun olaraq İnzibati Şura və Poçt Əməliyyatları Şurası tərəfindən qəbul edilmiş yerinə yetirilmə
müddəaları ilə müəyyən edilmiş poçt göndərişləri (poçt göndərişlərinin növü və meyarı daxil olmaqla)
barədə ilkin elektron məlumatların verilməsinə dair tələblərə əməl edilməsi prinsipi daxildir. Həmçinin,
strategiyaya üzv ölkələr və onların təyin olunmuş operatorları arasında depeşlərin etibarlı və təhlükəsiz
daşınmasının və tranzitinin təmin edilməsinə dair məlumat mübadiləsi daxildir.
2. Beynəlxalq poçt daşımaları şəbəkəsində tətbiq olunan hər hansı təhlükəsizlik tədbirləri onların
aradan qaldırmalı olduqları risklərə və ya təhlükələrə uyğun gəlməli və poçt şəbəkəsinin xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla ümumdünya poçt axınlarına və ya ticarətinə əngəl törətməməklə yerinə yetirilməlidir.
Poçt əməliyyatlarına qlobal miqyasda potensial təsir göstərə biləcək təhlükəsizlik tədbirləri bütün maraqlı
tərəflərin iştirakı ilə beynəlxalq səviyyədə əlaqələndirilmiş və tarazlaşdırılmış qaydada yerinə
yetirilməlidir.
Maddə 9
Pozuntular
1. Poçt göndərişləri:
1.1. Üzv ölkələr aşağıdakıları törətməkdə təqsirli hesab edilən hər hansı şəxsin qarşısını almaq, onu
təqib etmək və cəzalandırmaq məqsədilə bütün zəruri tədbirləri görməyi öz öhdələrinə götürürlər:
1.1.1. Konvensiyanın və Reqlamentlərin birmənalı icazə vermədiyi narkotiklərin, psixotrop
maddələrin, habelə təhlükəli malların poçt göndərişlərinə daxil edilməsi;
1.1.2. Pedofiliya və ya uşaq pornoqrafiyası xarakterli əşyaların poçt göndərişlərinə qoyulması.
2. Avans poçt ödənişi vasitələri və poçt ödənişi:
2.1. üzv ölkələr aşağıdakı göstərilən və bu Konvensiyada nəzərdə tutulan avans poçt ödənişi
vasitələri ilə əlaqədar hər hansı pozuntuların qarşısının alınması, təqib edilməsi və cəzanın tətbiq edilməsi
üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini öz öhdələrinə götürürlər:
2.1.1. dövriyyədə olan və ya dövriyyədən çıxarılan poçt markaları;
2.1.2. avans ödəniş möhürləri;
2.1.3. frankiroval maşınların və çap qurğularının möhürləri;
2.1.4. beynəlxalq cavab kuponları.
2.2. Bu Konvensiyada avans poçt ödənişi vasitələri ilə əlaqədar pozuntu halları özünün və ya üçüncü
tərəflərin qeyri-qanuni qazanc əldə etməsi niyyəti ilə istənilən şəxslər tərəfindən törədilmiş aşağıdakı
hərəkətlərdən hər hansı birini nəzərdə tutur. Aşağıdakı hərəkətlərə görə cəza tətbiq edilir:
2.2.1. hər hansı avans poçt ödənişi vasitələrinin saxtalaşdırılması, imitasiya edilməsi və ya bu
maddələrin icazəsiz istehsalı ilə bağlı hər hansı qeyri-qanuni və ya qanunsuz cinayət əməli;
2.2.2. saxtalaşdırılmış və ya imitasiya edilmiş hər hansı avans poçt ödənişi vasitələrinin istehsalı,
istifadəsi, dövriyyəyə buraxılması, kommersiyalaşdırılması, çatdırılması, yayılması, nəql olunması,
göstərilməsi və ya nümayiş edilməsi (həmçinin kataloqlar şəklində və reklam məqsədləri ilə);
2.2.3. artıq istifadə olunmuş avans poçt ödənişi vasitələrinin poçt məqsədləri üçün istifadə olunması
və ya dövriyyəyə buraxılması;
2.2.4. bu pozuntu hallarından hər hansı birini törətmək cəhdi.
3. Qarşılıqlılıq prinsipi
3.1. Sanksiyalarla bağlı milli və ya xarici avans poçt ödənişi vasitələrinin cəlb edilməsindən asılı
olmayaraq, 2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər arasında heç bir fərq qoyulmur; bu müddəa heç bir
qanuni və ya şərti qarşılıqlılıq prinsiplərinə aid edilmir.
Maddə 10
Fərdi məlumatların emalı
1. İstifadəçilərə dair fərdi məlumatlar tətbiq edilən milli qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız əldə
edildiyi məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.
2. İstifadəçilərə dair fərdi məlumatlar yalnız tətbiq edilən milli qanunvericiliyə uyğun olaraq,
onlardan istifadə etmək səlahiyyəti verilmiş üçüncü tərəflərə açıqlanır.
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3. Üzv ölkələr və onların təyin olunmuş operatorları öz milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq
istifadəçilərə dair fərdi məlumatların məxfiliyini və mühafizəsini təmin edirlər.
4. Təyin olunmuş operatorlar fərdi məlumatlarından istifadə edilməsi və onların əldə edilməsi
məqsədi barədə öz müştərilərinə məlumat verirlər.
5. Təyin olunmuş operatorlar, yuxanda qeyd olunanlara xələl gətirmədən, xidmətin yerinə yetirilməsi
üçün məlumatlara ehtiyacı olan təyinat və ya tranzit ölkələrin təyin olunmuş operatorlarına bu məlumatlan
elektron vasitələrlə ötürə bilərlər.
Maddə 11
Bağlı depeşlərin hərbi hissələrlə mübadiləsi
1. Bağlı məktub poçtu göndərişləri başqa ölkələrin torpaq, dəniz və ya hava xidmətlərinin vasitəçiliyi
ilə mübadilə edilə bilər:
1.1. hər hansı üzv ölkənin poçt müəssisələri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sərəncamında olan
hərbi bölmələrin komandirləri arasında;
1.2. belə hərbi bölmələrin komandirləri arasında;
1.3. hər hansı üzv ölkənin poçt müəssisələri və eyni ölkənin xaricdə dislokasiya olunmuş dəniz, hava
və ya hərbi bölmələrinin, hərbi gəmilərinin, yaxud hərbi təyyarələrinin komandirləri arasında;
1.4. eyni ölkənin dəniz, hava və ya hərbi bölmələrinin, hərbi gəmilərinin və ya hərbi təyyarələrinin
komandirləri arasında.
2. 1-ci bənddə istinad edilən göndərişlərə daxil edilən məktub poçtu göndərişləri yalnız hərbi
bölmələrin üzvlərinə və ya göndərişləri alan və ya göndərən gəmilərin və ya təyyarələrin komandirlərinə
və ekipajına ünvanlanır və ya onlardan daxil olur. Bu göndərişlərə tətbiq edilən tariflər və göndərmə şərtləri
hərbi bölməni sərəncama vermiş və ya gəmilərə və ya təyyarələrə malik olan üzv ölkənin təyin olunmuş
operatoru tərəfindən öz qaydalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.
3. Xüsusi razılaşma olmadıqda, hərbi bölməni sərəncama vermiş və ya hərbi gəmilərə və ya
təyyarələrə malik olan üzv ölkənin təyin olunmuş operatoru göndərişlər üzrə tranzit xərclərinə, son xərclərə
və ya aviadaşıma rüsumlarına cavabdehlik daşıyan təyin olunmuş operator qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Maddə 12
Məktub poçtu göndərişlərinin xaricdə qəbulu
1. Təyin olunmuş operator üzv olduğu ölkənin ərazisində yaşayan göndəricilərin xarici ölkədə
mövcud olan daha əlverişli tarif şərtlərindən yararlanmaq məqsədilə göndərdiyi və ya göndərməyə səbəb
olduğu məktub poçtu göndərişlərini ünvançıya çatdırmaq öhdəliyi daşımır.
2. 1-ci bənddə qeyd edilən müddəalar göndəricinin yaşadığı ölkədə hazırlanmış və sonra xaricə
aparılmış məktub poçtu göndərişlərinə və xarici ölkədə hazırlanmış məktub poçtu göndərişlərinə fərq
qoyulmadan tətbiq edilir.
3. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru göndərən ölkənin təyin olunmuş operatorundan daxili
tariflərin ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru təyinat ölkəsinin
təyin olunmuş operatorunun müəyyən etdiyi müddətdə bu tarifləri ödəməyə razı olmazsa, sonuncu
göndərişləri göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoruna geri qaytara və yenidən istiqamətləndirmə
xərclərinin ödənilməsini tələb edə və ya onları öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edə bilər.
4. Əgər alınacaq son xərclərin məbləği göndəricilərin yaşadığı ölkədə poçtun göndərilməsi zamanı
alınacaq məbləğdən daha az olarsa, təyin olunmuş operator göndəricilərin öz yaşadığı ölkədən fərqli olan
ölkədə böyük həcmdə göndərdiyi və ya göndərməsinə səbəb olduğu məktub poçtu göndərişlərini ünvançıya
göndərmək və ya çatdırmaq öhdəliyi daşımır. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru göndərən ölkənin
təyin olunmuş operatorundan çəkilən xərclərə mütənasib olan və aşağıdakı iki məbləğdən çox olmayan
ödənişi tələb edə bilər: ya ekvivalent göndərişlərə görə tətbiq edilən daxili tarifin 80%-i, yaxud müvafiq
olaraq 29.5-29.11-ci, 29.12-29.15-ci və ya 30.9-cu maddələrə uyğun tətbiq edilən tariflər. Göndərən ölkənin
təyin olunmuş operatoru təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə
tələb edilən məbləği ödəməyə razı olmadığı təqdirdə, təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru ya
göndərişləri onları göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoruna geri qaytara və yenidən istiqamətləndirmə
xərclərinin ödənişini tələb edə, yaxud onları öz milli qanunvericiliyinə uyğun tənzimləyə bilər.
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Maddə 13
ÜPİ-nin blanklarından istifadə edilməsi
1. İttifaqın Aktlarında nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla, yalnız təyin olunmuş operatorlar
İttifaqın Aktlarına uyğun olaraq poçt xidmətlərinin istismarı və poçt göndərişlərinin mübadiləsi üçün ÜPİnin blanklarından və sənədlərindən istifadə edirlər.
2. Təyin olunmuş operatorlar yuxarıda qeyd edilən poçt xidmətlərinin istismarını və poçt
göndərişlərinin mübadiləsini asanlaşdırmaq məqsədilə öz müvafiq dövlət ərazilərindən kənarda təyin
olunmuş operatorlar tərəfindən yaradılmış eksterritorial mübadilə məntəqələrinin (ETMM-lərin), eləcə də
beynəlxalq poçt emalı mərkəzlərinin (BPEM-lərin) fəaliyyəti ilə əlaqədar daha sonra 6-cı bənddə müəyyən
edildiyi kimi ÜPİ-nin blanklarından və ya sənədlərindən istifadə edə bilərlər.
3. 2-ci bənddə nəzərdə tutulan imkanların reallaşdırılması ETMM-in və ya BPEM-in yaradıldığı üzv
ölkənin və ya ərazinin milli qanunvericiliyinə və ya siyasətinə uyğun olaraq yerinə yetirilir. Bu məqsədlə
və 2-ci maddədə ehtiva edilən təyinat üzrə öhdəliklərə xələl gətirmədən, təyin olunmuş operatorlar
Konvensiya çərçivəsində öz öhdəliklərinin davamlı yerinə yetirilməsinə zəmanət verir və digər təyin
olunmuş operatorlar və Beynəlxalq Büro ilə bütün əlaqələrinə görə tam cavabdehlik daşıyırlar.
4. 3-cü bənd ilə müəyyən edilən tələb bu cür ETMM-lər və BPEM-lərdən poçt göndərişlərinin qəbulu
ilə əlaqədar təyinat üzv ölkəsinə eyni dərəcədə aid edilir.
5. Üzv ölkələr ETMM-lərdən və ya BPEM-lərdən göndərilən və ya alman poçt göndərişləri ilə
əlaqədar öz siyasətləri haqqında Beynəlxalq Büroya məlumat verirlər. Bu cür məlumatlar İttifaqın vebsaytında yerləşdirilir.
6. Bu maddənin məqsədlərinin ciddi yerinə yetirilməsi üçün ETMM-lər öz müvafiq dövlət
ərazisindən kənardakı bazarlarda fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə üzv ölkənin ərazisində və ya öz
ərazisindən fərqli olan ərazidə kommersiya məqsədləri üçün yaradılan və təyin olunmuş operatorlar
tərəfindən və ya onların cavabdehliyinə əsasən istismar edilən məntəqələr və ya obyektlər kimi müəyyən
edilir. BPEM-lər ya poçt göndərişlərinin yaradılması və ya alınması, yaxud digər təyin olunmuş operatorlar
arasında həyata keçirilən beynəlxalq poçt mübadiləsi üçün tranzit mərkəzləri qismində fəaliyyət göstərmək
məqsədilə mübadilə edilən beynəlxalq poçtun emalı üçün beynəlxalq poçt emalı mərkəzləri kimi müəyyən
edilir.
7. Bu maddədə heç nə ETMM-lərin və ya BPEM-lərin (onların öz müvafiq dövlət ərazilərindən
kənarda yaradılmasına və istismarına görə cavabdehlik daşıyan təyin olunmuş operatorlar daxil olmaqla)
İttifaqın Aktlarına uyğun olaraq sahib ölkənin təyin olunmuş operatorları kimi eyni vəziyyətdə olduğunu
nəzərdə tutmur, nə də bu cür ETMM-ləri və ya BPEM-ləri yaradıldıqları və fəaliyyət göstərdikləri ərazidə
təyin olunmuş operatorlar kimi tanımaq üçün digər üzv ölkələrin üzərinə heç bir hüquqi öhdəlik qoymur.
II hissə
Xidmət keyfiyyəti üzrə standartlar və hədəflər
Maddə 14
Xidmət keyfiyyəti üzrə standartlar və hədəflər
1. Üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları öz daxil olan məktub poçtu göndərişləri və
bağlamaları üçün çatdırılma standartlarını və hədəflərini müəyyənləşdirir və dərc edirlər.
2. Normal olaraq gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan müddətə artırılan bu standartlar və
hədəflər onların daxili xidmətində müqayisə edilən göndərişlərə tətbiq edilənlərdən daha az əlverişli olmalı
deyildir.
3. Üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş göndərən operatorları prioritet göndərişlər, avia poçtla
göndərilən məktub poçtu göndərişləri, həmçinin bağlamalar və ekonom-klass/yerüstü bağlamalar üçün də
məntəqələrarası standartları müəyyənləşdirir və dərc edirlər.
4. Üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları xidmət keyfiyyəti standartlarının tətbiqinin
qiymətləndirməsini aparırlar.
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III hissə
Xərclər, əlavə xərclər və poçt xərclərindən azadedilmə
Maddə 15
Xərclər
1. Konvensiyada müəyyən olunan müxtəlif poçt xidmətlərinə aid xərclər üzv ölkələr və ya onların
təyin olunmuş operatorları tərəfindən milli qanunvericilikdən asılı olaraq, eləcə də Konvensiya və onun
Reqlamentlərində ifadə olunmuş prinsiplərə uyğun olaraq təyin edilir. Onlar prinsip etibarilə bu xidmətlərin
göstərilməsi xərcləri ilə bağlı olmalıdır.
2. Göndərən üzv ölkə və ya onun təyin olunmuş operatoru milli qanunvericilikdən asılı olaraq,
məktub poçtu göndərişlərinin və poçt bağlamalarının ötürülməsi üzrə poçt yığımını müəyyən edir. Poçt
yığımına göndərişlərin ünvan yerinə çatdırılması daxildir, o şərtlə ki, bu çatdırılma xidməti faktiki
göndərişlər üçün təyinat ölkəsində fəaliyyət göstərmiş olsun.
3. Aktlarda təlimat məqsədləri üçün qeyd edilənlər daxil olmaqla toplanılan xərclər eyni
xüsussiyətləri (kateqoriya, say, emal müddəti və s.) təqdim edən daxili xidmət göndərişləri üzrə
toplanılanlara ən azı bərabər olmalıdır.
4. Üzv ölkələrə və ya onların təyin olunmuş operatorlarına milli qanunvericilikdən asılı olaraq,
Aktlarda göstərilən hər hansı təlimat xərclərini artırmağa icazə verilir.
5. 3-cü bəndlə müəyyən edilmiş xərclərin minimal səviyyəsindən yuxarı olan hallarda üzv ölkələr və
ya onların təyin olunmuş operatorları üzv ölkənin ərazisində məktub poçtu göndərişləri və poçt bağlamaları
üçün öz milli qanunvericiliyinə əsaslanan azaldılmış xərcləri tətbiq etməyə icazə verə bilərlər. Onlar,
məsələn, göndərişin əsas istifadəçilərinə güzəştli tariflər verə bilərlər.
6. Aktlarda nəzərdə tutulanlardan başqa müştərilərdən heç bir növ poçt xərci tutula bilməz.
7. Aktlarda nəzərdə tutulmuş digər hallar istisna olmaqla, hər bir təyin olunmuş operator topladığı
xərcləri özündə saxlayır.
Maddə 16
Poçt xərclərindən azadedilmə
1. Prinsip
1.1. Avans poçt ödənişindən azad edilməni nəzərdə tutan poçt xərclərindən azad edilmə kimi hallar
açıq şəkildə Konvensiyada nəzərdə tutulur. Bununla belə, Reqlamentlər üzv ölkələr, təyin olunmuş
operatorlar və Məhdud İttifaqlar tərəfindən göndərilən və poçt xidmətlərinə aid edilən məktub poçtu
göndərişlərinə və poçt bağlamalarına görə avans poçt ödənişinin, tranzit xərclərin, son xərcləri və giriş
tariflərinin ödənişindən azad edilməni nəzərdə tuta bilər. Bundan başqa, ÜPİ-nin Beynəlxalq Bürosundan
Məhdud İttifaqlara, üzv ölkələrə və təyin olunmuş operatorlara göndərilən məktub poçtu göndərişləri və
poçt bağlamaları bütün poçt xərclərinin ödənişindən azad edilirlər. Lakin göndərən üzv ölkə və ya onun
təyin olunmuş operatoru sonuncu göndərişlər üzrə əlavə avia xərcləri toplamaq seçiminə malikdir.
2. Hərbi əsirlər və tərksilah edilib ölkə daxilində saxlanılan mülki şəxslər
2.1. Hərbi əsirlərə ünvanlanan və ya onlar tərəfindən birbaşa və ya Konvensiyanın Reqlamentlərində
və Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişdə qeyd edilən məntəqələr vasitəsilə göndərilən məktub poçtu
göndərişlərinə, poçt bağlamalarına və poçt ödəniş xidmətlərinə aid göndərişlər, əlavə avia xərclər istisna
olmaqla, bütün poçt xərclərindən azad edilir. Yuxarıda qeyd edilən müddəaların tətbiqi ilə əlaqədar, neytral
ölkədə saxlanılmış və tərksilah edilmiş döyüşən tərəflər müvafiq hərbi əsirlərə aid edilir;
2.2. 2.1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş müddəalar həmçinin müharibə vaxtı mülki əhalinin qorunması
ilə əlaqədar 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasında nəzərdə tutulduğu kimi digər ölkələrdən
göndərilən və tərksilah edilib ölkə daxilində saxlanılan mülki vətəndaşlara ünvanlanan və ya onlar
tərəfindən ya birbaşa, yaxud Konvensiyanın Reqlamentlərində və Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişdə
qeyd edilən məntəqələr vasitəsilə göndərilən məktub poçtu göndərişlərinə, poçt bağlamalarına, poçt ödəniş
xidmətlərinə tətbiq edilir;
2.3. Konvensiyanın Reqlamentində və Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişdə qeyd olunan
məntəqələr də 2.1-ci və 2.2-ci bəndlərdə qeyd olunan şəxslərə aid olan və bilavasitə, yaxud vasitəçi
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qismində göndərdikləri və ya aldıqları məktub poçtu göndərişlərinə, poçt bağlamalarına və poçt ödəniş
xidmətlərinə aid olan göndərişlərin ödənişindən azad edilmək hüququna malikdirlər;
2.4. çəkisi 5 kiloqrama qədər olan bağlamaların pulsuz çatdırılmasına icazə verilir. İçindəkilərin
bölünə bilmədiyi bağlamalar, eləcə də əsirlərə paylanmaq üçün əsir düşərgəsinə və ya əsirlərin oradakı
nümayəndələrinə (onları təmsil edən) ünvanlanan bağlamaların çəki limiti 10 kiloqrama qədər artırılır;
2.5. təyin olunmuş operatorlar arasında hesablaşmalar zamanı avia bağlamaların avia daşımasına
tətbiq edilən rüsumlar istisna olunmaqla, xidməti bağlamalar, hərbi əsirlər və tərksilah edilib ölkə daxilində
saxlanılan mülki şəxslərin bağlamaları üçün tariflər təyin edilmir.
3. Korlar üçün göndərişlər
3.1. Korlar üçün korlar təşkilatına göndərilən və ya bu təşkilat tərəfindən göndərilən, eləcə də korlara
göndərilən və korlar tərəfindən göndərilən istənilən göndəriş, əlavə avia xərclər istisna olmaqla,
göndəricinin təyin olunmuş operatorunun daxili xidmətində məqbul dərəcədə bütün poçt xərclərindən azad
edilir.
3.2. bu maddədə:
3.2.1. “kor” termini öz ölkəsində kor və ya qismən görmə qabiliyyətli və ya Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının kor və ya zəifgörən insan anlayışı kimi istifadə olunan istənilən insanı bildirir;
3.2.2. “korlar təşkilatı” korlara xidmət göstərən və ya onları rəsmi təmsil edən müəssisə və ya
assosiasiyanı bildirir;
3.2.3. korlar üçün göndərişlərə Reqlamentlərə uyğun olaraq kor insanların korluqla bağlı
problemlərinin aradan qaldırılması məqsədilə hazırlanmış və ya uyğunlaşdırılmış səsyazma daxil olmaqla
formatından asılı olmayan yazışma, ədəbiyyat və istənilən növ avadanlıqlar və ya materiallar daxildir.
IV hissə
Əsas və əlavə xidmətlər
Maddə 17
Əsas xidmətlər
1. Üzv ölkələr məktub poçtu göndərişlərinin qəbulunun, emalının, daşınmasının və çatdırılmasının
öz təyin olunmuş operatorları tərəfindən yerinə yetirilməsini təmin edirlər.
2. Tərkibində yalnız sənədlər olan məktub poçtu göndərişlərinə aiddir:
2.1. çəkisi 2 kiloqramadək olan prioritet və qeyri-prioritet göndərişlər;
2.2. çəkisi 2 kiloqramadək olan məktublar, poçt kartları və çap olunmuş sənədlər;
2.3. çəkisi 7 kiloqramadək olan korlar üçün göndərişlər;
2.4. çəkisi 30 kiloqramadək olan və “M kisələri” adlandırılan eyni ünvanda eyni ünvançı üçün
tərkibində qəzetlər, dövri nəşrlər, kitablar və eyni bu kimi çap sənədləri olan xüsusi kisələr.
3. Tərkibində mallar olan məktub poçtu göndərişlərinə aiddir:
3.1 çəkisi 2 kiloqramadək olan prioritet və qeyri-prioritet kiçik paketlər.
4. Məktub poçtu göndərişləri Reqlamentlərə uyğun olaraq, eyni zamanda həm göndərişlərin icra
sürətinə, həm də içərisindəkilərə əsasən təsnif olunur.
5. 4-cü bəndə istinad edilən təsnifat sistemlərinə uyğun olaraq, məktub poçtu göndərişləri
formatından asılı olaraq kiçik məktublar (P), böyük məktublar (G), irihəcmli məktublar (E) və ya kiçik
paketlər (E) kimi təsnif oluna bilər. Çəki və ölçü hədləri Reqlamentlərdə müəyyən edilir.
6. Reqlamentlərdə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq, 2-ci bənddə göstərilənlərdən daha yüksək olan
çəki limitləri müəyyən edilmiş məktub poçtu göndərişlərinin kateqoriyaları üçün seçimdən asılı olaraq
tətbiq edilir.
7. Üzv ölkələr çəkisi 20 kiloqramadək olan bağlama poçtu göndərişlərinin qəbulunun, emalının,
daşınmasının və çatdırılmasının öz təyin olunmuş operatorları tərəfindən yerinə yetirilməsini təmin edirlər.
8. Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə müvafiq olaraq, 20 kiloqramdan yuxarı olan çəki hədləri
müəyyən bağlama poçtu göndərişləri üçün seçim əsasında tətbiq edilir.
Maddə 18
Əlavə xidmətlər
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1. Üzv ölkələr aşağıdakı əlavə icbari xidmətlərin göstərilməsini təmin edirlər:
1.1. ötürülən prioritet göndərişlər və avia məktub poçtu göndərişləri üçün qeydiyyat xidməti;
1.2. bütün daxil olan qeydiyyatlı məktub poçtu göndərişləri üçün qeydiyyat xidməti.
2. Üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları xidmət göstərmək üçün razılığa gəlmiş təyin
olunmuş operatorlar arasındakı əlaqələr əsasında aşağıdakı əlavə seçim xidmətləri göstərə bilərlər:
2.1. məktub poçtu göndərişlərinin və bağlamalarının sığortası;
2.2. məktub poçtu göndərişləri və bağlamalar üçün ödəmə şərtli çatdırılma xidməti;
2.3. məktub poçtu göndərişləri üçün izlənilən çatdırılma xidməti;
2.4. qeydiyyatlı və ya sığortalanmış məktub poçtu göndərişlərinin şəxsən ünvançıya çatdırılması
xidməti;
2.5. məktub poçtu göndərişləri və bağlamalar üçün pulsuz çatdırılma xidməti;
2.6. kövrək və iri bağlamalar üçün xidmətlər;
2.7. bir göndəricinin bağlamalarının qrup halında xaricə göndərdiyi göndərişlərə görə konsiqnasiya
xidməti;
2.8. malların ünvançı tərəfindən ilkin satıcıya sonuncunun icazəsi ilə qaytarılmasını nəzərdə tutan
malların qaytarılması xidməti.
3. Aşağıdakı üç əlavə xidmətlər həm icbari, həm də seçim əsasında yerinə yetirilən hissələrdən
ibarətdir:
3.1. əsasən seçimdən asılı olan beynəlxalq biznes cavab xidməti (BBCX). Bununla belə, bütün üzv
ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları BBCX-nin “qaytarılma” xidmətini təmin etməlidirlər;
3.2. beynəlxalq cavab kuponları istənilən üzv ölkədə mübadilə oluna bilər. Beynəlxalq cavab
kuponlarının satışı isə seçimdən asılıdır;
3.3. qeydiyyatlı məktub poçtu göndərişləri, bağlamalar və sığortalanmış göndərişlər üçün çatdırılma
bildirişi. Bütün üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları daxil olan göndərişlərin çatdırılması
haqqında bildirişi qəbul edir. Çıxan göndərişlərin çatdırılması haqqında bildiriş xidmətinin göstərilməsi isə
seçimdən asılıdır.
4. Bu xidmətlərin təsviri və onlara görə tutulan xərclər Reqlamentlərdə verilir.
5. Daxili xidmətdə aşağıda sadalanan xidmətlər üçün xüsusi xərclərin ödənilməsi tələb olunduğu
hallarda təyin olunmuş operatorlara Reqlamentlərdə qeyd olunan şərtlərə uyğun olaraq, beynəlxalq
göndərişlər üzrə həmin xərcləri toplamaq hüququ verilir:
5.1. çəkisi 500 qramdan artıq olan kiçik paketlərin çatdırılması;
5.2. ən son göndəriş müddətindən sonra göndərilən məktub poçtu göndərişləri;
5.3. normal iş saatlarından kənar göndərilən göndərişlər;
5.4. göndərişlərin göndəricinin ünvanında toplanılması;
5.5. normal iş saatlarından kənar göndərilən məktub poçtu göndərişlərinin geri götürülməsi;
5.6. tələb olunanadək göndərişlər;
5.7. çəkisi 500 qramdan artıq olan məktub poçtu göndərişlərinin (korlar üçün göndərişlər istisna
olmaqla) və poçt bağlamalarının saxlanılması;
5.8. daxilolma haqqında bildirişə cavab olaraq bağlamaların çatdırılması;
5.9. fors-major halları ilə bağlı risklərin ödənilməsi;
5.10. normal iş saatlarından kənar vaxtlarda göndərilən məktub poçtu göndərişlərinin çatdırılması.
V hissə
Qadağalar və gömrük məsələləri
Maddə 19
Qəbul edilməyən əşyalar. Qadağalar
1. Ümumi müddəalar:
1.1. Konvensiya və Reqlamentlərin şərtlərinə cavab verməyən göndərişlərin göndərilməsinə icazə
verilmir. Saxtakarlıq və ya müvafiq xərclərin tam ödənilməməsi niyyəti ilə göndərilən göndərişlər qəbul
edilmir;
1.2. bu maddədə göstərilən qadağalara olan istisnalar Reqlamentlərdə öz əksini tapır;
103

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1.3. bütün üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları müvafiq sorğu kitabçasına daxil
edildikdən sonra dərhal tətbiq ediləcək bu maddədəki qadağaların siyahısını genişləndirmək seçiminə
malikdirlər.
2. Göndərişlərin bütün kateqoriyalarına qoyulan qadağalar:
2.1. aşağıda sadalanan əşyaların bütün kateqoriyalı göndərişlərə daxil edilməsi qadağan olunur:
2.1.1. Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Şurasının (BNNŞ) müəyyənləşdirdiyi kimi narkotik və
psixotrop maddələr və ya təyinat ölkəsində qadağan olunan digər qeyri-qanuni narkotik maddələr;
2.1.2. nalayiq və ya əxlaqsız xarakterli əşyalar;
2.1.3. saxta və qanunsuz buraxılmış əşyalar;
2.1.4. idxalı və ya dövriyyəsi təyinat ölkəsində qadağan olunan digər əşyalar;
2.1.5. öz növünə və yə. qablaşdırılmasına görə rəsmi şəxslər və ya əhali üçün təhlükə törədə bilən,
digər göndərişləri, poçt avadanlıqlarını və ya üçüncü tərəfin mülkiyyətini çirkləndirə və korlaya bilən
əşyalar;
2.1.6. göndərici və ünvançı olmayan şəxslər və ya onlarla yaşayan şəxslər arasında mübadilə edilən
cari və şəxsi yazışma xarakterli sənədlər.
3. Təhlükəli mallar:
3.1. Konvensiyada və Reqlamentlərdə göstərildiyi kimi bütün kateqoriyalı göndərişlərə təhlükəli
malların qoyulması qadağan olunur;
3.2. təchiz edilməmiş partlayıcı qurğu və döyüş sursatlarının, o cümlədən təchiz edilməmiş qumbara,
mərmi və digər analoji əşyaların, həmçinin təchiz edilməmiş qurğu və onların surətlərinin bütün
kateqoriyalı göndərişlərə qoyulması qadağan olunur;
3.3. müstəsna olaraq təhlükəli mallar, onların qarşılıqlı şəkildə və ya bir istiqamətdə qəbul edilməsinə
hazır olduqlarını bəyan etmiş üzv ölkələr arasında qəbul edilə bilər, o şərtlə ki, onların qəbul edilməsi milli
və beynəlxalq daşınma qaydalarına və normalarına uyğun gəlsin.
4. Canlı heyvanlar:
4.1. bütün kateqoriyalı göndərişlərdə canlı heyvanları göndərmək qadağan olunur;
4.2. müstəsna olaraq, sığortalı göndərişlərdən başqa məktub poçtu göndərişlərində aşağıdakıların
göndərilməsinə icazə verilir:
4.2.1. arı, zəli və barama qurdları;
4.2.2. parazitlərin və zərərli həşəratların məhvedicilərinin tədqiqatları üçün nəzərdə tutulmuş və
rəsmən tanınmış müəssisələr arasında mübadilə olunan parazit və zərərli həşəratların məhvediciləri;
4.2.3. rəsmən tanınmış müəssisələr arasında tibbi-bioloji tədqiqatlar məqsədilə mübadilə olunan
drozofıl fasiləsinin milçəkləri.
4.3. müstəsna olaraq, bağlamalarda aşağıdakıları göndərməyə icazə verilir:
4.3.1. poçtla daşınması üçün əlaqədar ölkələrin poçt qaydaları və/və ya daxili qanunvericiliyi ilə
icazə verilən canlı heyvanlar.
5. Korrespondensiyanın bağlamalara qoyulması
5.1. aşağıdakı əşyaları poçt bağlamalarına qoymaq qadağan olunur:
5.1.1. arxiv sənədləri istisna olmaqla, göndərici və ünvançı olmayan şəxslər və ya onlarla birlikdə
yaşayan şəxslər arasında mübadilə olunan yazışma.
6. Pullar, banknotlar və digər qiymətli əşyalar
6.1. pullar, banknotlar, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan pul əsginasları və ya qiymətli kağızlar,
səyahət çekləri, emal edilmiş və ya edilməmiş platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, zinət əşyaları və ya
digər qiymətli əşyalar qoymaq qadağan olunur:
6.1.1. sığortalanmayan məktub poçtu göndərişlərində;
6.1.1.1. hər bir halda göndərən və təyinat ölkələrinin milli qanunvericiliyi icazə verərsə, belə əşyalar
bağlı zərfdə qeydiyyatlı göndərişlər kimi göndərilə bilər;
6.1.2. göndərən və təyinat ölkələrinin milli qanunvericiliyi ilə icazə verilən hallar istisna olmaqla,
sığortlanmayan bağlamalarda;
6.1.3. sığortalanmış bağlamalara icazə verən iki ölkə arasında mübadilə olunan sığortalanmayan
bağlamalarda;
6.1.3.1. bundan əlavə, istənilən üzv ölkə və ya təyin olunmuş operator öz ərazisindən göndərilən və
ya öz ərazisinə göndərilən və ya öz ərazisindən açıq tranzitlə göndərilən sığortalanan və ya sığortalanmayan
104

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

bağlamalara qızıl külçələrini qoymağı qadağan edə bilər; o, bu göndərişlərin həqiqi dəyərini məhdudlaşdıra
bilər.
7. Korlar üçün çap olunmuş sənəd və göndərişlər:
7.1. tərkibində heç bir yazı və yazışma xarakterli sənəd ola bilməz;
7.2. göndərişin tərkibində ləğv edilmiş və ya edilməmiş hər hansı poçt möhürü və ya avans ödəniş
forması, qaytarılması üçün əvvəlcədən ödəniş edilmiş göndəricinin və ya onun nümayəndəsinin göndərən
və ya təyinat ölkəsindəki çap olunmuş ünvanını göstərən kart, zərf və ya banderollar istisna olmaqla, pul
dəyərini göstərən hər hansı sənəd ola bilməz.
8. Səhv qəbul olunmuş göndərişlərin idarə edilməsi:
8.1. səhv qəbul olunmuş göndərişlərin idarə edilməsi Reqlamentlərlə müəyyən edilir. Bununla belə,
2.1.1-ci, 2.1.2-ci, 3.1-ci və 3.2-ci bəndlərdə sadalanan əşyaların qoyulduğu göndərişlər heç bir halda
təyinatı üzrə çatdırılmır, ünvançılara təqdim olunmur, göndərilən yerə qaytarılmır. Tranzit vaxtı aşkar
edilən 2.1.1-ci bənddə qeyd olunmuş əşyalar tranzit ölkənin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə
edilir. Daşınma vaxtı aşkar edilən 3.1-ci və 3.2-ci bəndlərdə göstərilmiş əşyalarla əlaqədar olaraq müvafiq
təyin olunmuş operator əşyanı göndərişdən çıxarmaq və məhv etmək hüququna malikdir. Bundan sonra
təyin olunmuş operator qəbul edilməyən əşyanın məhv edilməsi barədə məlumatlarla birlikdə göndərişin
qalan hissəsini təyinatı üzrə göndərə bilər.
Maddə 20
Gömrük nəzarəti. Gömrük rüsumu və digər ödəmələr
1. Göndərən və təyinat ölkələrinin təyin olunmuş operatorları bu ölkələrin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq, göndərişləri gömrük nəzarətinə təqdim etmək səlahiyyətinə malikdirlər.
2. Gömrük nəzarətinə təqdim edilən göndərişlərdən məbləği Reqlamentlərdə müəyyən edilmiş
gömrük rüsumu tutula bilər. Bu rüsum yalnız gömrük xərcləri və ya digər buna oxşar xərcləri cəlb etmiş
göndərişlərin gömrük nəzarətinə təqdim edilməsi üçün tutulur.
3. İstər müştərinin, istərsə də təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatorunun adından gömrük
rəsmiləşdirilməsini həyata keçirmək səlahiyyəti almış təyin olunmuş operatorların müştərilərdən faktiki
qiymətlərə əsaslanan gömrük rüsumunu tutmaq səlahiyyəti vardır. Bu rüsum milli qanunvericiliyə uyğun
olaraq gömrükdə bəyan olunmuş bütün göndərişlər, o cümlədən gömrük rüsumlarından azad edilmiş
göndərişlər üçün tutula bilər. Müştərilərə tələb edilən rüsum barədə əvvəlcədən aydın məlumat verilir.
4. Təyin olunmuş operatorlara, vəziyyətdən asılı olaraq, göndəricilərdən və ya ünvançılardan gömrük
rüsumlarını və bütün digər mümkün ödənişləri tutmağa icazə verilir.
VI hissə
Məsuliyyət
Maddə 21
Sorğular
1. Hər bir təyin olunmuş operator öz xidmətində və ya istənilən digər təyin olunmuş operatorun
xidmətində göndərilmiş bağlamalar və ya qeydiyyatlı və ya sığortalanmış göndərişlərlə bağlı onların
göndərildiyi gündən sonrakı altı ay müddətində müştərilər tərəfindən verilmiş sorğuları qəbul etməyə
məcburdur. Təyin olunmuş operatorlar arasında sorğuların ötürülməsi və işlənilməsi Reqlamentlərdə qeyd
edilmiş şərtlərə uyğun edilir. Altı aylıq müddət iddiaçılar və təyin olunmuş operatorlar arasındakı
münasibətlərə aid edilir və təyin olunmuş operatorlar arasında sorğuların göndərilməsi bura daxil deyildir.
2. Sorğular ödənişsizdir. Buna baxmayaraq, cavabı EMS ilə göndərmək haqqında sorğu ilə bağlı
əlavə xərclər, prinsip etibarilə sorğu edən şəxs tərəfindən ödənilir.
Maddə 22
Təyin olunmuş operatorların məsuliyyəti. Təzminatlar
1. Ümumi:
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1.1. 23-cü maddədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, təyin olunmuş operatorlar aşağıdakılara
görə cavabdehdirlər:
1.1.1. qeydiyyatlı göndərişlərin, adi bağlamaların (xüsusiyyətləri daha sonra Reqlamentlə müəyyən
olunmuş elektron kommersiya çatdırılma kateqoriyasındakı bağlamalar (“ECOMPRO bağlamaları”) istisna
olmaqla) və sığortalanmış göndərişlərin itirilməsinə, oğurlanmasına və ya zədələnməsinə;
1.1.2. çatdırılmamasının səbəbi göstərilməyən qeydiyyatlı göndərişlərin, sığortalanmış göndərişlərin
və adi bağlamaların geri qaytan imasına.
1.2. Təyin olunmuş operatorlar 1.1.1-ci və 1.1.2-ci yarımbəndlərdə qeyd olunanlar istisna olmaqla
nə digər göndərişlərə, nə də ECOMPRO bağlamalarına görə məsuliyyət daşımırlar.
1.3. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulmayan hər hansı digər halda təyin olunmuş operatorlar
məsuliyyət daşımırlar.
1.4. Əgər qeydiyyatlı göndərişin, adi bağlamanın və ya sığortalanmış göndərişlərin itirilməsi və ya
tam zədələnməsi təzminat ödənilməyən fors-major halları ilə əlaqədardırsa, göndərici sığorta xərci istisna
olmaqla, göndərişin göndərilməsi üçün ödədiyi xərclərin geri qaytarılması hüququna malikdir.
1.5. Ödəniləcək təzminat məbləğləri Reqlamentlərdə qeyd olunan məbləğlərdən artıq olmamalıdır.
1.6. Məsuliyyətlə bağlı hallarda dolayı itkilər, mənfəət itkisi və ya mənəvi zərər ödəniləcək
təzminatda nəzərə alınmır.
1.7. Təyin olunmuş operatorların məsuliyyəti ilə bağlı bütün müddəalar ciddi, icbari və bütövdür.
Təyin olunmuş operatorlar heç bir halda, hətta ciddi nöqsan olduğu halda belə, Konvensiyayla və
Reqlamentlərlə müəyyən edilmiş hədlərdən artıq məsuliyyət daşımırlar.
2. Qeydiyyatlı göndərişlər:
2.1. Qeydiyyatlı göndəriş itirildiyi, tam oğurlandığı və ya tam zədələndiyi hallarda göndərici
Reqlamentlərlə müəyyən edilmiş təzminatı almaq hüququna malikdir. Göndərici Reqlamentlərlə müəyyən
edilən məbləğdən az məbləği tələb edərsə, təyin olunmuş operatorlar bu az məbləği ödəyə bilər və o, bunun
əsasında istənilən digər təyin olunmuş aidiyyəti operatorlardan təzminat almalıdır.
2.2. Qeydiyyatlı göndəriş qismən oğurlandığı və ya qismən zədələndiyi hallarda göndərici, prinsip
etibarilə bu oğurlanmanın və zədələnmənin həqiqi dəyərinə uyğun olan təzminatı almaq hüququna malikdir.
3. Adi bağlamalar
3.1. əgər adi bağlama tam itirilərsə, tam oğurlanarsa və ya tam zədələnərsə göndərici Reqlamentlərlə
müəyyən edilmiş məbləğdə təzminat almaq hüququna malikdir. Əgər göndərici Reqlamentlərlə müəyyən
edilən məbləğdən az məbləği tələb edərsə, təyin olunmuş operatorlar bu az məbləği ödəyə bilər və o, bunun
əsasında istənilən digər təyin olunmuş aidiyyəti operatorlardan təzminat almalıdır.
3.2. əgər adi bağlama qismən oğurlanarsa və ya qismən zədələnərsə göndərici, prinsip etibarilə bu
oğurluğun və ya zədələnmənin həqiqi dəyərinə uyğun olan təzminatı almaq hüququna malikdir;
3.3. Təyin olunmuş operatorlar, çəkisindən asılı olmayaraq, Reqlamentlərlə müəyyən edilmiş hər
bağlamaya görə məbləği qarşılıqlı əlaqələrində tətbiq etmək üçün razılığa gələ bilərlər.
4. Sığortalanmış göndərişlər
4.1. əgər sığortalanmış göndəriş itirilərsə, tam oğurlanarsa və ya tam zədələnərsə göndərici, prinsip
etibarilə sığorta dəyərinin SDR ilə ifadə edilmiş məbləğinə uyğun təzminatı almaq hüququna malikdir.
4.2. Sığortalanmış göndəriş qismən oğurlandığı və ya qismən zədələndiyi hallarda göndərici, prinsip
etibarilə bu oğurluğun və dəyən zərərin həqiqi dəyərinə uyğun olan təzminatı almaq hüququna malikdir.
Lakin bu, heç bir halda sığortalanmış dəyərin SDR ilə ifadə olunmuş məbləğindən artıq ola bilməz.
5. Əgər qeydiyyatlı və ya sığortalanmış məktub poçtu göndərişi geri qaytarılarsa və çatdırılmama
səbəbi bildirilməzsə, göndərici yalnız göndərişin göndərilməsi üçün ödədiyi xərclərdən təzminat almaq
hüququna malikdir.
6. Əgər bağlama geri qaytarılarsa və çatdırılmama səbəbi bildirilməzsə, göndərici göndərən ölkədə
bağlamanın göndərilməsi üçün ödədiyi xərclərin və bağlamanın təyinat ölkəsindən qaytarılması üçün
çəkilən xərcləri geri almaq hüququna malikdir.
7. 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə nəzərdə tutulan hallarda təzminat göndərişin çatdırılması üçün təsdiq
edildiyi vaxtda və yerdə eyni növ əşyaların və ya malların SDR-ə çevrilən cari qiyməti ilə hesablanır. Cari
qiymət olmadığı halda, təzminat eyni əsasda qiymətləndirilən əşyaların və ya malların adi qiymətlərinə
uyğun olaraq hesablanır.
8. Əgər təzminatın ödənilməsi qeydiyyatlı göndərişin, adi bağlamanın və ya sığortalanmış göndərişin
itirilməsi, tam oğurlanması və ya tam zədələnməsi ilə əlaqədardırsa, göndərici və ya vəziyyətdən asılı
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olaraq ünvançı, qeydiyyat və ya sığorta xərci istisna olmaqla, göndərişin göndərilməsi üçün ödənilən
xərclərin və haqların ödənilməsi hüququna malikdir. Əgər bu, təyin olunmuş operator və onun məsuliyyəti
ucbatından olarsa, eyni qayda yararsız vəziyyətdə olduğuna görə ünvançı tərəfindən imtina edilən
qeydiyyatlı göndərişlərə, adi bağlamalara və ya sığortalanmış göndərişlərə şamil olunur.
9. Əgər göndərici ünvançının xeyrinə öz hüquqlarından yazılı şəkildə imtina edərsə, 2-ci, 3-cü və 4cü bəndlərdə ifadə olunmuş müddəalara baxmayaraq, ünvançı oğurlanmış, zədələnmiş və ya itirilmiş
qeydiyyatlı göndərişlərə, adi bağlamalara və sığortalanmış göndərişlərə görə təzminat almaq hüququna
malikdir. Göndərici və ünvançı eyni şəxs olduğu halda, bu imtina zəruri hesab edilmir.
10. Göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru öz ölkəsindəki göndəricilərə qeydiyyatlı göndərişlər
və sığortalanmayan bağlamalar üçün öz ölkəsinin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş, yalnız 2.1-ci
və 3.1-ci bəndlərdə qeyd olunan məbləğlərdən az olmayan təzminatı ödəmək seçiminə malikdir. Təzminat
ünvançıya ödənildikdə, eyni qayda təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoruna aid edilir. Ancaq 2.1-ci və
3.1-ci bəndlərlə müəyyən edilmiş məbləğlər aşağıdakı hallarda tətbiq olunmaqda davam edir:
10.1. cavabdeh təyin olunmuş operatora qarşı iddia irəli sürülərsə; və ya
10.2. göndərici ünvançının xeyrinə öz hüquqlarından imtina edərsə.
11. Təyin olunmuş operatorlara Reqlamentlərlə müəyyən edilmiş müddətlər və şərtlər daxil olmaqla,
sorğuların göndərilməsi və təzminatın ödənilməsi üçün son müddətin uzadılması ilə əlaqədar qeyd-şərtlər,
ikitərəfli razılaşma halı istisna olmaqla edilmir.
Maddə 23
Üzv ölkələrin və təyin olunmuş operatorların
məsuliyyətdən azad olunması
1. Təyin olunmuş operatorlar eyni növ göndərişlər üzrə qaydalarda nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq,
çatdırdıqları qeydiyyatlı göndərişlərə, bağlamalara və sığortalanmış göndərişlərə görə məsuliyyətdən azad
olurlar. Bununla belə, aşağıdakı hallarda məsuliyyət saxlanılır:
1.1. əgər oğurluq və ya zədələnmə göndərişin çatdırıldığı vaxtadək və ya çatdırılma anında müəyyən
olunarsa;
1.2. milli qaydalar icazə verdiyi halda, ünvançı və ya göndərici göndərən ölkəyə geri qaytarıldığı təqdirdə
oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişin çatdırılmasına dair qeydlər edirsə;
1.3. milli qaydalar icazə verdiyi halda, qeydiyyatlı göndəriş şəxsi poçt qutusuna salınırsa və ünvançı
göndərişi almadığını bildirirsə;
1.4.əgər ünvançı və ya göndərən ölkəyə geri qaytarıldığı təqdirdə göndərici bağlama və ya sığortalanmış
göndərişə görə düzgün ödəniş etməsinə baxmayaraq, göndərişi çatdıran təyin olunmuş operatora
ləngimədən oğurluq və ya zədələnmə aşkar etməsi barədə məlumat verirsə. O, bu cür oğurlanma və ya
zədələnmənin çatdırılmadan sonra baş vermədiyini sübut edir. “Ləngimə olmadan” termini milli
qanunvericiliyə əsasən şərh olunur.
2. Üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorlar aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımırlar:
2.1. 18.5.9-cu maddəyə əsasən fors-major hallarında;
2.2. onların məsuliyyəti başqa cür sübuta yetirilməzsə, fors-major halları nəticəsində rəsmi sənədlərin
məhv olunması səbəbindən göndərişlərin taleyini müəyyən edə bilməyəndə;
2.3. bu cür itki və ya zədələnmə göndəricinin təqsiri və ya səhlənkarlığı ucbatından baş verirsə, yaxud
göndərişin içərisinə qoyulan əşyaların xüsusiyyətlərindən irəli gəlirsə;
2.3. 19-cu maddədə qeyd edilən qadağalara aid olan göndərişlər olduqda;
2.5. üzv ölkə və ya bu ölkənin təyin olunmuş operatorunun bildirişinə əsasən, təyinat ölkəsinin milli
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə olunduqda;
2.6. əgər sığortalanmış göndərişlər içərisindəkilərin həqiqi dəyərindən artıq qiymətə saxta şəkildə
sığortalanmışdırsa;
2.7. əgər göndərici göndərişin göndərildiyi gündən altı ay müddətində heç bir sorğu təqdim etməmişdirsə;
2.8. əgər hərbi əsirlərin və tərksilah olunmuş mülki şəxslərin bağlamaları olarsa;
2.9. əgər göndəricinin hərəkətlərində təzminat almaq məqsədilə dələduzluq müşahidə olunursa.
3. Hansı formada tərtib olunmasından asılı olmayaraq, gömrük bəyannamələrinə və gömrük nəzarətindən
keçməli olan göndərişlərin gömrük yoxlaması zamanı gömrük xidməti tərəfindən qəbul edilən qərarlara
görə üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorlar heç bir məsuliyyət daşımırlar.
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Maddə 24
Göndəricinin məsuliyyəti
1. Göndərici daşınması qəbul edilməyən əşyaların çatdırılması və ya buraxılması şərtlərinə riayət
edilməməsi səbəbindən poçt işçilərinə dəyən ziyana, həmçinin poçt göndərişlərinə və başqa poçt
avadanlığına dəyən zərərlərə görə məsuliyyət daşıyır.
2. Başqa poçt göndərişləri zədələndiyi halda, göndərici təyin olunmuş operatorların daşıdığı eyni
məsuliyyət həddində hər bir zərər vurulmuş göndəriş üçün məsuliyyət daşıyın
Hətta poçt göndərmə müəssisəsi bu cür göndərişi qəbul etsə də, göndərici məsuliyyət daşımağa
davam edir.
3. Hər bir halda, əgər göndərici qəbuletmə şərtlərinə riayət etmişdirsə, göndərişlərin qəbulundan
sonra onların təyin olunmuş operatorlar və ya daşıyıcılar tərəfindən işlənilməsi vaxtı səhvlərə və ya
etinasızlığa yol verilmişdirsə, o, məsuliyyət daşımır.
Maddə 25
Təzminatın ödənişi
1. Məsuliyyət daşıyan təyin olunmuş operatora qarşı iddia irəli sürülməsi hüququna riayət olunmaq
şərtilə təzminatın ödənişi, xərclərin və rüsumların geri qaytarılması öhdəliyi ya göndərən ölkənin, ya da
təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatorunun üzərinə qoyulur.
2. Göndərici ünvançının xeyrinə özünün təzminat almaq hüquqlarından imtina edə bilər. Bu imtina
halında göndərici və ya ünvançı, milli qanunvericilik imkan verərsə, üçüncü şəxsə təzminatı almağa
səlahiyyəti verə bilər.
Maddə 26
Göndəricidən və ya ünvançıdan təzminatın geri alınmasının mümkünlüyü
1. Əgər təzminatın ödənilməsindən sonra əvvəllər itmiş hesab edilən qeydiyyatlı göndəriş, bağlama
və ya sığortalanmış göndəriş və yaxud onların içərisindəkilərin bir hissəsi tapılmışdırsa, ödənilmiş təzminat
məbləği geri qaytarıldıqda göndəriciyə və ya ünvançıya (konkret vəziyyətdən asılı olaraq) həmin göndərişin
üç ay müddətində onun sərəncamında olması barədə məlumat verilir. Eyni zamanda, ondan göndərişin kimə
təqdim olunması barədə sorğu edilir. Əgər müəyyən olunmuş müddətdə cavab verilməzsə və ya ondan
imtina edilərsə, eyni qayda həmin vaxt ərzində cavab vermək ixtiyarını verməklə ünvançıya və ya
göndəriciyə (vəziyyətdən asılı olaraq) tətbiq edilir.
2. Əgər göndərici və ya ünvançı 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş vaxt ərzində göndərişi almaqdan
imtina edirsə və ya cavab vermirsə, həmin göndəriş təyin olunmuş operatorun və ya uyğun olduğu halda
zərərçəkən təyin olunmuş operatorların mülkiyyətinə keçir.
3. İçərisindəki əşyaların dəyərinin ödənilən təzminatın məbləğindən az olduğu sığortalanmış
göndəriş sonradan tapıldığı təqdirdə, göndərici və ya ünvançı (vəziyyətdən asılı olaraq) saxta
sığortalanmanın nəticələrinə xələl gətirmədən həmin göndərişin qaytarılmasına görə təzminat məbləğini
ödəyir.
VII hissə
Ödəniş
A. TRANZİT XƏRCLƏRİ
Maddə 27
Tranzit xərcləri
1. Bir və ya daha çox digər təyin olunmuş operatorların xidmətləri vasitəsilə (üçüncü tərəfin
xidmətləri) bağlı depeşləri və açıq tranzitlə göndərilən göndərişləri mübadilə edən eyni üzv ölkənin iki
təyin olunmuş operatoru və ya iki müəssisəsi tranzit xərclərini ödəyir. Sonuncu quru, dəniz və hava yolu
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tranziti xidmətlərinə görə edilən ödənişlərdən ibarətdir. Bu prinsip səhv istiqamətləndirilmiş göndərişlərə
və ya səhv istiqamətləndirilmiş depeşlərə də tətbiq edilir.
B. SON XƏRCLƏR
Maddə 28
Son xərclər. Ümumi müddəalar
1. Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş azadedilmə halları istisna olmaqla, başqa təyin olunmuş
operatordan məktub poçtu göndərişlərini alan hər bir təyin olunmuş operator təyin olunmuş göndərici
operatordan qəbul edilmiş beynəlxalq poçtla əlaqədar xərcləri tutmaq hüququna malikdir.
2. Öz təyin etdiyi operatorlar tərəfindən son xərclərin ödənilməsi üçün müddəaların tətbiqi məqsədilə
ölkələr və ya ərazilər Konqres tərəfindən C 7/2016 nömrəli qətnamədə tərtib olunmuş siyahılara müvafiq
olaraq aşağıdakı kimi təsnif edilirlər:
2.1. 2010-cu ilədək hədəf sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər (1 qrup);
2.2. 2010-cu və 2012-ci illərdən hədəf sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər (II qrup);
2.3. 2016-cı ildən hədəf sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər (III qrup);
2.4. keçid sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər (IV qrup).
3. Son xərclərin ödənilməsi ilə bağlı hazırkı Konvensiyanın müddəaları keçid dövrünün sonunda
ölkənin xüsusi ödəniş sistemi ilə əlaqədar keçid tənzimləmələridir.
4. Daxili xidmətlərə qoşulma. Birbaşa qoşulma.
4.1. Prinsip etibarilə hədəf sisteminə 2010-cu ilədək qoşulmuş ölkələrin hər bir təyin olunmuş
operatoru öz daxili xidmətində milli müştərilərinə təklif etdiyi şərtlərə analoji olan bütün tarifləri, şərt və
müddəaları digər təyin olunmuş operatorlara tətbiq edir. Birbaşa qoşulma şərtlərinin və müddəalarının
göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru tərəfindən yerinə yetirilib-yetirilməməsi qərarı təyinat ölkəsinin
təyin olunmuş operatorunun ixtiyarına verilir.
4.2. 2010-cu ilədək hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələrin təyin olunmuş operatorları 2010-cu ilədək
hədəf sisteminə qoşulmuş başqa ölkələrin təyin olunmuş operatorlarına tarifləri, şərt və müddəaları öz
daxili xidmətində milli müştərilərə təklif etdiyi şərtlərə analoji olaraq təqdim edirlər.
4.3. 2010-cu ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələrin təyin olunmuş operatorları öz daxili şərtlərini
qarşılıqlı əsasda ikiillik sınaq dövründə məhdud sayda təyin olunmuş operatorlara tətbiq etmək seçiminə
malikdirlər. Bu dövrdən sonra onlar daxili şərtləri bütün təyin olunmuş operatorlara tətbiq etməyi
dayandırmağı və ya öz daxili şərtlərinin tətbiq edilməsini davam etdirməyi seçməlidirlər. Hər bir halda,
əgər 2010-cu ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələrin təyin olunmuş operatorları 2010-cu ilədək hədəf
sisteminə qoşulmuş ölkələrin təyin olunmuş operatorlarına daxili şərtlərin tətbiq olunması üçün müraciət
edərsə, onlar öz milli müştərilərinə yerli xidmətində təklif etdikləri şərtlərə analoji olan tarifləri, şərt və
müddəaları bütün təyin olunmuş operatorlara təqdim etməlidirlər.
4.4. Keçid sistemindəki ölkələrin təyin olunmuş operatorları öz daxili şərtlərinin tətbiqini digər təyin
olunmuş operatorlara təklif etməmək seçiminə malikdirlər. Lakin onlar məhdud sayda təyin olunmuş
operatorların onların daxili şərtlərini qarşılıqlı əsasda ikiillik sınaq dövrü üçün tətbiq etməsinə imkan
yaratmaq seçiminə malikdirlər. Bu müddətdən sonra onlar daxili şərtləri bütün təyin olunmuş operatorlara
tətbiq etməyi dayandırmağı və ya öz daxili şərtlərinin tətbiq edilməsini davam etdirməyi seçməlidirlər.
5. Son xərclərin ödənişi təyinat ölkəsində xidmət keyfiyyətinin yerinə yetirilməsinə əsaslanır. Buna
görə də, Poçt Əməliyyatları Şurasına monitorinq sistemində iştirakı təşviq etmək və təyin olunmuş
operatorlara keyfiyyətlə bağlı məqsədlərinə çatmaq üçün stimul vermək məqsədilə 29-cu və 30-cu
maddələrdə göstərilmiş ödənişi artırmağa icazə verilir. Poçt Əməliyyatları Şurası kifayət qədər keyfiyyət
səviyyəsi olmadığı halda cərimələr müəyyən edə bilər, lakin ödəniş 29-cu və 30-cu maddələrdə göstərilmiş
minimal ödənişdən az ola bilməz.
6. Hər hansı təyin olunmuş operator 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş ödənişdən bütövlükdə və ya
qismən imtina edə bilər.
7. Son xərclərin ödənilməsi məqsədilə çəkisi 5 kiloqramdan az olan M kisələri çəkisi 5 kiloqram olan
kisələrə bərabər tutulur. M kisələrinə tətbiq ediləcək son xərclər üzrə tariflər aşağıdakılardan ibarətdir:
7.1. 2018-ci il üçün hər kiloqrama görə 0,909 SDR;
7.2. 2019-cu il üçün hər kiloqrama görə 0,935 SDR;
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7.3. 2020-ci il üçün hər kiloqrama görə 0,961 SDR;
7.4. 2021-ci il üçün hər kiloqrama görə 0,988 SDR.
8. Qeydiyyatlı göndərişlər üçün 2018-ci ildə hər göndəriş üçün 1,100 SDR,2019-cu ildə hər göndəriş
üçün 1,200 SDR, 2020-ci ildə bir göndəriş üçün 1,300 SDR və 2021-ci ildə hər göndəriş üçün 1,400 SDR
həcmində əlavə ödəniş nəzərdə tutulur. Sığortalanmış göndərişlər üçün 2018-ci ildə hər göndəriş üçün
1,400 SDR, 2019-cu ildə hər göndəriş üçün 1,500 SDR, 2020-ci ildə hər göndəriş üçün 1,600 SDR və 2021ci ildə hər göndəriş üçün 1,700 SDR həcmində əlavə ödəniş nəzərdə tutulur. Əgər bu və digər əlavə
xidmətlər Reqlamentlərdə nəzərdə tutulan əlavə xüsusiyyətlərə malikdirsə, Poçt Əməliyyatları Şurası
həmin xidmətlərə görə ödənişləri artırmaq səlahiyyətinə malikdir.
9. Ştrix kodlu identifikatoru olmayan və ya ÜPİ-nin S10 Texniki Standartına uyğun olmayan ştrix
kodlu identifikatoru olan qeydiyyatlı və sığortalanmış göndərişlər üçün ikitərəfli qaydada başqa cür
razılaşma olmadığı halda, hər göndərişə görə 0,5 SDR həcmində əlavə ödəniş nəzərdə tutulur.
10. Son xərclərin ödənilməsi məqsədilə Reqlamentlərdə ifadə edilmiş şərtlərə müvafiq olaraq, böyük
həcmdə partiyalarla eyni göndərici tərəfindən göndərilən və həmin depeşdə və ya ayrı depeşlərdə qəbul
edilən məktub poşt göndərişləri “irihəcmli göndəriş” kimi istinad edilir. İrihəcmli poçt göndərişlərinin
ödənişi 29-cu və 30-cu maddələrin müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.
11. İstənilən təyin olunmuş operator ikitərəfli və ya çoxtərəfli razılaşma əsasında son xərclər üzrə
hesabların tənzimlənməsi üçün digər ödəniş sistemlərini tətbiq edə bilər.
12. Təyin olunmuş operatorlar seçimə əsasən prioritet son xərclərin tarifinə 10% güzəşt tətbiq
etməklə qeyri-prioritet poçtun mübadiləsini həyata keçirə bilərlər.
13. Hədəf sistemində ölkələrin təyin olunmuş operatorları arasında tətbiq edilən müddəalar hədəf
sisteminə qoşulmaq arzusunu bildirən keçid sistemindəki ölkənin istənilən təyin olunmuş operatoruna
tətbiq edilir. Poçt Əməliyyatları Şurası Reqlamentlərdə keçid tədbirlərini müəyyən edə bilər. Hədəf
sisteminin bütün müddəaları keçid tədbirləri olmadan tam bu cür müddəaları tətbiq etmək arzusunu bəyan
edən hədəf sisteminin istənilən yeni təyin olunmuş operatoruna tətbiq edilə bilər.
Maddə 29
Son xərclər. Hədəf sistemində ölkələrin təyin olunmuş
operatorları arasındakı poçt axınlarına tətbiq edilən müddəalar
1. İrihəcmli poçt daxil olmaqla, lakin M kisələri və BBCX üzrə göndərişlər istisna olmaqla, məktub
poçtu göndərişləri üçün ödəniş təyinat ölkəsində yenidən işlənilmə xərclərini əks etdirən hər göndərişə və
hər kiloqrama görə tətbiq olunan tariflər əsasında müəyyən edilir. Universal xidmətin bir hissəsi olan daxili
xidmətdəki prioritet göndərişlərə uyğun olan xərclərdən son xərclər üzrə tariflərin hesablanması zamanı
əsas kimi istifadə olunacaqdır.
2. Hədəf sisteminin son xərclər üzrə tarifləri daxili xidmətdə tətbiq edildiyi halda, göndərişlərin
formatına görə təsnifatını nəzərə alaraq, Konvensiyanın 17.5-ci maddəsinin müddəalarına əsasən
hesablanır.
3. Hədəf sisteminin təyin olunmuş operatorları Reqlamentlərdə müəyyən edilən şərtlərə uyğun
olaraq, formatına görə bölünən göndərişlər üzrə mübadilə edirlər.
4. BBCX göndərişləri üçün ödəniş Reqlamentlərdə göstərildiyi kimi həyata keçirilir.
5. Hər göndəriş və hər kiloqrama görə tariflər kiçik (P) və böyük (G) məktub poçtu göndərişlərinə,
irihəcmli (E) və kiçik paket (E) məktub poçtu göndərişlərinə ayrılır. Onlar ƏDV və ya digər vergilər istisna
edilməklə, 20 qram çəkisi olan kiçik (P) məktub poçtu göndərişi və 175 qram çəkisi olan böyük (G) məktub
poçtu göndərişi üçün xərclərin 70 faizinə əsasən hesablanır. İrihəcmli (E) və kiçik paket (E) məktub poçtu
göndərişləri üçün onlar ƏDV və ya digər vergilər istisna olmaqla, 375 qramlıq P/G formatları əsasında
hesablanır.
6. Poçt Əməliyyatları Şurası tariflərin hesablanması üçün şərtləri, habelə formata görə ayrılan
göndərişlərin mübadiləsi üzrə zəruri əməliyyat, statistik və hesablama prosedurlarını müəyyən edir.
7. Verilmiş il üzrə hədəf sistemində ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər ötən illə
müqayisədə çəkisi 37.6 qramlıq P/G formatlı və 375 qramlıq E formatlı məktub poçtu göndərişləri üçün
son xərclərdən gələn gəlirlərin 13 faizdən çox artmasına gətirib çıxarmır.
8. 2010-cu ilədək hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər kiçik (P)
və böyük (G) məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakılardan yuxarı ola bilməz:
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8.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,331 SDR və hər kiloqrama görə 2,585 SDR;
8.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,341 SDR və hər kiloqrama görə 2,663 SDR;
8.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,351 SDR və hər kiloqrama görə 2,743 SDR;
8.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,362 SDR və hər kiloqrama görə 2,825 SDR.
9. 2010-cu ilədək hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər irihəcmli
(E) və kiçik paket (E) məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakılardan yuxarı ola bilməz:
9.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,705 SDR və hər kiloqrama görə 1,584 SDR;
9.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,726 SDR və hər kiloqrama görə 1,632 SDR;
9.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,748 SDR və hər kiloqrama görə 1,681 SDR;
9.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,770 SDR və hər kiloqrama görə 1,731 SDR.
10. 2010-cu ilədək və ya 2010-cu, 2012-ci və 2016-cı ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr
arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər kiçik (P) və böyük (G) məktub poçtu göndərişləri üçün
aşağıdakılardan aşağı ola bilməz:
10.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,227 SDR və hər kiloqrama görə 1,774 SDR;
10.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,233SDR və hər kiloqrama görə 1,824 SDR;
10.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,240 SDR və hər kiloqrama görə 1,875 SDR;
10.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,247 SDR və hər kiloqrama görə 1,928 SDR.
11. 2010-cu ilədək və ya 2010-cu, 2012-ci və 2016-cı ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr
arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər irihəcmli (E) və kiçik paket (E) məktub poçtu göndərişləri üçün
aşağıdakılardan aşağı ola bilməz:
11.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,485 SDR və hər kiloqrama görə 1,089 SDR;
11.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,498 SDR və hər kiloqrama görə 1,120 SDR;
11.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,512 SDR və hər kiloqrama görə 1,151 SDR;
11.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,526 SDR və hər kiloqrama görə 1,183 SDR.
12. 2010-cu və 2012-ci ildən hədəf sistemində olan ölkələr arasındakı və bu ölkələrlə 2010-cu ilədək
hədəf sistemində olan ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər kiçik (P) və böyük (G) məktub poçtu
göndərişləri üçün aşağıdakılardan yuxarı ola bilməz:
12.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,264 SDR və hər kiloqrama görə 2,064 SDR;
12.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,280 SDR və hər kiloqrama görə 2,188 SDR;
12.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,297 SDR və hər kiloqrama görə 2,319 SDR;
12.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,315 SDR və hər kiloqrama görə 2,458 SDR.
13. 2010-cu və 2012-ci ildən hədəf sistemində olan ölkələr arasındakı və bu ölkələrlə 2010-cu ilədək
hədəf sistemində olan ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər iri həcmli (E) və kiçik paket (E)
məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakılardan yuxarı ola bilməz:
13.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,584 SDR və hər kiloqrama görə 1,313 SDR;
13.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,640 SDR və hər kiloqrama görə 1,439 SDR;
13.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,701 SDR və hər kiloqrama görə 1,577 SDR;
13.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,770 SDR və hər kiloqrama görə 1,731 SDR.
14. 2016-cı ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasındakı, həmçinin bu ölkələrlə 2010-cu ilədək
və ya 2010-cu və 2012-ci ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər
kiçik (P) və böyük (G) məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakılardan yuxarı ola bilməz:
14.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,234 SDR və hər kiloqrama görə 1,831 SDR;
14.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,248 SDR və hər kiloqrama görə 1,941 SDR;
14.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,263 SDR və hər kiloqrama görə 2,057 SDR;
14.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,279 SDR və hər kiloqrama görə 2,180 SDR.
15. 2016-cı ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasındakı, həmçinin bu ölkələrlə 2010-cu ilədək
və ya 2010-cu və ya 2012-ci ildən hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər
irihəcmli (E) və kiçik paket (E) məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakılardan yuxarı ola bilməz:
15.1. 2018-ci il üçün göndərişə görə 0,533 SDR və kiloqrama görə 1,198 SDR;
15.2. 15.2.2019-cu il üçün göndərişə görə 0,602 SDR və kiloqrama görə 1,354 SDR;
15.3. 2020-ci il üçün göndərişə görə 0,680 SDR və kiloqrama görə 1,530 SDR;
15.4. 2021-ci il üçün göndərişə görə 0,770 SDR və kiloqrama görə 1,731 SDR.
16. 2010-cu və 2012-ci illərdə hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasında, habelə bu ölkələrlə hədəf
sisteminə 2010-cu ilədək qoşulmuş ölkələr arasında ildə 50 tondan az olan axınlar üçün hər kiloqrama və
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hər göndərişə görə komponentlər bütün dünyada göndərişin bir kiloqramının orta tərkibinə əsasən hər
kiloqrama görə ümumi tarifə çevrilir. Bu orta tərkibdə P və G formatlı göndərişlər çəkisi 0,31 kiloqram
olan 8,16 göndərişə və E formatlı göndərişlər çəkisi 0,69 kiloqram olan 2,72 göndərişə uyğundur.
17. 2016-cı ildə və ya daha sonra hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələr arasında, habelə bu ölkələrlə və
hədəf sisteminə 2010-cu ilədək və ya 2010-cu və ya 2012-ci ildə qoşulmuş ölkələr arasında 2018-ci, 2019cu və 2020-ci illərdə 75 tondan (ildə) az olan axınlar və 2021-ci ildə 50 tondan az olan axınlar üçün hər
kiloqrama və hər göndərişə görə komponentlər, 16-cı bənddə göstərildiyi kim, dünyada göndərişin hər
kiloqramının orta tərkibinə əsasən kiloqrama görə ümumi tarifə çevrilir.
18. 2010-cu ilədək hədəf sisteminə qoşulmuş ölkələrə göndərilən irihəcmli göndərişin ödənişi 5-11ci bəndlərdə nəzərdə tutulan hər göndərişə və hər kiloqrama görə tariflərin tətbiqinə əsasən müəyyən edilir.
19. 2010-cu, 2012-ci və 2016-cı ildən hədəf sisteminə qoşulan ölkələrə göndərilən irihəcmli
göndərişə görə ödəniş 5-ci və 10-15-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmuş hər göndərişə və hər kiloqrama görə
tariflərin tətbiqinə əsasən müəyyən edilir.
20. Bu maddəyə ikitərəfli razılaşma çərçivəsində olunanlar istisna olmaqla, heç bir qeyd-şərt tətbiq
edilə bilməz.
Maddə 30
Son xərclər. Keçid sistemində ölkələrin təyin olunmuş
operatorlarına göndərilən, onlardan alınan və onlar
arasındakı poçt axınlarına tətbiq edilən müddəalar
1. Son xərclərin keçid sistemində ölkələrin təyin olunmuş operatorlarının hədəf sisteminə
qoşulmasına hazırlıq vaxtı irihəcmli göndəriş daxil olmaqla, lakin M kisələri və BBCX göndərişləri istisna
olmaqla, məktub poçtu göndərilşlərinə görə ödəniş hər göndərişə və hər kiloqrama görə tarif əsasında
müəyyən edilir.
2. BBCX göndərişlərinə görə ödəniş Reqlamentlərdə təsvir olunduğu kimi həyata keçirilir.
3. Keçid sistemi ölkələrinə, ölkələrdən və ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər kiçik (P)
və böyük (G) məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakı kimi olur:
3.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,227 SDR və hər kiloqrama görə 1,774 SDR;
3.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,233 SDR və hər kiloqrama görə 1,824 SDR;
3.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,240 SDR və hər kiloqrama görə 1,875 SDR;
3.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,247 SDR və hər kiloqrama görə 1,928 SDR.
4. Keçid sistemi ölkələrinə, ölkələrdən və ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər irihəcmli
(E) və kiçik paket (E) məktub poçtu göndərişləri üçün aşağıdakı kimi olur:
4.1. 2018-ci il üçün hər göndərişə görə 0,485 SDR və hər kiloqrama görə 1,089 SDR;
4.2. 2019-cu il üçün hər göndərişə görə 0,498 SDR və hər kiloqrama görə 1,120 SDR;
4.3. 2020-ci il üçün hər göndərişə görə 0,512 SDR və hər kiloqrama görə 1,151 SDR;
4.4. 2021-ci il üçün hər göndərişə görə 0,526 SDR və hər kiloqrama görə 1,183 SDR.
5. 29.16-cı və ya 29.17-ci maddələrdə müəyyən olunan axın həddindən az olan axınlar üçün hər
kiloqrama və hər göndərişə görə komponentlər bütün dünyada göndərişin 1 kiloqramının orta tərkibinə
əsasən hər kiloqrama görə ümumi tarifə çevrilir. Aşağıdakı tariflər tətbiq edilir:
5.1. 2018-ci il üçün hər kiloqrama görə 4,472 SDR;
5.2. 2019-cu il üçün hər kiloqrama görə 4,592 SDR;
5.3. 2020-ci il üçün hər kiloqrama görə 4,724 SDR;
5.4. 2021-ci il üçün hər kiloqrama görə 4,858 SDR.
6. Əgər nə göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru, nə də təyinat ölkəsinin təyin olunmuş
operatoru hər kiloqram üçün göndərişlərin tarifinə onların bütün dünyadakı orta nisbətinə əsasən deyil,
faktiki sayma əsasən yenidən baxılması məqsədilə baxılma mexanizmini tələb etməzsə, 29.17-ci maddə ilə
müəyyən olunan axın həddindən çox olan poçt axınları ilə əlaqədar olaraq yuxarıda sadalanan hər
kiloqrama görə təyin olunmuş tarif tətbiq edilir. Yenidən baxılma mexanizminin nümunəsi Reqlamentlərdə
müəyyən edilmiş şərtlərə əsasən tətbiq olunur.
7. Əgər keçid sistemi ölkəsi əks istiqamətdə tarifə yenidən baxılmanı tələb etməzsə, 5-ci bənddə
göstərilmiş ümumi tarifin endirilməsinə yenidən baxılması hədəf sistemi ölkəsi tərəfindən keçid sistemi
ölkəsinə qarşı tətbiq edilə bilməz.
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8. Son xərclərin keçid sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları formatına görə ayrılmış
göndərişləri Reqlamentlərlə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq, seçim əsasında göndərə və qəbul edə
bilər. Formatına görə ayrılmış göndərişlər mübadilə edildiyi halda, yuxarıdakı 3-cü və 4-cü bəndlərdə
göstərilmiş tariflər tətbiq edilir.
9. Keçid sistemindəki ölkələrin təyin olunmuş operatorlarına irihəcmli göndərişlərə görə ödəniş 29cu maddədə nəzərdə tutulmuş hər göndərişə və hər kiloqrama görə tariflərə əsasən müəyyən edilir. Qəbul
edilmiş irihəcmli göndərişlərlə əlaqədar keçid sisteminin təyin olunmuş operatorları 3-cü və 4-cü bəndlərin
müddəalarına əsasən ödəniş tələb etmək hüququna malikdirlər.
10. Bu maddəyə ikitərəfli razılaşma çərçivəsində olunanlar istisna olmaqla, heç bir qeyd-şərt tətbiq
edilmir.
Maddə 31
Xidmət Keyfiyyəti Fondu
1. Bütün ölkələr və ərazilər tərəfindən ən az inkişaf etmiş ölkələr kimi təsnif edilmiş və son xərclər
və Xidmət Keyfiyyəti Fondunun (XKF) məqsədləri üçün IV qrupa daxil edilmiş ölkələrə M kisələri, BBCX
göndərişləri və irihəcmli göndərişlər istisna olmaqla ödənilən son xərclər bu ölkələrdə xidmət keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə XKF-yə ödəniş edilməsi üçün 30-cu maddədə göstərilən tariflərin 20%-i
həcmində artırılmalıdır. IV qrupdakı bir ölkədən digər IV qrupdakı digər ölkəyə bu cür ödəniş edilmir.
2. M kisələri, BBCX göndərişləri və irihəcmli göndərişlər istisna olmaqla I qrup kimi təsnif edilmiş
ölkələr və ərazilər tərəfindən bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilmiş ən az inkişaf etmiş ölkələrdən
başqa IV qrup kimi təsnif edilmiş ölkələrə ödənilməli olan son xərclər bu ölkələrdə xidmət keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə XKF-yə ödənişlə əlaqədar 30-cu maddədə göstərilən tariflərin 10%-i həcmində
artırılmalıdır.
3. M kisələri, BBCX göndərişləri və irihəcmli göndərişlər istisna olmaqla II qrup kimi təsnif edilmiş
ölkələr və ərazilər tərəfindən bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilmiş ən az inkişaf etmiş ölkələrdən
başqa IV qrup kimi təsnif edilmiş ölkələrə ödənilən son xərclər bu ölkələrdə xidmət keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə XKF-yə ödənişlə əlaqədar 30-cu maddədə göstərilən tariflərin 10%-i həcmində
artırılmalıdır.
4. M kisələri, BBCX göndərişləri və irihəcmli göndərişlər istisna olmaqla, III qrup ölkələri kimi
təsnif edilmiş ölkələr və ərazilər tərəfindən bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilmiş ən az inkişaf etmiş
ölkələrdən başqa IV qrup ölkələri kimi təsnif edilmiş ölkələrə ödənilən son xərclər bu ölkələrdə xidmət
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə XKF-yə ödəniş ilə əlaqədar 30-cu maddədə göstərilən tariflərin
5%-i həcmində artırılmalıdır.
5. M kisələri, BBCX göndərişləri və irihəcmli göndərişlər istisna olmaqla I, II və III qrup ölkələri
kimi təsnif edilən ölkələr və ərazilər tərəfindən III qrup ölkələri kimi təsnif edilən ölkələrə ödənilən son
xərclərə əsaslanaraq hesablanmış 1% artım II, III və IV qrup ölkələri kimi təsnif edilən ölkələrdə xidmət
keyfiyyətinin artırılması məqsədilə təsis ediləcək və Poçt Əməliyyatları Şurasının müvafiq prosedurlarına
uyğun idarə olunacaq ümumi fonda köçürülür.
6. Poçt Əməliyyatları Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prosedurlara əsasən, bu maddənin 1-4cü bəndlərinə uyğun köçürülmüş və XKF-nin əvvəlki dörd hesabat ili (ən erkən hesabat ili kimi 2018-ci il)
ərzində toplanılmış istənilən istifadə edilməyən məbləğlər həmçinin bu maddənin 5-ci bəndində istinad
edilmiş ümumi fonda köçürülür. Bu bənddən irəli gələn məqsədlər üçün yuxarıda müəyyən edildiyi kimi,
yalnız dördillik dövrə görə köçürülmüş pul məbləğlərinin son ödənişi alındıqdan sonrakı iki il müddətində
XKF-in təsdiq edilmiş xidmət keyfiyyəti layihələrində istifadə edilməmiş vəsaitlər yuxarıda qeyd edilən
ümumi fonda köçürülür.
7. IV qrup ölkələrində xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün XKF-yə ödənilən ümumi son xərclər
hər bir benefisiar ölkə üçün ildə minimum 20,000 SDR təşkil edir. Bu minimal məbləğə çatmaq üçün tələb
olunan əlavə pul vəsaitləri mübadilə olunan həcmlərə mütənasib şəkildə I, II, III qrupdakı ölkələrə
hesablarda təqdim olunur.
8. Poçt Əməliyyatları Şurası XKF layihələri üçün maliyyələşdirmə qaydalarını ən geci 2018-ci ildə
qəbul edir və ya yeniləyir.
C. POÇT BAĞLAMASI ÜÇÜN TARİFLƏR
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Maddə 32
Poçt bağlaması üçün quru və dəniz yolu tarifləri
1. ECOMPRO bağlamaları istisna olmaqla, iki təyin olunmuş operator arasında mübadilə edilən
bağlamalara Reqlamentlərdə göstərilən hər bağlamaya görə əsas tarifi və hər kiloqrama görə əsas tarifi
birləşdirməklə hesablanmış tarifin quru yolu üzrə giriş tarifləri müəyyən edilir.
1.1. Yuxarıda qeyd olunan əsas tarifləri nəzərə alaraq, təyin olunmuş operatorlar Reqlamentlərdə
müəyyən edilmiş müddəalara uyğun bağlamaya və kiloqrama görə əlavə tarifləri tələb etmək səlahiyyətinə
malik ola bilərlər.
1.2. Əgər Reqlamentlər bu prinsip üçün istisnalar nəzərdə tutmazsa, 1-ci və 1.1-ci bəndlərdə qeyd
olunan tariflər göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru tərəfindən ödənilir.
1.3. quru yolu üzrə giriş tarifləri hər bir ölkənin bütün ərazisi üçün vahiddir.
2. Bir və ya daha çox digər təyin olunmuş operatorun yerüstü xidmətləri vasitəsilə eyni ölkənin iki
təyin olunmuş operatoru və ya iki müəssisəsi arasında mübadilə edilən bağlamalara, tətbiq olunan məsafə
addımına uyğun olaraq, Reqlamentlərlə müəyyən edilən quru yolu üçün marşrutlanmada iştirak edən təyin
olunmuş operatorlara ödənilməli olan quru yolu üzrə tranzit tarifləri müəyyən edilir.
2.1. Açıq tranzitlə göndərilən bağlamalara görə aralıq təyin olunmuş operatorlara Reqlamentlərlə
müəyyən edilmiş hər göndərişə görə vahid tarifi tələb etmək səlahiyyəti verilir.
2.2. Quru yolu üzrə tranzit tarifləri, Reqlamentlərdə bu prinsiplə bağlı istisnalar nəzərdə tutulmadığı
təqdirdə, göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru tərəfindən ödənilir.
3. Bağlamaların dəniz yolu vasitəsilə daşınmasında iştirak edən istənilən təyin olunmuş operatora
dəniz yolu tariflərini tələb etmək səlahiyyəti verilir. Reqlamentlərdə bu prinsiplə bağlı istisnalar nəzərdə
tutulmadığı təqdirdə, bu xərclər göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru tərəfindən ödənilir.
3.1. İstifadə olunan hər bir dəniz daşınmasına görə dəniz yolu tarifi tətbiq edilən məsafə addımına
uyğun olaraq Reqlamentlərlə müəyyən edilir.
3.2. Təyin olunmuş operatorlar 3.1-ci bəndə müvafiq olaraq hesablanmış dəniz yolu tarifini
maksimum 50% artıra bilərlər. Digər tərəfdən onlar onu öz istədikləri kimi aşağı sala bilərlər.
D. AVİADAŞIMA RÜSUMLARI
Maddə 33
Aviadaşıma rüsumları ilə əlaqədar əsas tariflər və müddəalar
1. Təyin olunmuş operatorlar arasında aviadaşıma üzrə hesabların tənzimlənməsinə tətbiq edilməli
olan əsas tarif Poçt Əməliyyatları Şurası tərəfindən təsdiq edilir və Beynəlxalq Büro tərəfindən
Reqlamentlərdə əks olunan qaydaya uyğun hesablanır. Malların qaytarılması xidmətindən istifadə edərək
bağlamaların aviadaşımasına tətbiq edilən tariflər Reqlamentlərdə müəyyən edilmiş müddəalara uyğun
hesablanır.
2. Bağlı depeşlərin, prioritet göndərişlərin, avia poçt göndərişlərinin və açıq tranzitlə göndərilən avia
bağlamaların, səhv istiqamətləndirilmiş göndərişlərin və səhv istiqamətləndirilmiş depeşlərin daşınması
xərclərinin hesablanması, habelə müvafiq hesablama metodları Reqlamentlərdə təsvir olunur.
3. Aviadaşıma rüsumları bütün uçuş məsafəsində ödənilir:
3.1. bağlı depeşlər olarsa və bu depeşlər bir və ya daha çox aralıq təyin olunmuş operatorlar vasitəsilə
tranzitlə keçərsə, göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru tərəfindən;
3.2. açıq tranzitlə göndərilən prioritet və avia göndərişlər olarsa, səhv istiqamətləndirilmiş
göndərişlər daxil olmaqla, göndərişləri digər təyin olunmuş operatora verən təyin olunmuş operator
tərəfindən.
4. Eyni qaydalar hava yolu ilə göndərildiyi halda quru və dəniz yolu tranzit xərclərindən azad edilmiş
göndərişlərə tətbiq edilir.
5. Öz ölkəsində beynəlxalq poçtun aviadaşımasını təmin edən hər bir təyinat ölkəsinin təyin olunmuş
operatoru daşınılan sahələrin ölçülmüş nisbi məsafəsi 300 kilometrdən çox olan belə daşınmaya görə
yaranan əlavə xərcləri ödəmək hüququna malikdir. Poçt Əməliyyatları Şurası ölçülmüş nisbi məsafəni
başqa münasib meyar ilə əvəz edə bilər. Əgər ödəniş etməmək barədə heç bir razılıq yoxdursa, göndərişin
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avia poçtla yenidən göndərilib-göndərilməməsindən asılı olmayaraq, xaricdən daxil olan bütün prioritet və
avia depeşlərin xərcləri vahid olmalıdır.
6. Buna baxmayaraq təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru tərəfindən tutulan son xərclər
xüsusilə xərclərə və yerli tariflərə əsaslandığı hallarda daxili aviadaşıma üçün heç bir əlavə ödəniş edilmir.
7. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru ölçülmüş nisbi məsafənin hesablanması məqsədilə son
xərclərə, xüsusilə təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatorunun xərclərinə və yerli tariflərinə əsasən
hesablanmış bütün göndərişlərin çəkisini istisna edir.
E. HESABLARIN TƏNZİMLƏNMƏSİ
Maddə 34
Beynəlxalq poçt mübadilələrinə görə hesabların
və ödənişlərin tənzimlənməsinə dair xüsusi müddəalar
1. Hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq icra edilən əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr (o cümlədən poçt
göndərişlərinin daşınması (göndərilməsi) üçün tənzimləmələr, təyinat ölkəsində poçt göndərişlərinin
işlənilməsi üçün tənzimləmələr və poçt göndərişlərinin itirilməsinə, oğurlanmasına və ya zədələnməsinə
görə edilən kompensasiya üzrə tənzimləmələr) Konvensiyanın müddəalarına və İttifaqın digər Aktlarına
əsasən həyata keçirilir və İttifaqın Aktlarında nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, təyin olunmuş operator
tərəfindən hər hansı sənədlərin hazırlanmasını tələb etmir.
F. XƏRCLƏRİN VƏ TARİFLƏRİN MÜƏYYƏN OLUNMASI
Maddə 35
Poçt Əməliyyatları Şurasının xərcləri
və tarifləri müəyyən etmək səlahiyyəti
1. Poçt Əməliyyatları Şurası Reqlamentlərdə göstərilmiş şərtlərə uyğun olaraq təyin olunmuş
operatorlar tərəfindən ödənilməli olan aşağıdakı xərcləri və tarifləri müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir:
1.1. bir və ya daha çox vasitəçi ölkə tərəfindən məktub göndərişlərinin işlənilməsinə və daşınmasına
görə tranzit xərcləri;
1.2. avia göndərişlərin daşınmasına görə əsas tariflər və aviadaşıma rüsumları;
1.3. ECOMPRO bağlamaları istisna olmaqla, daxil olan bütün bağlamaların işlənilməsinə görə quru
yolu üzrə giriş tarifləri;
1.4. vasitəçi ölkə üzərindən bağlamaların işlənilməsinə və daşınmasına görə quru yolu üzrə tranzit
tarifləri;
1.5. bağlamaların dəniz yolu vasitəsilə daşınması üçün dəniz yolu tarifləri;
1.6. bağlamalar üçün malların qaytarılması xidmətinin göstərilməsinə görə çıxış quru yolu tarifləri.
2. Xidmətləri yerinə yetirən təyin olunmuş operatorların ədalətli şəkildə mükafatlandırılmasına
təminat verən metodikaya əsasən aparılan hər hansı yoxlama etibarlı və xarakterik iqtisadi və maliyyə
məlumatlarına əsaslanmalıdır. Edilmiş hər hansı dəyişiklik Poçt Əməliyyatları Şurası tərəfindən müəyyən
olunmuş tarixdən qüvvəyə minir.
VIII hissə
Seçim əsasında yerinə yetirilən xidmətlər
Maddə 36
EMS və kompleks logistika
1. Üzv ölkələr və ya təyin olunmuş operatorlar Reqlamentlərdə təsvir olunan aşağıdakı xidmətlərin
göstərilməsində iştirak etmək üçün bir-birləri ilə razılığa gələ bilərlər:
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1.1. EMS sənədlər və mallar üçün ekspress poçt xidmətidir və imkan daxilində fiziki vasitələrlə
yerinə yetirilən poçt xidmətlərindən ən sürətlisidir. Bu xidmət EMS üzrə Çoxtərəfli Standart Saziş və ya
ikitərəfli sazişlər əsasında yerinə yetirilə bilər;
1.2. logistika sahəsində müştərilərin ehtiyaclarını tamamilə ödəyən, malların və sənədlərin fiziki
daşınmasından əvvəlki və sonrakı mərhələləri əhatə edən kompleks logistika xidməti.
Maddə 37
Elektron poçt xidmətləri
1. Üzv ölkələr və ya təyin olunmuş operatorlar Reqlamentlərdə təsvir olunmuş aşağıdakı elektron
poçt xidmətlərinin göstərilməsi üçün bir-birləri ilə razılığa gələ bilərlər:
1.1. təyin olunmuş operatorlar tərəfindən elektron bildirişlərin və informasiyanın ötürülməsində
istifadə olunan elektron poçt xidməti olan elektron poçt göndərişi;
1.2. təsdiq edilmiş istifadəçilər üçün elektron bildirişin göndərilməsini və çatdırılmasını sübut edən
təhlükəsiz elektron poçt xidməti və təhlükəsiz rabitə kanalı hesab edilən qeydiyyatlı elektron poçt göndərişi;
1.3. istənilən formada və istənilən vaxtda elektron tədbiri sübut edən və bir və ya daha çox tərəfi
əhatə edən elektron poçt sertifikatlaşdırma markası;
1.4. təsdiq olunmuş elektron göndərici tərəfindən elektron məlumatların göndərilməsini, eləcə də
təsdiq olunmuş ünvançı üçün elektron bildirişlərin və məlumatların çatdırılmasını və saxlanılmasını təmin
edən elektron poçt qutusu.
IX hissə
Yekun müddəalar
Maddə 38
Konvensiyaya və Reqlamentlərə dair təkliflərin təsdiq edilməsi şərtləri
1. Qüvvəyə minməsi məqsədilə bu Konvensiya ilə əlaqədar Konqresə təqdim edilmiş təkliflər iştirak
edən və səsvermə hüququna malik olan üzv ölkələrin əksəriyyəti tərəfindən təsdiq edilir. Konqresdə təmsil
edilən və səsvermə hüququna malik olan üzv ölkələrin ən azı yarısı səsvermə vaxtı iştirak etməlidir.
2. Qüvvəyə minməsi məqsədilə Reqlamentlərlə əlaqədar təkliflər səsvermə hüququna malik olan
Poçt Əməliyyatları Şurasının üzvlərinin əksəriyyəti tərəfindən təsdiq edilir.
3. Qüvvəyə minməsi məqsədilə Konqreslər arasındakı müddətdə bu Konvensiya və onun Yekun
Protokolu ilə əlaqədar təqdim edilmiş təkliflər:
3.1. əgər onlar düzəlişlər edərsə, bu səsvermədə iştirak etməklə səsvermə hüququ olan səslərin üçdə
iki hissəsi, ən azı İttifaqın üzv ölkələrinin yarısı tərəfindən;
3.2. əgər onlar müddəaları şərh edərsə, səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4. 3.1-ci yarımbənddə nəzərdə tutulmuş müddəalara baxmayaraq, milli qanunvericiliyi təklif edilmiş
dəyişikliyə hələ uyğun olmayan istənilən üzv ölkə göndərdiyi bildirişin tarixindən doxsan gün müddətində
Beynəlxalq Büronun Baş Direktoruna düzəlişi qəbul edə bilmədiyi barədə yazılı bəyannamə təqdim edir.
Maddə 39
Konqresdə təqdim olunan qeyd-şərtlər
1. İttifaqın məqsəd və vəzifəsinə uyğun olmayan istənilən qeyd-şərtə icazə verilmir.
2. Bir qayda olaraq, rəyləri başqa üzv ölkələrlə üst-üstə düşməyən hər hansı üzv ölkə əksəriyyətin
fikrinə uyğun olması üçün bütün mümkün səylərdən istifadə edir. Qeyd-şərtlər yalnız tam zərurət yarandığı
və müvafiq əsası olduğu halda təqdim edilir.
3. Hazırkı Konvensiyanın hər hansı maddəsinə edilən qeyd-şərtlər Konqresin yazılı təklifi
(Beynəlxalq Büronun işçi dillərindən birində yazılmış) kimi Konqreslərin Prosedur Qaydalarının müvafiq
müddəalarına uyğun Konqresə təqdim edilir.
4. Qüvvəyə minməsi məqsədilə qeyd-şərtlərlə bağlı təkliflər qeyd-şərtin aid edildyi maddəyə düzəliş
edilməsi üçün tələb olunan istənilən səs çoxluğu ilə təsdiq edilir.
116

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

5. Prinsip etibarilə qeyd-şərtlər onları edən üzv ölkə və başqa üzv ölkələr arasında qarşılıqlı əsasda
tətbiq edilir.
6. Bu Konvensiyaya edilən qeyd-şərtlər Konqres tərəfindən təsdiq edilmiş təkliflərə əsasən onun
Yekun Protokoluna daxil edilir.
Maddə 40
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və qüvvədəolma müddəti
1. Bu Konvensiya 2018-ci il 1 yanvar tarixində qüvvəyə minir və növbəti Konqresin Aktları qüvvəyə
minənədək qüvvədə qalır.
Qeyd edilənlərin təsdiqi olaraq, üzv ölkələrin hökumətlərinin səlahiyyətli nümayəndələri
saxlanılması üçün Beynəlxalq Büronun Baş Direktoruna verilən bu Konvensiyanı bir əsl nüsxədə
imzaladılar. Onun surəti Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosu tərəfindən hər bir tərəfə
göndərilir.
2016-cı il 6 oktyabr tarixində İstanbulda qəbul edilmişdir.
Ümumdünya Poçt Konvensiyasına
YEKUN PROTOKOL
Maddə
I. Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Poçtdan göndərişlərin geri çağırılması. Ünvanın dəyişdirilməsi
və ya ona düzəliş edilməsi
II. Poçt markaları
III. Məktub poçtu göndərişlərinin xaricdə qəbulu
IV. Xərclər
V. Korlar üçün göndərişlərə görə poçt xərclərindən azad edilmə ilə bağlı istisna halı
VI. Əsas xidmətlər
VII. Çatdırılma bildirişi
VIII. Qadağalar (məktub poçtu)
IX. Qadağalar (poçt bağlamaları)
X. Gömrük rüsumlarının ödənilməsi tələb olunan əşyalar
XI. Gömrüyə təqdim edilmə xərci
XII. Sorğular
XIII. Müstəsna quru yolu üzrə giriş tarifləri
XIV. Aviadaşıma rüsumları ilə əlaqədar əsas tarif və müddəalar
XV. Xüsusi tariflər
XVI. Poçt Əməliyyatları Şurasının xərcləri və tarifləri müəyyən etmək hüququ
Ümumdünya Poçt Konvensiyasına
YEKUN PROTOKOL
İmzalanmaya təqdim edildiyi gün bağlanılan Ümumdünya Poçt Konvensiyasını imzalayan
səlahiyyətli nümayəndələr aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Poçtdan göndərişlərin
geri çağırılması. Ünvanın dəyişdirilməsi və ya ona düzəliş edilməsi
1. 5.1-ci və 2-ci maddələrin müddəaları Antiqua və Barbudaya, Bəhreynə (Krallıq), Barbadosa,
Belizə, Botsvanaya, Bruney-Darüssalama, Kanadaya, Honq Konqa, Çinə, Dominikana, Misirə, Ficiyə,
Qambiyaya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına, Birləşmiş Krallığın Xarici Asılı
Ərazilərinə, Qrenadaya, Qayanaya, İrlandiyaya, Yamaykaya, Keniyaya, Kiribatiyə, Küveytə, Lesotoya,
Malaviyə, Malayziyaya, Mavrikiyaya, Nauruya, Yeni Zelandiyaya, Nigeriyaya, Uqandaya, Papua-Yeni
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Qvineyaya, Sent-Kristofer və Nevisə, Sent-Lüsiyə, Sent-Vinsent və Qrenadinə, Samoaya, Seyşel
Adalarına, Syerra Leoneyəf. Sinqapura, Solomon Adalarına, Svazilendə, Tanzaniyaya (Birləşmiş
Respublika), Trinidad və Tobaqoya, Tuvaluya, Uqandaya, Vanuatuya və Zambiyaya tətbiq edilmir.
2. 5.1-ci və 2-ci maddələrin müddəaları daxili qanunvericilikləri poçtdan göndərişin geri
çağırılmasına, ünvançıya ünvanlanan göndərişin daxil olması haqqında ona məlumat verildiyi andan
korrespondensiyanın ünvanının göndəricinin xahişi ilə dəyişdirilməsinə icazə verməyən Avstriyaya,
Danimarkaya və İrana (İslam Respublikası) tətbiq edilmir.
3. 5.1-ci maddə Avstraliyaya, Qanaya və Zimbabveyə tətbiq edilmir.
4. 5.2-ci maddə qanunvericilikləri göndəricinin xahişi ilə məktub poçtu göndərişlərinin poçtdan geri
çağırılmasına və ya ünvanın dəyişdirilməsinə icazə verməyən Baham Adalarına, Belçikaya, İraqa, Koreya
Xalq Demokratik Respublikasına və Myanmaya tətbiq edilmir.
5. 5.2-ci maddə Amerika Birləşmiş Ştatlarına tətbiq edilmir.
6. 5.2-ci maddə yalnız onun daxili qanunvericiliyinə uyğun olduğu halda Avstraliyaya tətbiq edilir.
7. 5.2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, Konqo Demokratik Respublikasına, Salvadora,
Panamaya (Respublika), Filippinə və Venesuelaya (Boliviya Respublikası) poçt bağlamalarını gömrük
nəzarətindən keçirmək barədə ünvançının tələbindən sonra qaytarmamağa icazə verilir, çünki bu həmin
ölkələrin gömrük qanunvericiliyinə ziddir.
Maddə II
Poçt markaları
1. 6.7-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq Avstraliya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı, Malayziya və Yeni Zelandiya yalnız müvafiq göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru
ilə ilkin razılaşma əldə olunduqdan sonra müvafiq poçt emalı avadanlıqlarına uyğun gəlməyən yeni material
və ya texnologiyalardan istifadə etməklə üzərində poçt markaları yapışdırılmış məktub poçtu göndərişlərini
və ya poçt bağlamalarını emal edirlər.
Maddə III
Məktub poçtu göndərişlərinin xaricdə qəbulu
1. Avstraliya, Avstriya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Yunanıstan, Yeni
Zelandiya və Amerika Birləşmiş Ştatları öz xidmətləri tərəfindən poçt göndərişləri kimi ilkin olaraq
göndərilməyən göndərişləri yerləşdirmək məqsədilə 12.4-cü maddənin müddəalarına əsasən, onlara
göndərən hər hansı təyin olunmuş operatordan yerinə yetirdiyi işin dəyərinə bərabər ödəniş tutmaq
hüququnu özündə saxlayır.
2. 12.4-cü maddəyə baxmayaraq, Kanada təyin olunmuş göndərən operatordan belə məbləği tutmaq
hüququnu özündə saxlayır, çünki belə göndərişlərin yenidən işlənilməsi zamanı təyin etdiyi qiymətlərdən
az olmayan məbləğdə ödəniş etməyə zəmanət verir.
3. 12.4-cü maddə xaricdə qəbul edilən böyük həcmli məktub poçtu göndərişlərinin çatdırılması üçün
göndərən ölkənin təyin olunmuş operatorundan ödəniş edilməsini tələb etməyə icazə verir. Avstraliya,
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı təyinat ölkəsində ekvivalent göndərişlər üçün hər
hansı belə ödənişi müvafiq daxili tariflə məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.
4. 12.4-cü maddə xaricdə qəbul edilən böyük həcmli məktub poçtu göndərişlərinin çatdırılması üçün
göndərən ölkənin təyin olunmuş operatorundan ödəniş edilməsini tələb etməyə icazə verir. Aşağıdakı üzv
ölkələr hər hansı belə ödənişləri irihəcmli göndərişlər üçün Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş hədlərə qədər
məhdudlaşdırmaq hüququnu özlərində saxlayırlar: Baham adaları, Barbados, Bruney-Darüssalam, Çin
(Xalq Respublikası), Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Birləşmiş Krallığın Xarici
Asılı Əraziləri, Qrenada, Qayana, Hindistan, Malayziya, Nepal, Niderland, Niderland Antil adaları və
Aruba, Yeni Zelandiya, Sent-Lüsi, Sent-Vinset və Qrenadin, Sinqapur, Şri-Lanka, Surinam, Tayland və
Amerika Birləşmiş Ştatları.
5. 4-cü bənddə göstərilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, aşağıdakı üzv ölkələr İttifaqın üzv ölkələrindən
qəbul edilən poçta Konvensiyanın 12-ci maddəsinin müddəalarını tam tətbiq etmək hüququnu özündə
saxlayır: Argentina, Avstraliya, Avstriya, Azərbaycan, Benin, Braziliya, Burkina-Faso, Kamerun, Kanada,
Fil Dişi Sahili (Respublika), Kipr (Respublika), Danimarka, Misir, Fransa, Almaniya, Yunanıstan,
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Qvineya, İran (İslam Respublikası), İsrail, İtaliya, Yaponiya, İordaniya, Livan, Lüksemburq, Mali,
Mavritaniya, Monako, Mərakeş, Norveç, Pakistan, Portuqaliya, Rusiya Federasiyası, Səudiyyə Ərəbistanı,
Seneqal, İsveçrə, Suriya Ərəb Respublikası, Toqo və Türkiyə.
6. 12.4-cü maddənin tətbiqi zamanı Almaniya poçt ölkəsindən göndəricinin rezidenti olduğu ölkədən
almış olacağı ödənişdən kompensasiyanın ödənilməsini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
7. III maddəyə əsasən edilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, Çin (Xalq Respublikası) xaricdə qəbul edilən
məktub poçtu göndərişlərinin çatdırılmasına görə hər hansı ödənişi irihəcmli göndərişlər üçün ÜPİ-nin
Konvensiyasında və onun Reqlamentlərində icazə verilən hədlərədək məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə
saxlayır.
8. 12.3-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq Avstriya, Almaniya, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Lixtenşteyn və İsveçrə göndəricidən, və ya bu mümkün olmadıqda göndərən
ölkənin təyin olunmuş operatordan daxili tariflərin ödənilməsini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə IV
Xərclər
1. 15-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq Avstraliyaya, Belarus Respublikasına, Kanadaya və
Yeni Zelandiyaya öz ölkələrinin qanunvericiliyi yol verdiyi halda, Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş poçt
xərclərindən başqa xərcləri tutmağa icazə verilir.
2. 15-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, Braziliyaya gömrük və təhlükəsizlik tələbləri ilə
əlaqədar olaraq tərkibindəki malları izlənilən göndərişlərə dəyişdirilməli olan adi göndərişləri göndərən
ünvançılardan əlavə haqq tutmağa icazə verilir.
Maddə V
Korlar üçün göndərişlərə görə poçt xərclərindən
azad edilmə ilə bağlı istisna halı
1. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq, öz daxili xidmətlərində korlar üçün göndərişlərin
pulsuz göndərilməsindən imtina edən İndoneziya, Sent Vinsent, Qrenadin və Türkiyə xüsusi xidmətlər üçün
öz daxili xidmətində tətbiğ edilən xərclərdən yüksək olmayan xərcləri tuta bilər.
2. Fransa öz milli qaydalarına uyğun olaraq, korlar üçün göndərişlərlə bağlı 16-cı maddənin
müddəalarını tətbiq edir.
3. 16.3-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq və öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Braziliya
korlar üçün göndərişləri yalnız korlar və ya korlar təşkilatı üçün və ya onlar tərəfindən göndərilən
göndərişlər kimi nəzərə almaq hüququnu özündə saxlayır. Bu şərtlərə cavab verməyən göndərişlər üçün
poçt ödənişi edilir.
4. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq Yeni Zelandiya ərazisində Yeni Zelandiyada korlar
üçün çatdırılmalı olan göndərişlər kimi yalnız öz daxili xidmətində poçt xərclərindən azad edilən
göndərişləri qəbul edir.
5. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq Konqresin qəbul etdiyi 16-cı maddənin müddəalarına
əsasən, öz yerli xidmətində korlar üçün göndərişlərə görə poçt xərclərinin tutulmasını nəzərdə tutmayan,
Finlandiya digər ölkələrə göndərilməli olan korlar üçün göndərişlərə görə daxili xərcləri tuta bilər.
6. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq, Kanada, Danimarka və İsveç korlar üçün göndərişlərə
görə poçt xərclərindən yalnız onların yerli qanunvericiliyində nəzərdə tutulan səviyyədə azad olmağa
imkan verir.
7. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq, İslandiya korlar üçün göndərişlərə görə poçt
xərclərindən onun daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan səviyyədə azad olmağa razılıq verir.
8. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq Avstraliya öz ölkəsində korlar üçün çatdırılmalı olan
göndərişlər kimi yalnız öz yerli xidmətində poçt xərclərindən azad olunan göndərişləri qəbul edir.
9. 16-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq, Avstraliya, Avstriya, Azərbaycan, Kanada, Almaniya,
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Yaponiya, İsveçrə və Amerika Birləşmiş Ştatları
öz daxili xidmətində korlar üçün göndərişlərə tətbiq edilən xüsusi xidmətlərə görə xərcləri tuta bilərlər.
Maddə VI
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Əsas xidmətlər
1. 17-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq Avstraliya poçt bağlamalarının daxil edilməsi üçün
əsas xidmətlərin genişləndirilməsi ilə razılaşmır.
2. 17.2.4-cü maddənin müddəaları milli qanunvericiliyi aşağı çəki həddini tələb edən Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına tətbiq olunmur. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığında səhiyyə və təhlükəsizlik üzrə qanunvericilik poçt kisələrinin çəkisi 20 kiloqram ilə
məhdudlaşdırılır.
3. 17.2.4-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq, Azərbaycana, Qazaxıstana, Qırğızıstana və
Özbəkistana daxil olan və göndərilən M kisələrinin maksimum çəkisini 20 kiloqram ilə məhdudlaşdırmağa
icazə verilir.
Maddə VII
Çatdırılma bildirişi
1. Kanadaya və İsveçə bağlamalarla bağlı 18.3.3-cü maddəni tətbiq etməməyə icazə verilir, çünki
onlar öz daxili xidmətində bağlamaların çatdırılma bildirişinin verilməsini təklif etmirlər.
2. 18.3.3-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq Danimarka, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı poçtun daxil olması barədə məlumatları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır, çünki
onlar öz daxili xidmətində çatdırılma bildirişinin verilməsi xidmətini təklif etmirlər.
3. 18.3.3-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq çatdırılma bildirişini yalnız elektron şəkildə
qaytarıla bildiyi halda Braziliyaya qəbul etməyə icazə verilir.
Maddə VIII
Qadağalar (məktub poçtu)
1. Müstəsna olaraq Koreya Xalq Demokratik Respublikası və Livan içərisində pullar, banknotlar,
təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən növ qiymətli kağızlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya
olunmamış platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, zinət əşyaları və ya digər qiymətli əşyalar olan qeydiyyatlı
göndərişləri qəbul etmir. Onlar bu göndərişlərin oğurlanmasına və ya zədələnməsinə görə, eləcə də
tərkibində şüşə və ya kövrək əşyalar olan göndərişlərə görə Reqlamentlərin müddəalarına ciddi riayət
etməyə borclu deyildir.
2. Müstəsna olaraq, Boliviya, Çin (Xalq Respublikası), Honq Konq Xüsusi İnzibati Rayonu istisna
olmaqla, İraq, Nepal, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan və Vyetnam içərisində pullar, banknotlar,
təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən qiymətli kağızlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya
olunmamış platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, zinət əşyaları və digər qiymətli əşyalar olan qeydiyyatlı
göndərişləri qəbul etmir.
3. Myanma içərisində 19.6-cı maddədə sadalanan qiymətli əşyalar olan sığortalanmış göndərişləri
daxili qaydalarına zidd olduğu üçün qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
4. Nepal xüsusi sazişin təsirinə düşənlər istisna olmaqla, içərisində pullar və ya pul əsginasları olan
qeydiyyatlı və ya sığortalanmış göndərişləri qəbul etmir.
5. Özbəkistan içərisində pullar, banknotlar, səyahət çekləri, poçt markaları və ya xarici valyuta olan
qeydiyyatlı və ya sığortalanmış göndərişləri qəbul etmir və bu növ göndərişlər itirildikdə və ya
zədələndikdə heç bir məsuliyyət daşımır.
6. İran (İslam Respublikası) içərisində İslam dininin prinsiplərinə zidd əşyalar olan göndərişləri
qəbul etmir və içərisində pullar, banknotlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl,
gümüş, qiymətli daşlar, zinət əşyaları və digər qiymətli əşyalar olan məktub poçtu göndərişlərini (adi,
qeydiyyatlı və ya sığortalanmış) qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır və bu növ göndərişlər itirildikdə
və ya zədələndikdə heç bir məsuliyyət daşımır.
7. Filippin içərisində pullar, banknotlar, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən növ qiymətli
kağızlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar və digər
qiymətli əşyalar olan məktub poçtu göndərişlərini (adi, qeydiyyatlı və ya sığortalanmış) qəbul etməmək
hüququnu özündə saxlayır.
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8. Avstraliya içərisində külçə və ya banknotlar olan heç bir poçt göndərişlərini qəbul etmir. Əlavə
olaraq, o, Avstraliyaya çatdırılmalı olan və ya açıq tranzitlə göndərilməli olan və içərisində zinət əşyaları,
qiymətli metallar, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli kağızlar, pullar və ya razılaşdırıla bilən hər
hansı formalı maliyyə sənədi olan qeydiyyatlı göndərişləri qəbul etmir. O, bu qeyd-şərtlərə uyğun olmayan
göndərişlərlə bağlı hər hansı məsuliyyət daşımaqdan imtina edir.
9. Çin (Xalq Respublikası), Honq Konq Xüsusi İnzibati Rayonu istisna olmaqla, öz daxili
qaydalarına uyğun olaraq içərisində təqdim edən şəxsə ödənilməli olan pullar, banknotlar və pul əsginasları,
eləcə də səyahət çekləri olan sığortalanmış göndərişləri qəbul etmir.
10. Latviya və Monqolustan içərisində pullar, banknotlar, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan
qiymətli kağızlar, səyahət çekləri olan adi, qeydiyyatlı və ya sığortalanmış göndərişləri öz milli
qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
11. Braziliya içərisində pullar, dövriyyədə olan banknotlar və təqdim edən şəxsə ödənilməli olan hər
hansı qiymətli kağızlar olan adi, qeydiyyatlı və ya sığortalanmış göndərişləri qəbul etməmək hüququnu
özündə saxlayır.
12. Vyetnam içərisində əşyalar və ya mallar olan məktubları qəbul etməmək hüququnu özündə
saxlayır.
13. İndoneziya öz ölkəsinə çatdırılmaq üçün içərisində pullar, banknotlar, səyahət çekləri, poçt
markaları, xarici valyuta və ya təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən növ digər qiymətli kağızları
olan qeydiyyatlı və ya sığortalanmış göndərişləri qəbul etmir və bu cür göndərişlərin itirilmə və ya
zədələnmə hallarında məsuliyyəti qəbul etmir.
14. Qırğızıstan içərisində pullar, banknotlar, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan qiymətli kağızlar,
səyahət çekləri, emal olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, zinət əşyaları və digər
qiymətli əşyalar olan məktub poçtu göndərişlərini (adi, qeydiyyatlı, sığortalanmış, xırda paketlər) qəbul
etməmək hüququnu özündə saxlayır. Bu cür göndərişlər itirildikdə və ya zədələndikdə heç bir məsuliyyət
daşımır.
15. Azərbaycan və Qazaxıstan içərisində pullar, banknotlar, kredit notları və ya təqdim edən şəxsə
ödənilməli olan hər hansı qiymətli kağızlar, çeklər, emal olunmuş və ya olunmamış qiymətli metallar,
qiymətli daşlar, zinət əşyaları, digər qiymətli əşyalar və ya xarici valyuta olan qeydiyyatlı və ya
sığortalanmış göndərişləri qəbul etmir, eləcə də bu cür göndərişlər itirildikdə və ya zədələndikdə heç bir
məsuliyyət daşımır.
16. Moldova və Rusiya Federasiyası içərisində dövriyyədə olan banknotlar, təqdim edən şəxsə
ödənilməli olan qiymətli kağızlar (çeklər) və ya xarici valyuta olan qeydiyyatlı və sığortalanmış
göndərişləri qəbul etmir, eləcə də bu cür göndərişlər itirildikdə və ya zədələndikdə məsuliyyət daşımır.
17. 19.3-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq, Fransa içərisində milli və ya beynəlxalq qaydalara
və ya hava nəqliyyatı üzrə texniki və qablaşdırma təlimatlarına uyğun olmayan əşyalar olan göndərişləri
qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
18. Kuba içərisində pullar, banknotlar, pul əsginasları, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan qiymətli
kağızlar, çeklər, qiymətli metallar və daşlar, zinət əşyaları və ya digər bahalı əşyalar olan məktub poçt
göndərişlərini, milli və ya beynəlxalq qaydalara, hava nəqliyyatı üçün texniki və qablaşdırma təlimatlarına
uyğun gəlməyən hər növ sənədləri, malları və ya əşyaları qəbul etməmək, emal etməmək, daşımamaq və
ya çatdırmamaq hüququnu özündə saxlayır və bu cür göndərişlər oğurlandıqda, itirildikdə və ya
zədələndikdə heç bir məsuliyyət daşımır. Kuba ölkəyə idxal edilən, lakin içərisindəki malların dəyəri öz
milli qaydalarına uyğun gəlməyən məktub poçtu göndərişlərini gömrük qaydalarına müvafiq olaraq qəbul
etməmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə IX
Qadağalar (poçt bağlamaları)
1. Myanma və Zambiya içərisində 19.6.1.3.1-ci maddədə qeyd edilən qiymətli əşyalar olan
sığortalanmış bağlamaları qəbul etməmək hüququna malikdir, çünki bu onların daxili qanunvericiliyinə
ziddir.
2. Müstəsna olaraq, Livan və Sudan, içərisində pullar, pul əsginasları və ya təqdim edən şəxsə
ödənilməli olan hər hansı qiymətli kağızlar, səyahət çekləri, emal edilmiş və ya edilməmiş platin, qızıl,
gümüş, qiymətli daşlar, qiymətli əşyalar, maye maddələr və ya asanlıqla maye halına çevrilə bilən
121

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

maddələr, şüşə və ya kövrək əşyalar olan bağlamaları qəbul etmir. Onlar Reqlamentlərini müvafiq
müddəalarını yerinə yetirməyə borclu deyildir.
3. Braziliya içərisində dövriyyədə olan pullar və pul əsginasları, habelə təqdim edən şəxsə ödənilməli
olan istənilə qiymətli kağızlar olan sığortalanmış bağlamaları qəbul etməmək hüququna malikdir, çünki bu
onun daxili qaydalarına ziddir.
4. Qana içərisində dövriyyədə olan pullar və pul əsginasları olan sığortalanmış bağlamaları qəbul
etməmək hüququna malikdir, çünki bu onun daxili qaydalarına ziddir.
5. Səudiyyə Ərəbistanı 19-cu maddədə sadalanan əşyalara əlavə olaraq içərisində pullar, pul
əsginasları və ya təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən növ qiymətli kağızlar, səyahət çekləri, emal
olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar və ya əşyalar olan bağlamaları qəbul
etməmək hüququna malikdir. O, həmçinin səlahiyyətli rəsmi orqan tərəfindən verilən tibbi resept olmadığı
təqdirdə tərkibində istənilən dərmanlar, yanğının söndürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar, kimyəvi
mayelər və ya İslam dininin prinsiplərinə zidd əşyaları olan bağlamaları qəbul etmir.
6. Oman 19-cu maddədə qeyd olunan əşyalara əlavə olaraq içərisində aşağıdakıların olduğu
bağlamaları qəbul etmir:
6.1. səlahiyyətli rəsmi orqanın verdiyi tibbi reseptlə müşayiət olunmadığı təqdirdə istənilən növ
dərmanlar;
6.2. yanğının söndürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar və kimyəvi mayelər;
6.3. İslam dininin prinsiplərinə zidd olan əşyalar.
7. 19-cu maddədə sadalanan əşyalara əlavə olaraq, İran (İslam Respublikası) içərisində İslam dininin
prinsiplərinə zidd əşyalar olan bağlamaları qəbul etməmək səlahiyyətinə malikdir və tərkibində pullar,
banknotlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar, zinət
əşyaları və ya digər qiymətli əşyalar olan adi və ya sığortalanmış bağlamaları qəbul etməmək hüququnu
özündə saxlayır; bu cür göndərişlərin itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.
8. Filippin içərisində pullar, pul əsginasları və ya təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən
qiymətli kağızlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar
və ya digər qiymətli əşyalar, yaxud içərisində maye və asanlıqla maye halına çevrilə bilən maddələr, şüşə
və ya ona oxşar əşyalar, kövrək əşyalar olan istənilən növ bağlamaları qəbul etməmək səlahiyyətinə
malikdir.
9. Avstraliya içərisində külçə və ya banknotlar olan istənilən növ poçt göndərişlərini qəbul etmir.
10. Çin (Xalq Respublikası) içərisində pullar, pul əsginasları və ya təqdim edən şəxsə ödənilməli
olan istənilən qiymətli kağızlar, səyahət çekləri, emal olunmuş və ya olunmamış platin, qızıl və ya gümüş,
qiymətli daşlar və ya digər qiymətli əşyalar olan adi bağlamaları qəbul etmir. Bundan əlavə, Honq Konq
Xüsusi İnzibati Regionu istisna olmaqla, içərisində pullar, banknotlar və ya təqdim edən şəxsə ödənilməli
olan istənilən qiymətli kağızlar və səyahət çekləri olan sığortalanmış bağlamalar qəbul olunmur.
11. Monqolustan içərisində pullar, banknotlar, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan qiymətli kağızlar
və səyahət çekləri olan bağlamaları öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul etməmək hüququnu
özündə saxlayır.
12. Latviya içərisində istənilən növ pullar, banknotlar, təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən
növ qiymətli kağızlar (çeklər) və ya xarici valyuta olan adi və ya sığortalanmış bağlamaları qəbul etmir və
bu cür göndərişlər itirildiyi və ya zədələndiyi təqdirdə heç bir məsuliyyət daşımır.
13. Moldova, Rusiya Federasiyası, Ukrayna və Özbəkistan içərisində dövriyyədə olan banknotlar,
təqdim edən şəxsə ödənilməli olan istənilən növ qiymətli kağızlar (çeklər) və ya xarici valyuta olan adi və
ya sığortalanmış bağlamaları qəbul etmir və bu cür göndərişlər itirildiyi və ya zədələndiyi təqdirdə heç bir
məsuliyyət daşımır.
14. Azərbaycan və Qazaxıstan içərisində pullar, banknotlar, kredit notlar və ya təqdim edən şəxsə
ödənilməli olan qiymətli kağızlar, çeklər, emal olunmuş və ya olunmamış qiymətli metallar, qiymətli daşlar,
zinət əşyaları, digər qiymətli əşyalar və ya xarici valyuta olan adi və ya sığortalanmış bağlamaları qəbul
etmir, bu cür göndərişlərin itirilməsi və ya zədələnməsi hallarında heç bir məsuliyyət daşımır.
15. Kuba içərisində pullar, banknotlar, pul əsginasları və ya təqdim edən şəxsə ödənilməli olan
istənilən növ qiymətli kağızlar, çeklər, qiymətli metallar və daşlar, zinət əşyaları və ya digər qiymətli
əşyalar, yaxud milli və ya beynəlxalq qaydalara, texniki təlimatlara, hava nəqliyyatı üzrə qablaşdırma
təlimatlarına uyğun gəlməyən hər hansı növ sənədlər, mallar və ya əşyalar olan poçt bağlamalarım qəbul
etməmək, emal etməmək, göndərməmək və ya çatdırmamaq hüququnu özündə saxlayır və bu cür
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göndərişlərin oğurlanması, itirilməsi və ya zədələnməsi hallarında heç bir məsuliyyət daşımır. Kuba
gömrük rüsumlarına əsasən, ölkəyə idxal edilən və içərisində mallar olan poçt bağlamalarını onların dəyəri
milli qaydalarına uyğun gəlmədiyi təqdirdə, qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə X
Gömrük rüsumlarının ödənilməsi tələb olunan əşyalar
1. Banqladeş və Salvador 19-cu maddəyə istinad edərək, içərisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi
tələb olunan əşyalar olan sığortalanmış göndərişləri qəbul etmir.
2. Əfqanıstan, Albaniya, Azərbaycan, Belarus, Kamboca, Çili, Kolumbiya, Kuba, Koreya Xalq
Demokratik Respublikası, Salvador, Estoniya, Qazaxıstan, Latviya, Moldova, Nepal, Peru, Rusiya
Federasiyası, San-Marino, Türkmənistan, Ukrayna, Özbəkistan və Venesuela (Bolivar Respublikası) 19-cu
maddəyə istinad edərək, içərisində gömrük rüsumunun ödənilməsi tələb olunan əşyalar olan adi və
qeydiyyatlı məktubları qəbul etmirlər.
3. Benin, Burkina-Faso, Fil Dişi Sahili (Respublika), Cibuti, Mali və Mavritaniya 19-cu maddəyə
istinad edərək, içərisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi tələb olunan əşyalar olan adi məktubları qəbul
etmirlər.
4. 1-3-cü bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, içərisində zərdabın və peyvəndlərin, çətinliklə tapılan
və təcili lazım olan dərman vasitələrinin bütün hallarda göndərilməsinə icazə verilir.
Maddə XI
Gömrüyə təqdim edilmə xərci
1. Qabon öz müştərilərindən gömrüyə təqdim edilmə xərcini tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
2. Avstraliya, Braziliya, Kanada, Kipr və Rusiya Federasiyası 20.2-ci maddənin müddəalarına
baxmayaraq müştərilərdən gömrük nəzarətindən keçməli olan istənilən göndərişin gömrüyə təqdim
edilməsi xərcini tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
3. Azərbaycan, Yunanıstan, Pakistan və Türkiyə 20.2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq
müştərilərdən gömrük orqanlarına təqdim edilən bütün göndərişlərin gömrüyə təqdim edilməsi xərcini
tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
4. Konqo (Respublika) və Zambiya müştərilərdən bağlamalara münasibətdə gömrüyə təqdim
edilməsi xərcini tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə XII
Sorğular
1. Kabo-Verde, Çad, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Misir, Qabon, Birləşmiş Krallığın
Xarici Asılı Əraziləri, Yunanıstan, İran (İslam Respublikası), Qırğızıstan, Monqolustan, Myanma, Filippin,
Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Suriya Ərəb Respublikası, Türkmənistan, Ukrayna, Özbəkistan və Zambiya
21.2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, məktub poçtu göndərişlərə münasibətdə verilən sorğular üçün
müştərilərdən xərc tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
2. Argentina, Avstriya, Azərbaycan, Macarıstan, Litva, Moldova, Norveç və Slovakiya 21.2-ci
maddənin müddəalarına baxmayaraq, sorğuya cavab verilməsi üzrə araşdırmalar başa çatdıqdan sonra
sorğunun əsassız verilməsi müəyyən edildiyi təqdirdə xüsusi xərc tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
3. Əfqanıstan, Kabo-Verde, Konqo (Respublika), Misir, Qabon, İran (İslam Respublikası),
Qırğızıstan, Monqolustan, Myanma, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Surinam, Suriya Ərəb Respublikası,
Türkmənistan, Ukrayna, Özbəkistan və Zambiya bağlamalarla bağlı sorğulara görə müştərilərdən xərc
tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
4. Braziliya, Panama (Respublika) və Amerika Birləşmiş Ştatları 21.2-ci maddənin müddəalarına
baxmayaraq, bu maddənin 1-3-cü bəndlərinə uyğun olaraq sorğulara görə xərc toplayan ölkələrdə məktub
poçtu göndərişlərinə və poçt bağlamalarına dair sorğulara görə müştərilərdən həmin xərci tutmaq hüququnu
özündə saxlayır.
Maddə XIII
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Müstəsna quru yolu üzrə giriş tarifləri
1. Əfqanıstan 32-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, hər bağlamaya görə əlavə olaraq, müstəsna
quru yolu üzrə giriş tarifi üçün 7,50 SDR məbləğini tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə XIV
Aviadaşıma rüsumları ilə əlaqədar əsas tarif və müddəalar
1. 33-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq, Avstraliya malların qaytarılması xidmətindən istifadə
etməklə, ya Reqlamentlərdə göstərildiyi kimi, yaxud da ikitərəfli razılaşmalar daxil olmaqla, istənilən digər
üsullarla göndərilən çıxış bağlamaları üçün aviadaşıma tariflərini tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə XV
Xüsusi tariflər
1. Belçika, Norveç və Amerika Birləşmiş Ştatları yerüstü bağlamalara nisbətən avia bağlamalara
görə daha yüksək quru yolu tariflərini tuta bilər.
2. Livana çəkisi 1 kiloqrama qədər olan bağlamalar üçün çəkisi 1 kiloqramdan yuxarı və 3 kiloqrama
qədər olan bağlamalara görə tətbiq edilən xərci tutmaq səlahiyyəti verilir.
3. Panamaya (Respublika) hava yolu ilə daşınan tranzit yerüstü bağlamaların (S.A.L.) hər bir
kiloqramına görə 0,20 SDR tutmaq səlahiyyəti verilir.
Maddə XVI
Poçt Əməliyyatları Şurasının xərcləri
və tarifləri müəyyən etmək səlahiyyəti
1. 35.1.6-cı maddənin müddəalarına baxmayaraq, Avstraliya, ya Reqlamentlərdə qeyd edildiyi kimi,
yaxud ikitərəfli razılaşmalar daxil olmaqla, istənilən digər üsullarla poçt bağlamaları qaytarılması
xidmətinə görə quru yolu üzrə çıxış tariflərini tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır.
Qeyd edilənlərin təsdiqi olaraq, aşağıdakı səlahiyyətli nümayəndələr Konvensiyanın öz mətninə
daxil olan müddəalarla eyni qüvvəyə və eyni etibarlılığa malik olan bu Protokolu tərtib etdilər və onu
saxlanılması üçün Beynəlxalq Büronun Baş Direktoruna verilən bir əsl nüsxədə imzaladılar. Onun surəti
Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosu tərəfindən hər bir tərəfə göndərilir.
2016-cı il 6 oktyabr tarixində İstanbulda qəbul edilmişdir.
Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna dair
Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində “Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokolu”nun müddəalarının həyata
keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək,
təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik
xəritəsi əlavə olunur).*
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, “Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun
Protokolu”nun müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Azərbaycan Respublikası tərəfindən
Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
3. Azərbaycan Respublikası bu Bəyanatın 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəalarını istənilən vaxt
dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və digər Tərəflər belə dəyişikliklər və ya ləğvetmə
haqqında yazılı surətdə məlumatlandırılacaqlar.
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“Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında” Avropa Şurası
Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında” 2007-ci il oktyabrın 25də Lansarotedə imzalanmış Avropa Şurasının Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı
ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2019-cu il
№ 1681-VQ
“Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında”
AVROPA ŞURASININ KONVENSİYASI
Preambula
Avropa Şurasının üzv dövlətləri və bu Konvensiyanı imzalayan digər tərəflər,
Avropa Şurasının məqsədinin öz üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaq olduğunu nəzərə
alaraq,
hər bir uşağın ailəsi, cəmiyyət və dövlət tərəfindən onun yetkinlik yaşına çatmamış şəxs statusunun
tələb etdiyi müdafiə tədbirlərindən yararlanmaq hüququna malik olduğunu nəzərə alaraq,
uşaqların cinsi istismarının, xüsusilə də uşaq pornoqrafiyasının və fahişəliyinin, habelə uşaqlara qarşı
cinsi zorakılığın bütün formalarının, o cümlədən xaricdə törədilən hərəkətlərin uşaqların sağlamlığına və
psixi-sosial inkişafına zərərli olduğunu qeyd edərək,
uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi zorakılığın, xüsusilə həm uşaqların, həm də
cinayətkarların informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) artan dərəcədə istifadə etməsi
ilə bağlı həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə narahatlıq yaradan miqyasa çatdığını, habelə uşaqların
cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısının alınması və onlarla mübarizənin beynəlxalq
əməkdaşlıq tələb etdiyini qeyd edərək,
uşaqların rifahının və ən yüksək maraqlarının bütün üzv dövlətlərin qəbul etdikləri fundamental
dəyərlər olduğunu və bu dəyərlərin heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermədən qorunmalı olduğunu nəzərə alaraq,
Avropa Şurasının Dövlət və Hökumət Rəhbərlərinin 3-cü Zirvə Toplantısında (Varşava, 16-17 may
2005-ci il) qəbul edilmiş və uşaqların cinsi istismarını dayandırmaq məqsədilə
tədbirlərin hazırlanmasına çağıran Fəaliyyət Planına istinad edərək,
xüsusilə də Nazirlər Komitəsinin uşaqların və gənclərin cinsi istismarına, pornoqrafiyasına,
fahişəliyinə və alverinə dair R (91) 11 saylı Tövsiyəsinə, uşaqların cinsi istismardan müdafiəsinə
dair Rec (2001)16 saylı Tövsiyəsinə, “Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyaya (№ 185), xüsusilə
onun 9-cu maddəsinə, habelə Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Konvensiyasına
(№ 197) istinad edərək,
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanı (1950-ci il, №
5), Dəyişdirilmiş Avropa Sosial Xartiyasını (1996-cı il, № 163) və “Uşaqların hüquqlarının yerinə
yetirilməsi haqqında” Avropa Konvensiyasını (1996-cı il, № 160) nəzərə alaraq,
həmçinin BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasını, xüsusilə onun 34-cü maddəsini,
Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakültativ Protokolunu, BMTnin “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını tamamlayan “İnsan alverinin, xüsusən
qadın
və
uşaq
alverinin
qarşısının
alınması,
aradan
qaldırılması
və cəzalandırılması haqqında” Protokolunu, habelə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Uşaq əməyinin ən pis
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formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair” Konvensiyasını
nəzərə alaraq,
Avropa İttifaqı Şurasının “Uşaqların cinsi istismarına və uşaq pornoqrafiyasına qarşı
mübarizə haqqında” Çərçivə Qərarını (2004/68/JHA), Avropa İttifaqı Şurasının “Cinayət prosesində
qurbanların
statusu haqqında” Çərçivə
Qərarını
(2001/220/JHA)
və
Avropa
İttifaqı
Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Çərçivə Qərarını (2002/629/JHA) nəzərə alaraq,
bu sahədə digər müvafiq beynəlxalq sənəd və proqramları, xüsusilə Uşaqların Kommersiya
məqsədilə Cinsi İstismarına qarşı 1-ci Ümumdünya Konqresində (27-31 avqust 1996-cı il) qəbul edilmiş
Stokholm Bəyannaməsini və Fəaliyyət Planını, Uşaqların Kommersiya məqsədilə Cinsi İstismarına qarşı
2-ci Ümumdünya Konqresində (17-20 dekabr 2001-ci il) qəbul edilmiş Yokohama Qlobal Öhdəliyini,
Uşaqların Kommersiya məqsədilə Cinsi İstismarına qarşı 2-ci Ümumdünya Konqresinə hazırlıq
Konfransında (20-21 noyabr 2011-ci il) qəbul edilmiş Budapeşt Öhdəliyi və Fəaliyyət Planını, BMT
Baş Assambleyasının “Uşaqlar üçün yararlı dünya” adlı S-27/2 saylı qətnaməsini və 3-cü Zirvə
Toplantısından sonra qəbul edilmiş və Monako Konfransında (4-5 aprel 2006-cı il) işə
başlamış “Avropanı uşaqlar üçün və uşaqlarla qurmaq” adlı üçillik proqramını lazımi qaydada nəzərə
alaraq,
cinayətkarların kimliyindən asılı olmayaraq uşaqları cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan qorumaq
və qurbanlara yardım etmək kimi ümumi məqsədə səmərəli şəkildə töhfə verməyə qətiyyətli olaraq,
uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi zorakılığın bütün formalarına qarşı mübarizənin
qabaqlayıcı, müdafiəedici və cinayət-hüquqi aspektlərinə yönələn hərtərəfli beynəlxalq
sənədin hazırlanmasına və xüsusi monitorinq mexanizminin yaradılmasına olan ehtiyacı nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Fəsil I
MƏQSƏDLƏR, AYRI-SEÇKİLİYƏ YOL
VERİLMƏMƏSİ PRİNSİPİ VƏ ANLAYIŞLAR
Maddə 1. Məqsədlər
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri:
a) uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısının alınması və buna qarşı
mübarizənin aparılması;
b) cinsi istismarın və cinsi zorakılığın qurbanı olan uşaqların hüquqlarının müdafiəsi;
c) uşaqların cinsi istismarına və onların cinsi zorakılığına qarşı milli və beynəlxalq əməkdaşlığın
təşviq edilməsidir.
2. Tərəflərin Konvensiyanın müddəalarını səmərəli surətdə həyata keçirmələri məqsədilə bu
Konvensiyada xüsusi monitorinq mexanizmi yaradılır.
Maddə 2. Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi prinsipi
Tərəflərin bu Konvensiyanın müddəalarını yerinə yetirmələri, xüsusilə qurbanların hüquqlarının
müdafiəsi üzrə tədbirlərin qəbul edilməsi cins, irq, rəng, dil, din, siyasi və ya digər baxışlar, milli və sosial
mənsubiyyət, hər hansı milli azlıqlara aidiyyət, əmlak, doğum, seksual oriyentasiya, sağlamlıq durumu,
əlillik və ya digər status kimi əlamətlərə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin edilir.
Maddə 3. Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “uşaq” - 18 yaşdan aşağı istənilən şəxsi ifadə edir;
b) “uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi zorakılıq” - bu Konvensiyanın 18-23-cü
maddələrində göstərilən davranışı əhatə edir;
c) “qurban” - cinsi istismara və ya cinsi zorakılığa məruz qalmış uşağı ifadə edir.
Fəsil II
QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR
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Maddə 4. Prinsiplər
Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın bütün formalarının qarşısını
almaq və uşaqları qorumaq üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri görür.
Maddə 5. Uşaqlarla təmasda çalışan şəxslərin işə götürülməsi, təlimi və məlumatlılıq
səviyyəsinin artırılması
1. Hər bir Tərəf təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, məhkəmə və hüquq mühafizə sektorlarında və idman,
mədəniyyət və istirahət fəaliyyətləri sahələrində uşaqlarla müntəzəm təmasda olan şəxslər arasında
uşaqların müdafiəsi və onların hüquqları barədə məlumatlılığı artırmaq üçün zəruri qanunvericilik və ya
digər tədbirləri həyata keçirir.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, 1-ci hissədə göstərilən
şəxslərin uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi zorakılıq, onları ifşa etmək vasitələri və 12-ci
maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş imkan barədə kifayət qədər biliyə malik olması təmin edilsin.
3. Hər bir Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq bütün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri
həyata keçirir ki, uşaqlarla müntəzəm təmasla bağlı olan peşəyə namizədlərin uşaqların cinsi istismarına və
ya onlara qarşı cinsi zorakılığa görə məhkum olunmamasının bu peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasının
şərtlərinə aid olması təmin edilsin.
Maddə 6. Uşaqların maarifləndirilməsi
Hər bir Tərəf bütün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, ibtidai və orta təhsil
zamanı cinsi istismar və cinsi zorakılıq təhlükələri, habelə özünü müdafiə vasitələri barədə uşaqların öz
inkişaf səviyyəsinə uyğun məlumat alması təmin edilsin. Zəruri hallarda valideynlərlə birgə təqdim edilən
bu məlumat cinsi tərbiyəyə aid daha ümumi kontekst çərçivəsində verilir və təhlükəli vəziyyətlərə, xüsusilə
yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadəni əhatə edən vəziyyətlərə xüsusi diqqət
yetirir.
Maddə 7. Qabaqlayıcı müdaxilə proqramları və ya tədbirləri
Hər bir Tərəf zəruri hallarda bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı əməli
törədə biləcəklərindən ehtiyatlanan şəxslərin əməli törətmə təhlükəsini qiymətləndirmək və qarşısını
almaq üçün nəzərdə tutulmuş səmərəli müdaxilə proqramları və ya tədbirlərindən istifadə etmək imkanını
təmin edir.
Maddə 8. Geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1. Hər bir Tərəf geniş ictimaiyyətə ünvanlanan və uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi
zorakılıq fenomeni, həmçinin mümkün qabaqlayıcı tədbirlər barədə məlumatın təqdim edilməsi
kampaniyaları təşviq edir və ya keçirir.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun müəyyən edilmiş cinayət əməllərini təbliğ edən
materialların yayılmasının qarşısını almaq və ya qadağan etmək üçün bütün zəruri qanunvericilik və ya
digər tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 9. Uşaqların, özəl sektorun, media və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı
1. Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi zorakılıq ilə mübarizəyə dair dövlət
siyasətləri, proqramları və ya digər təşəbbüslərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində uşaqların
inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq iştirakını təşviq edir.
2. Hər bir Tərəf özəl sektoru, xüsusilə də informasiya və kommunikasiya texnologiyası sektorunu,
turizm və səyahət sənayesini, bank və maliyyə sektorlarını, habelə vətəndaş cəmiyyətinin uşaqların cinsi
istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısını almaq və özünütənzimləmə və ya birgə tənzimləmə
əsasında daxili normaları tətbiq etmək məqsədilə siyasətlərin işlənib hazırlanmasında və
həyata keçirilməsində iştirakını təşviq edir.
3. Hər bir Tərəf media müstəqilliyinə və mətbuat azadlığına riayət etməklə, uşaqların cinsi
istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın bütün aspektləri ilə bağlı müvafiq məlumatların kütləvi
informasiya vasitələri tərəfindən təqdim edilməsini təşviq edir.
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4. Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısının alınması və
uşaqların müdafiəsi məqsədilə vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən layihə və
proqramların maliyyələşdirilməsini o cümlədən zəruri hallarda fondların yaradılması vasitəsilə təşviq edir.
Fəsil III
İXTİSASLAŞMIŞ VƏ ƏLAQƏLƏNDİRİCİ ORQANLAR
Maddə 10. Əlaqələndirmə və qarşılıqlı fəaliyyət üzrə milli tədbirlər
1. Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismardan və onlara qarşı cinsi zorakılıqdan müdafiəsi, bu cür
halların qarşısının alınması və onlara qarşı mübarizəyə məsul müxtəlif orqanların, xüsusilə təhsil, səhiyyə,
sosial xidmətlər, hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları arasında milli və ya yerli
səviyyədə əlaqələndirməni təmin etmək üçün zəruri tədbirlər həyata keçirir.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıdakılar yaradılsın və
ya təyin edilsin:
a) ayrıca vəsaitləri və məsuliyyət dairəsini təmin etməklə uşaq hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi üzrə
müstəqil səlahiyyətli milli və ya yerli təsisatlar;
b) şəxsi məlumatların qorunması tələblərinə əməl etməklə, uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı
cinsi zorakılıq fenomeninə nəzarət etmək və onu qiymətləndirmək məqsədilə milli və ya yerli səviyyədə və
vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq etməklə məlumatların toplanması mexanizmləri və ya koordinasiya
mərkəzləri.
3. Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın daha yaxşı səviyyədə
qarşısını almaq və bu cür hallarla mübarizə aparmaq üçün səlahiyyətli dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti
və özəl sektor arasında əməkdaşlığı təşviq edir.
Fəsil IV
QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR VƏ QURBANLARA YARDIM
Maddə 11. Prinsiplər
1. Hər bir Tərəf qurbanlara, onların yaxın qohumlarına və onların qayğısına məsul hər hansı şəxsə
lazımi dəstək göstərilməsi üçün səmərəli sosial proqramlar hazırlayır və çoxşaxəli strukturlar təsis edir.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, qurbanın yaşı müəyyən
olmadığı və qurbanın uşaq olduğuna inanmaq üçün səbəblər mövcud olduğu hallarda uşaqlar üçün nəzərdə
tutulmuş müdafiə və yardım tədbirləri onların yaşı müəyyən edilənədək tətbiq edilsin.
Maddə 12. Cinsi istismar və ya cinsi zorakılıqla bağlı şübhəli hallar barəsində məlumat
verilməsi
1. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, uşaqlarla təmasda
çalışan müəyyən peşə sahibləri üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş konfidensiallıq qaydalarının həmin
şəxslərin uşağın cinsi istismar və ya cinsi zorakılıq qurbanı olmasına inanmaq üçün ciddi əsaslar olduğu
hər bir hal barədə uşaqların müdafiəsinə məsul xidmətlərə məlumat vermək imkanlarına
maneə yaratmaması təmin edilsin.
2. Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismarı və ya onlara qarşı cinsi zorakılıq barədə məlumatı və ya
vicdanlı şübhəsi olan hər bir şəxsi bu faktlar barədə müvafiq xidmətlərə məlumat
verməyə həvəsləndirmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 13. Yardım almaq üçün məlumat xidmətləri
Hər bir Tərəf konfidensiallıq şəraitində və ya anonimliyə riayət etməklə müraciət edənlərə məsləhət
vermək üçün telefon, yaxud İnternet yardım xidmətləri kimi məlumat xidmətlərinin yaradılmasını təşviq
etmək və dəstəkləmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 14. Qurbanlara yardım
128

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Hər bir Tərəf qurbanlara fiziki və psixi-sosial durumlarının bərpasında qısa və ya uzun müddətdə
yardım etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir. Bu hissəyə əsasən həyata
keçirilən tədbirlərdə uşağın mövqeyi, tələbatı və problemləri nəzərə alınır.
2. Hər bir Tərəf qurbanlara yardımla məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar
və ya vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlıq etmək üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
şərtlərə əsasən tədbirlər həyata keçirir.
3. Valideynlər və ya uşağa qayğı göstərən şəxslər onun cinsi istismarında və ya ona qarşı cinsi
zorakılıqda iştirak etdiyi hallarda 11-ci maddənin 1-ci hissəsinin tətbiqi üçün həyata keçirilən müdaxilə
tədbirləri aşağıdakıları əhatə edir:
güman edilən cinayətkarı təcrid etmək imkanı;
qurbanı ailəsindən təcrid etmək imkanı. Bu cür təcridetmənin şərtləri və müddəti uşağın ən yüksək
maraqlarına uyğun müəyyən edilir.
4. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, qurbana yaxın olan
şəxslərin zəruri hallarda terapiya yardımı, xüsusilə təxirəsalınmaz psixoloji yardım almaq imkanı təmin
edilsin.
Fəsil V
MÜDAXİLƏ PROQRAMLARI VƏ YA TƏDBİRLƏRİ
Maddə 15. Ümumi prinsiplər
1. Hər bir Tərəf uşaqlara qarşı seksual xarakterli cinayətlərin yenidən törədilməsi təhlükəsinin
qarşısını almaq və ya belə təhlükəni azaltmaq məqsədilə 16-cı maddənin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən
şəxslər üçün səmərəli müdaxilə proqramlarını və ya tədbirlərini öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin
və ya təşviq edir. Bu cür proqramlardan və ya tədbirlərdən istifadə etmək imkanı qanunvericilikdə təsbit
olunmuş şərtlərə uyğun olaraq, cinayət təqibi ərzində həbsxanada və ya kənarda hər zaman mövcud
olmalıdır.
2. Hər bir Tərəf səlahiyyətli orqanlar, xüsusilə səhiyyə və sosial xidmət orqanları, habelə məhkəmələr
və 16-cı maddənin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən şəxslərlə işə məsul digər orqanlar arasında
tərəfdaşlığın və ya əməkdaşlığın digər formalarının inkişafını öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin
və ya təşviq edir.
3. Hər bir Tərəf 16-cı maddənin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən şəxslərin bu Konvensiyaya uyğun
müəyyən
edilmiş
cinayət
əməllərinin təhlükəliliyinin və
yenidən
törətməsi
risklərinin qiymətləndirilməsini zəruri proqram və ya tədbirlərin müəyyən edilməsi məqsədilə öz
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin edir.
4. Hər bir Tərəf həyata keçirilən proqram və tədbirlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini öz
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin edir.
Maddə 16. Müdaxilə proqramları və tədbirləri yönəldilən şəxslər
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayət əməlinə görə
barələrində cinayət təqibi aparılan şəxslərin 15-ci maddənin 1-ci hissəsində göstərilən proqram və ya
tədbirlərə müraciət etmək imkanım müdafiə tərəfinin hüquqlarına, həmçinin ədalətli və qərəzsiz
məhkəmə araşdırılmasına dair tələblərə zərərli və ya zidd olmayan şərtlərlə, xüsusilə
təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipinə aid müddəalara əməl etməklə öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
təmin edir.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayət əməlini
törətməsinə görə məhkum edilmiş şəxslərin 15-ci maddənin 1-ci hissəsində göstərilən proqram və ya
tədbirlərə müraciət etmək imkanını öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin edir.
3. Hər bir Tərəf müdaxilə proqramları və ya tədbirlərinin seksual xarakterli cinayət əməlini törətmiş
uşaqların, o cümlədən cinayət məsuliyyəti yarandığı yaşa çatmamışların inkişaf tələbatlarına uyğun,
onların seksual davranış problemlərini həll etmək məqsədilə işlənib hazırlanmasını və
ya uyğunlaşdırılmasını öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin edir.
Maddə 17. Məlumat və razılıq
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1. Hər bir Tərəf 16-cı maddədə göstərilən və müdaxilə proqramları və ya tədbirləri təklif edilən
şəxslərin bu təklifin səbəbləri barədə tam məlumat almasını və faktları tam şəkildə bilərək proqram və ya
tədbirə razılıq verməsini öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin edir.
2. Hər bir Tərəf müdaxilə proqramı və ya tədbirlərinin təklif edilən şəxslərin onlardan imtina etmək
imkanı, habelə məhkum olunmuş şəxslərin bu cür imtinanın mümkün nəticələri barədə xəbərdar olmasını
öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təmin edir.
Fəsil VI
MADDİ CİNAYƏT HÜQUQU MÜDDƏALARI
Maddə 18. Cinsi zorakılıq
1. Hər bir Tərəf bütün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıda göstərilən
qəsdən törədilmiş əməllərə görə cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi təmin edilsin:
a) qanunvericiliyin müvafiq müddəalarına əsasən seksual xarakterli hərəkətlər üçün qanunla
müəyyən edilmiş yaşa çatmamış uşaqla seksual xarakterli hərəkətlər;
b) uşaqla aşağıdakı hallarda seksual xarakterli hərəkətlər etmə:
məcbur etməklə, güc tətbiq etməklə və ya hədə-qorxu gəlməklə; yaxud
uşağın etibarından, onun üzərində nüfuzdan və ya təsirdən, o cümlədən ailə
daxilində sui-istifadə etməklə; yaxud
uşağın xüsusilə zəif vəziyyətindən, yəni əqli və ya fiziki əlilliyə və ya asılılıq vəziyyətinə görə suiistifadə etməklə.
2. Yuxarıdakı 1-ci hissənin məqsədləri üçün hər bir Tərəf uşaqla seksual xarakterli hərəkətlər etmə
qadağan olunan yaş həddini müəyyən edir.
3. 1-ci hissənin “a” bəndinin müddəaları yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlar arasında razılıq əsasında
seksual xarakterli hərəkətlərə şamil edilmir.
Maddə 19. Uşaq fahişəliyi ilə bağlı cinayət əməlləri
1. Hər bir Tərəf bütün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıda göstərilən
qəsdən törədilmiş əməllərə görə cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi təmin edilsin:
a) uşağı fahişəliyə cəlbetmə və ya uşağı fahişəliyə vadaretmə;
b) uşağı fahişəliklə məşğul olmağa məcburetmə və ya bundan mənfəət əldəetmə, yaxud bu cür
məqsədlər üçün onun başqa cür istismarı;
c) uşaq fahişəliyi xidmətlərindən istifadəetmə.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün “uşaq fahişəliyi” termini - ödəniş qismində pul, yaxud hər hansı
digər formada mükafatı və ya ödənişi, bu mükafatın, vədin və ya ödənişin uşağa, yaxud üçüncü
şəxsə verilməsindən asılı olmayaraq etməklə, yaxud vəd etməklə uşaqdan seksual xarakterli hərəkətlər
üçün istifadə edilməsi faktını ifadə edir.
Maddə 20. Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı cinayət əməlləri
1. Hər bir Tərəf bütün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıda göstərilən
haqsız və qəsdən törədilmiş əməllərə görə cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi təmin edilsin:
a) uşaq pornoqrafiyasının istehsalı;
b) uşaq pornoqrafiyasını təklifetmə və ya təqdimetmə;
c) uşaq pornoqrafiyasını yayma və ya ötürmə;
d) uşaq pornoqrafiyasını şəxsi istifadə və ya başqa şəxs üçün əldəetmə;
e) uşaq pornoqrafiyasını saxlama;
f) informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə bilərəkdən uşaq pornoqrafiyasını
əldəetmə.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün “uşaq pornoqrafiyası” termini - həqiqətən və ya simulyasiya
şəkildə açıq-aydın seksual xarakterli hərəkətlər edən uşağı göstərən, yaxud ilk növbədə seksual məqsədlər
üçün uşağın cinsiyyət orqanlarını nümayiş etdirən istənilən materialı ifadə edir.
3. Hər bir Tərəf aşağıdakı pornoqrafik materialların istehsalına və saxlanmasına 1-ci
hissənin “a” və “e” bəndlərini tam və ya qismən şamil etməmək hüququnu özündə saxlaya bilər:
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müstəsna olaraq mövcud olmayan uşağın simulyasiyalı təqdimatından və ya həqiqətə
oxşayan təsvirlərindən ibarət olan;
18-ci maddənin 2-ci hissəsinin tətbiqi üçün müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış uşaqların iştirakı
ilə olan, belə təsvirlər onlar tərəfindən öz razılığı ilə və yalnız öz şəxsi istifadəsi üçün hazırlandıqda və
ya saxlanıldıqda.
4. Hər bir Tərəf 1-ci hissənin “f” bəndini tam və ya qismən tətbiq etməmək hüququnu özündə saxlaya
bilər.
Maddə 21. Uşağın pornoqrafiya tamaşalarında iştirakı ilə bağlı cinayət əməlləri
1. Hər bir Tərəf bütün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıda göstərilən
qəsdən törədilmiş əməllərə görə cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi təmin edilsin:
a) uşağı pornoqrafiya tamaşalarında iştirak etməyə cəlbetmə və ya uşağı bu cür tamaşalarda iştirak
etməyə vadaretmə;
b) uşağı pornoqrafiya tamaşalarında iştiraka məcburetmə və ya bundan mənfəət əldəetmə, yaxud bu
cür məqsədlər üçün onun başqa cür istismarı;
c) uşaqların iştirakı ilə pornoqrafiya tamaşalarına bilərəkdən gəlmə.
2. Hər bir Tərəf 1-ci hissənin “c” bəndinin tətbiqini yalnız uşaqların 1-ci
hissənin “a” və “b” bəndlərinə uyğun cəlb edilməsi və ya məcbur edilməsi halları ilə məhdudlaşdıra bilər.
Maddə 22. Uşaqlara qarşı əxlaqsız hərəkətlər
Hər bir Tərəf 18-ci maddənin 2-ci hissəsinin tətbiqi üçün müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmamış
uşaqların, hətta iştirak etmədən cinsi zorakılıq hərəkətləri və ya seksual fəaliyyəti müşahidə etməyə məcbur
etməyə görə cinayət məsuliyyətini müəyyən etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata
keçirir.
Maddə 23. Seksual xarakterli məqsədlər üçün uşaqların təqib edilməsi
Hər bir Tərəf 18-ci maddənin 2-ci hissəsinin tətbiqi üçün müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmamış
uşaqla görüş barədə yetkinlik yaşına çatmış şəxs tərəfindən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
vasitəsilə, ona qarşı 18-ci maddənin 1-ci hissəsinin “a” bəndinə və ya 20-ci maddənin 1-ci
hissəsinin “a” bəndinə uyğun müəyyən edilmiş cinayəti törətmək məqsədilə qəsdən təklif etməyə görə, belə
təklifdən sonra bu görüşün baş verməsi üçün praktiki hərəkətlər edildikdə, cinayət məsuliyyətini müəyyən
etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 24. Təhrikçilik və ya köməklik və cinayət törətməyə cəhd
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayətə qəsdən törədilən
təhrikçiliyə və ya köməkliyə görə cinayət məsuliyyətini müəyyən etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya
digər tədbirləri həyata keçirir.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayətə qəsdən cəhd
etməyə cinayət məsuliyyətini müəyyən etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata
keçirir.
3. Hər bir Tərəf 20-ci maddənin 1-ci hissəsinin “b”, “d”, “e” və “f’ bəndlərinə, 21-ci maddənin 1-ci
hissəsinin “c” bəndinə, 22 və 23-cü maddələrə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərə 2-ci hissəni
tam və ya qismən tətbiq etməmək hüququnu özündə saxlaya bilər.
Maddə 25. Cinayət qanununun qüvvəsi
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı hallarda törədilən bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər
hansı cinayətlə bağlı öz yurisdiksiyanı müəyyən etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri
həyata keçirir:
a) öz ərazisində; yaxud
b) həmin Tərəfin bayrağı altında hərəkət edən su gəmisində; yaxud
c) həmin Tərəfin qanunlarına əsasən qeydiyyata alınmış hava gəmisində; yaxud
d) öz vətəndaşı tərəfindən; yaxud
e) onun ərazisində daimi yaşayış yeri olan şəxs tərəfindən törədildikdə.
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2. Hər bir Tərəf onun vətəndaşına və ya onun ərazisində daimi yaşayan şəxsə qarşı törədilən bu
Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayətlə bağlı öz yurisdiksiyanı müəyyən etmək
üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirməyə çalışır.
3. Hər bir Tərəf imzalama, yaxud ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma barədə sənədi təhvil
verdiyi zaman bu maddənin 1-ci hissəsinin “e” bəndində müəyyən edilən yurisdiksiyaya dair müddəaları
tətbiq etməmək və ya yalnız müəyyən hallarda və ya şərtlərlə tətbiq etmək hüququnu özündə saxlaması
barədə Avropa Şurası Baş katibinin ünvanına bəyannamə verə bilər.
4. Bu Konvensiyanın 18, 19-cu maddələrinə, 20-ci maddənin 1-ci hissəsinin “a” bəndinə və 21-ci
maddənin 1-ci hissəsinin “a” və “b” bəndlərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərə görə
məsuliyyətə cəlb etmək üçün hər bir Tərəf bütün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir
ki, 1-ci hissənin “d” bəndi ilə bağlı yurisdiksiya cinayət törədildiyi yerdə ona görə məsuliyyətin müəyyən
edilməsi ilə şərtləndirilməsin.
5. Hər bir Tərəf imzalama, yaxud ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma barədə sənədi təhvil
verdiyi zaman 18-ci maddənin 1-ci hissəsinin “b” bəndinin ikinci və üçüncü yarımbəndlərinə uyğun olaraq
müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı bu maddənin 4-cü hissəsinin tətbiqini öz vətəndaşının onun ərazisində
daimi yaşaması hallan ilə məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlaması barədə Avropa Şurasının Baş
katibinin ünvanına bəyannamə verə bilər.
6. Bu Konvensiyanın 18, 19-cu maddələrinə, 20-ci maddənin 1-ci hissəsinin “a” bəndinə və 21-ci
maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlbetmə üçün hər bir Tərəf bütün
lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, 1-ci hissənin “d” və “e” bəndləri ilə
bağlı yurisdiksiya cinayət təqibinin yalnız qurbandan şikayət daxil olduqdan və ya cinayət törədildiyi
dövlətdən məlumat daxil olduqdan sonra başlamaq imkanı ilə şərtləndirilməsin.
7. Hər bir Tərəf güman edilən cinayətkarın onun ərazisində olduğu və sırf onun vətəndaşlığına görə
başqa Tərəfə verilmədiyi hallarında bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətə
görə yurisdiksiyanı müəyyən etmək üçün bütün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir.
8. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətə görə yurisdiksiyaya malik olduğunu bir
neçə Tərəflər iddia etdikdə aidiyyəti Tərəflər zəruri hallarda cinayət təqibini həyata keçirmək üçün ən
münasib yurisdiksiyanı müəyyən etmək üçün məsləhətləşmə aparırlar.
9. Beynəlxalq qanunun ümumi qaydalarına xələl gətirmədən, bu Konvensiya Tərəfin öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirdiyi hər hansı cinayət təqibini istisna etmir.
Maddə 26. Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, fərdi surətdə, yaxud
aşağıdakı əsaslarla hüquqi şəxsin strukturunda rəhbər vəzifə tutan həmin hüquqi şəxsin orqanı kimi çıxış
edən hər hansı fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin mənafeyi üçün törədilmiş, bu Konvensiyaya uyğun
olaraq müəyyən edilmiş cinayətə görə həmin hüquqi şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək imkanı təmin edilsin:
a) hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti;
b) hüquqi şəxs adından qərar qəbul etmək səlahiyyəti;
c) hüquqi şəxs daxilində nəzarəti həyata keçirmək səlahiyyəti.
2. 1-ci hissədə artıq nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər
tədbirləri həyata keçirir ki, 1-ci hissədə göstərilmiş fiziki şəxs tərəfindən nəzarətin olmaması səbəbindən
bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətin hüquqi şəxsin göstərişi ilə fiziki şəxs tərəfindən
həmin hüquqi şəxsin mənafeyi üçün törətməsi hallarında hüquqi şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək imkanı təmin
edilsin.
3. Tərəfin hüquqi prinsiplərinə uyğun olaraq hüquqi şəxsin məsuliyyəti cinayət, mülki və ya inzibati
hüquqi xarakterli ola bilər.
4. Bu cür məsuliyyət cinayət əməlini törətmiş fiziki şəxslərin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsinə xələl gətirmir.
Maddə 27. Cəzalar və tədbirlər
1. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, bu Konvensiyaya uyğun
olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərə görə onların ağırlığı nəzərə alınmaqla səmərəli, mütənasib və kəsərli
cəzaların nəzərdə tutulması təmin edilsin. Bu cəzalar ekstradisiyaya əsas verə biləcək azadlıqdan
məhrumetmə ilə bağlı cəzalan ehtiva edir.
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2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, 26-cı maddəyə uyğun
olaraq məsuliyyətə cəlb edilmiş hüquqi şəxslər barəsində səmərəli, mütənasib və kəsərli cəzaların, o
cümlədən cinayət və ya qeyri-cinayət qaydasında cərimələrin, habelə aşağıdakılar daxil olmaqla digər
tədbirlərin təyin edilməsi təmin edilsin:
a) dövlət imtiyazlarını və ya yardımı almaq hüququndan məhrumetmə;
b) kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququndan müvəqqəti və ya daimi məhrumetmə;
c) məhkəmə nəzarəti altına vermə;
d) məhkəmə qaydasında ləğvetmə.
3. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki,
a) aşağıdakıların götürülməsi və müsadirəsi nəzərdə tutulsun:
bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayət əməllərini törətmək və ya
onların törədilməsinə kömək etmək üçün istifadə edilən əşyalar, sənədlər və ya digər vasitələr;
bu cinayət əməllərinin törədilməsi nəticəsində əldə edilmiş gəlir, yaxud dəyəri belə gəlirlərə uyğun
olan əmlak;
b) bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayət əməlinin törədilməsi üçün
istifadə edilmiş hər hansı müəssisənin, bona fide üçüncü tərəflərin hüquqlarına xələl gətirmədən müvəqqəti
və ya daimi bağlanması, yaxud uşaqlarla təmasla bağlı peşəkar və ya könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsi
zamanı cinayət törətmiş şəxslərə müvəqqəti və ya daimi bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinin qadağan
edilməsi nəzərdə tutulsun.
4. Hər bir Tərəf cinayətkarlar barəsində valideyn hüquqlarından məhrumetmə, yaxud məhkum
olunmuş şəxslər üzərində nəzarət kimi digər tədbirləri tətbiq edə bilər.
5. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı cinayət əməlinin
qurbanları üçün preventiv və yardım proqramlarını maliyyələşdirmək üçün bu maddəyə uyğun olaraq
müsadirə edilmiş, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin və ya əmlakın xüsusi fonda yönəlməsini müəyyən
edə bilər.
Maddə 28. Ağırlaşdırıcı hallar
Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıdakı hallar cinayət
əməlinin tərkib elementi kimi müəyyən edilmədiyi təqdirdə, bu Konvensiyaya müvafiq olaraq müəyyən
edilmiş cinayətlərlə bağlı cəzaların müəyyən edilməsi zamanı qanunvericiliyin müvafiq müddəalarına
uyğun olaraq ağırlaşdırıcı hallar kimi nəzərə alınması imkanı təmin edilsin:
a) cinayət nəticəsində qurbanın fiziki və ya əqli sağlamlığına ciddi zərər yetirildikdə;
b) cinayət işgəncə və ya ciddi zorakılıq hərəkətləri ilə müşayiət olunduqda;
c) cinayət xüsusilə zəif qurbana qarşı törədildikdə;
d) cinayət ailə üzvü, uşaqla yaşayan şəxs və ya səlahiyyətindən sui-istifadə etmiş şəxs
tərəfindən törədildikdə;
e) cinayət bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;
f) cinayət mütəşəkkil cinayətkar qrup tərəfindən törədildikdə;
g) cinayətkar əvvəllər eyni xarakterli cinayətləri törətməsinə görə məhkum olunduqda.
Maddə 29. Məhkumluq
Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, cəza müəyyən edilərkən digər
Tərəfin bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı çıxarılmış hökmləri nəzərə
alınsın.
Fəsil VII
İSTİNTAQ, CİNAYƏT TƏQİBİ VƏ PROSESSUAL HÜQUQ
Maddə 30. Prinsiplər
1. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, istintaq və cinayət təqibinin
uşağın ən yüksək maraqları naminə və onun hüquqlarına riayət etməklə aparılması təmin edilsin.
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2. Hər bir Tərəf qurbanlara müdafiə yanaşmasını qəbul edir ki, istintaq və cinayət təqibi nəticəsində
uşağın keçirdiyi sarsıntı ağırlaşmasın və zəruri hallarda, cinayət hüquqi tədbirlərin tətbiqindən sonra
yardım göstərilsin.
3. Hər bir Tərəf istintaq və cinayət təqibinin prioritet surətdə və heç bir əsassız ləngitmə
olmadan aparılmasını təmin edir.
4. Hər bir Tərəf bu fəsilə əsasən tətbiq edilən tədbirlərin “İnsan hüquqları və
əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanın 6-cı maddəsinə müvafiq olaraq, müdafiə
hüquqlarına və ədalətli və qərəzsiz məhkəmə araşdırılmasına dair tələblərə xələl gətirmədiyini təmin edir.
5. Hər bir Tərəf öz qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə müvafiq olaraq zəruri qanunvericilik və ya
digər tədbirləri həyata keçirir ki,
bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı, zəruri hallarda gizli əməliyyataxtarış tədbirlərinə yol verməklə səmərəli istintaqın və cinayət təqibinin keçirilməsi təmin edilsin;
istintaq bölmələrinə və ya xidmətlərinə 20-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərin
qurbanlarını, o cümlədən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə ötürülən, yaxud təqdim
edilən fotoşəkillər və ya audiovizual çəkilişlər kimi uşaq pornoqrafiyası materialını təhlil etməklə müəyyən
etmək səlahiyyəti verilsin.
Maddə 31. Ümumi müdafiə tədbirləri
1. Hər bir Tərəf istintaq və cinayət təqibinin bütün mərhələlərində qurbanların hüquq və
maraqlarının, o cümlədən onların şahid kimi xüsusi ehtiyaclarının, xüsusilə aşağıdakılar vasitəsilə
müdafiəsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir:
a) onlara öz hüquqları və onlar üçün mümkün olan xidmətlər, habelə bu cür məlumat almaqdan
imtina etmədiyi halda, şikayətləri ilə bağlı görülən tədbirlər, ittihamlar, ümumiyyətlə istintaq və cinayət
təqibinin gedişatı, habelə onların bu məsələdə rolu və işin nəticələri barədə məlumat verilməsi;
b) ən azı qurbanların və onların ailələrinin təhlükəyə məruz qala biləcəkləri hallarda onlara cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ya məhkum edilmiş şəxsin müvəqqəti və ya yekun olaraq azad edilməsi
barədə zəruri hallarda məlumat verilməsi;
c) qanunvericiliyin prosessual normalarına uyğun qaydada onlar üçün ifadə vermək, sübutlar təqdim
etmək, habelə öz mövqeyinin, ehtiyaclarının və fikirlərinin bilavasitə və ya vasitəçinin köməyilə nəzərə
alınması vasitələrini seçmək imkanının yaradılması;
d) onların hüquq və mənafelərinin lazımi qaydada təqdim edilməsi və nəzərə alınması üçün onlara
müvafiq yardım xidmətlərinin göstərilməsi;
e) onların şəxsi həyatının, şəxsiyyətinin və təsvirlərinin qorunması, habelə onların
müəyyən olunmasına gətirib çıxara biləcək hər hansı məlumatın yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə öz
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq tədbirlər həyata keçirməklə;
f) onların, habelə ailələrinin və onların tərəfindən çıxış edən şahidlərin təqib, qisasalma və təkrarən
qurbana çevrilmə kimi təhlükələrdən qorunması;
g) səlahiyyətli orqanlar tərəfindən uşağın ən yüksək maraqlan üçün başqa qaydanın müəyyən
edilməsi, yaxud istintaq və ya cinayət təqibi üçün belə təmasın tələb olunması hallan istisna edilməklə,
məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarının binalarında qurbanlarla cinayətkarlar arasında
təmasın olmamasının təmin edilməsi.
2. Hər bir Tərəf qurbanların səlahiyyətli orqanlarla ilkin təmasından başlayaraq onlar üçün müvafiq
məhkəmə və inzibati proses barədə məlumatın mümkün olmasını təmin edir.
3. Hər bir Tərəf qurbanların cinayət prosesində iştirak etmək hüququna malik olduğu hallarda hüquqi
yardımdan, tələb edildikdə isə pulsuz hüquqi yardımdan istifadə etmək imkanını təmin edir.
4. Hər bir Tərəf qurbanın qanunvericiliyə müvafiq olaraq cinayət prosesində iştirak etmək hüququna
malik olduğu, lakin valideyn məsuliyyətini daşıyanların qurbanla maraqların toqquşmasına görə belə
prosesdə uşağı təmsil etmək hüququndan məhrum edildiyi halda məhkəmə orqanlarına qurban üçün qanuni
nümayəndəni təyin etmək imkanını təmin edir.
5. Hər bir Tərəf qruplara, fondlara, cəmiyyətlərə, yaxud hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatlarına
bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı cinayət təqibi zamanı, qurbanların
razılığı ilə, onlara yardım etmək və ya dəstək vermək imkanını öz qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
şərtlərə uyğun olaraq qanunvericilik və ya digər tədbirlər vasitəsilə təmin edir.
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6. Hər bir Tərəf bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq qurbanlara verilən məlumatların onların
yaşına və kamillik dövrünə uyğun qaydada və onların başa düşdükləri dildə verilməsini təmin edir.
Maddə 32. İcraatın başlanması
Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, bu Konvensiyaya uyğun
olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı istintaqın və ya cinayət təqibinin qurbanın irəli sürdüyü şikayət
və ya ittihamdan asılı olmaması, habelə qurban hətta öz ərizəsini geri götürdüyü halda icraatın davam edə
biləcəyi təmin edilsin.
Maddə 33. Məsuliyyətə cəlbetmə müddətləri
Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, 18-ci maddəyə, 19-cu
maddənin 1-ci hissəsinin “a” və “b” bəndlərinə və 21-ci maddənin 1-ci hissəsinin “a” bəndinə uyğun olaraq
müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin qurbanın yetkinlik
yaşına çatmasından sonra icraatın səmərəli qaydada başlanmasına imkan yaradan müddətdə, habelə cinayət
əməlinin ağırlığına mütənasib müddətdə davam etməsi təmin edilsin.
Maddə 34. İstintaq
1. Hər bir Tərəf zəruri tədbirlər həyata keçirir ki, istintaqı həyata keçirən şəxslər, bölmələr və ya
xidmətlərin uşaqların cinsi istismarı və ya onlara qarşı cinsi zorakılıqla mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış
və ya həmin şəxslərin bu məqsədlə təlim keçmiş olması təmin edilsin. Bu bölmələr və ya xidmətlər münasib
maliyyə resursları ilə təmin edilir.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, qurbanın həqiqi yaşı ilə
bağlı qeyri-müəyyənliyin cinayət işinin başlanmasına mane olmadığı təmin edilsin.
Maddə 35. Uşaqdan ifadə alma
1. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirləri həyata keçirir ki, aşağıdakılar təmin
edilsin:
a) faktlar barədə səlahiyyətli orqanlara məlumat daxil olduqdan sonra heç bir əsassız ləngimə
olmadan uşaqdan ifadə almaq üçün müsahibə keçirilir;
b) zəruri hallarda uşaqdan ifadə almaq üçün müsahibə bu məqsədlə yaradılmış və
ya uyğunlaşdırılmış yerdə keçirilir;
c) uşaqdan ifadə almaq üçün müsahibə bu məqsədlə təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən keçirilir;
d) mümkün və münasib olduqda uşaqdan ifadə almaq üçün müsahibələr eyni şəxslər tərəfindən
keçirilir;
e) müsahibələr yalnız cinayət təqibi məqsədləri ilə tələb olunan mümkün qədər az sayda olmalıdır;
f) uşağı qanuni nümayəndəsi və ya münasib olduqda, onun seçimi ilə yetkinlik yaşına çatmış şəxs,
bu şəxslə bağlı onun iştirakının qadağan edilməsi barədə qərar olduğu hallar istisna edilməklə, müşayiət
edə bilər.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, qurbanla, müvafiq hallarda
isə uşaq şahidi ilə bütün müsahibələrin videoçəkiliş aparmaqla keçirilməsi və bu videoyazıların məhkəmə
icraatı zamanı sübut kimi qəbul edilməsi imkanı qanunvericiliyin normalarına müvafiq qaydada təmin
edilsin.
3. Qurbanın yaşı qeyri-müəyyən olduğu və qurbanın uşaq olduğuna inanmaq üçün səbəblər mövcud
olduğu hallarda 1-ci və 2-ci hissələrdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər onun yaşı müəyyən edilənədək tətbiq
edilir.
Maddə 36. Cinayət mühakiməsi
1. Hər bir Tərəf hüquq peşəsi sahiblərinin müstəqilliyinə dair normalara əməl etməklə zəruri
qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, icraat iştirakçıları, xüsusilə hakimlər, prokurorlar və
vəkillər üçün uşaqların hüquqları, habelə uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı seksual zorakılıqla bağlı
təlimlərin keçirilməsi təmin edilsin.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, öz qanunvericiliyinin
normalarına müvafiq olaraq aşağıdakılar təmin edilsin:
a) məhkəmə iclasının qapalı keçirilməsi barədə hakim tərəfindən qərar qəbul edilməsi;
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b)
qurbanın
məhkəmə
zalında
iştirak
etmədən,
yəni
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə məhkəmə iclasında ifadə verməsi.

müvafiq

Fəsil VIII
MƏLUMATLARIN QEYDƏ ALINMASI VƏ SAXLANMASI
Maddə 37. Seksual xarakterli cinayət törətməyə görə məhkum olunmuş şəxslər barəsində
məlumatların qeydiyyatı və saxlanması
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərin qarşısının alınması və onlarla bağlı
cinayət təqibinin keçirilməsi məqsədilə hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş
cinayətləri törətməsinə görə məhkum olunmuş şəxslərin şəxsiyyəti və genetik profilinə (DNT) dair
məlumatların şəxsi məlumatların qorunmasına dair müvafiq müddəalara və qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş digər müvafiq normalara və təminatlara uyğun qaydada toplanması və saxlanması üçün zəruri
qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir.
2. Hər bir Tərəf imzalama və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiq və ya daxilolma sənədini təhvil verən
zaman Avropa Şurasının Baş katibinə 1-ci bəndin məqsədləri üçün məsul vahid milli orqanın adını və
ünvanını təqdim edir.
3. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, 1-ci hissədə göstərilən
məlumatı öz qanunvericiliyində və müvafiq beynəlxalq sənədlərdə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq
digər Tərəfin səlahiyyətli orqanına ötürmək imkanı təmin edilsin.
Fəsil IX
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 38. Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə ümumi prinsiplər və tədbirlər
1. Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq və müvafiq beynəlxalq və regional
sənədlər, habelə mümkün qədər geniş dərəcədə vahid və ya qarşılıqlı olan qanunvericilik və normalar
əsasında əldə edilmiş razılaşma vasitəsilə aşağıdakı məqsədlər üçün bir-birləri ilə əməkdaşlıq edirlər:
a) uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısının alınması və bu cür hallara
qarşı mübarizə aparılması;
b) qurbanları müdafiə və yardımla təmin edilməsi;
c) bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı istintaq və ya cinayət təqibinin
aparılması.
2. Hər bir Tərəf zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirir ki, şəxs onun yaşamadığı
Tərəfin ərazisində bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətin qurbanı olduğu halda onun
yaşadığı dövlətin səlahiyyətli orqanlarına şikayət etmək imkanı təmin edilsin.
3. Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardımı və ya ekstradisiyanı müqavilənin olması
ilə şərtləndirən Tərəfə bu cür müqavilə bağlanmadığı Tərəfdən hüquqi yardım və ya ekstradisiya ilə bağlı
sorğu daxil olduqda o, bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayətlərlə bağlı bu Konvensiyanı
cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım və ya ekstradisiya üçün hüquqi əsas hesab edə bilər.
4. Hər bir Tərəf, münasib hallarda, uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısının
alınması və bu cür hallarla mübarizənin üçüncü dövlətlərin yardım proqramlarına daxil edilməsinə səy
göstərir.
Fəsil X
MONİTORİNQ MEXANİZMİ
Maddə 39. Tərəflər Komitəsi
1. Tərəflər Komitəsi Konvensiyaya tərəfdar çıxan dövlətlərin nümayəndələrindən ibarətdir.
2. Tərəflər Komitəsi Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən çağırılır. Onun ilk yığıncağı bu
Konvensiya onu imzalayan onuncu dövlətə münasibətdə qüvvəyə mindikdən sonra bir il ərzində keçirilir.
Sonrakı yığıncaqlar Tərəflərin ən azı üçdə birinin və ya Baş katibin tələbi ilə keçirilir.
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3. Tərəflər Komitəsi öz reqlamentini qəbul edir.
Maddə 40. Digər nümayəndələr
1. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, İnsan hüquqları üzrə komissar, Cinayət Problemləri
üzrə Avropa Komitəsi (CDPC), habelə Avropa Şurasının digər müvafiq hökumətlərarası komitələri
Tərəflər Komitəsinə öz nümayəndəsini təyin edir.
2. Nazirlər Komitəsi Tərəflər Komitəsi ilə məsləhətləşmə apardıqdan sonra Avropa Şurasının digər
orqanlarını nümayəndə təyin etməyə dəvət edə bilər.
3. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatları Avropa Şurasının
müvafiq qaydaları ilə müəyyən edilmiş prosedura əməl etməklə Tərəflər Komitəsinə müşahidəçi qismində
qəbul edilə bilər.
4. Yuxarıda göstərilən 1-3-cü hissələrə uyğun olaraq təyin edilmiş nümayəndələr Tərəflər
Komitəsinin yığıncaqlarında səsvermə hüququna malik olmadan iştirak edir.
Maddə 41. Tərəflər Komitəsinin funksiyaları
1. Tərəflər Komitəsi bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Bu Konvensiyanın
yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsinə dair prosedur Tərəflər Komitəsinin reqlamentində müəyyən
edilir.
2. Tərəflər Komitəsi uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı cinsi zorakılığın qarşısını almaq və
bu cür hallarla mübarizə aparmaq qabiliyyətini artırmaq məqsədilə onlar arasında məlumat, praktika və ən
yaxşı təcrübələrin toplanmasına, təhlilinə və mübadilə edilməsinə yardım göstərir.
3. Tərəflər Komitəsi həmçinin münasib hallarda:
a) bu Konvensiyanın səmərəli surətdə həyata keçirilməsinə və tətbiqinə, o cümlədən bu
Konvensiyaya əsasən verilmiş hər hansı bəyanat və ya qeyd-şərtin problemlərini və təsirini müəyyən
etməyə yardım göstərir;
b) bu Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı hər hansı məsələyə dair rəy bildirir, habelə mühüm hüquqi,
siyasi və ya texnoloji proseslər barədə məlumat mübadiləsinə yardım göstərir.
4. Avropa Şurasının Katibliyi Tərəflər Komitəsinə bu maddəyə uyğun olaraq öz funksiyalarının
yerinə yetirilməsində yardım göstərir.
5. Bu maddənin 1, 2 və 3-cü hissələrində göstərilən fəaliyyət barədə məlumat müntəzəm qaydada
Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsinə (CDPC) verilir.
Fəsil XI
DİGƏR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRLƏ ƏLAQƏ
Maddə 42. BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyası və onun Uşaq alverinə, uşaq
fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakültativ Protokolu ilə əlaqə
Bu Konvensiya BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyası və onun Uşaq alverinə, uşaq
fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakültativ Protokolunun müddəalarından irəli gələn hüquq və
öhdəliklərə təsir göstərmir və onların imkan verdiyi müdafiənin səmərəliliyini artırmaq, habelə orada əks
etdirilən standartları inkişaf etdirmək və tamamlamaq məqsədini daşıyır.
Maddə 43. Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya Tərəflərin tərəfdar çıxdığı və ya çıxacağı, habelə bu Konvensiyada baxılan
məsələlərə dair müddəaları əks etdirən, cinsi istismarın və cinsi zorakılığın uşaq qurbanlarını daha geniş
müdafiə və yardımla təmin edən beynəlxalq sənədlərin müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklərə
təsir göstərmir.
2. Bu Konvensiyanın Tərəfləri bu Konvensiyanın müddəalarını gücləndirmək və ya burada təsbit
edilmiş prinsiplərin tətbiqini təşviq etmək məqsədilə bu Konvensiyada baxılan məsələlər üzrə bir-birləri ilə
ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələr bağlaya bilərlər.
3. Avropa İttifaqının üzvləri olan Tərəflər öz qarşılıqlı münasibətlərində bu Konvensiyanın məqsəd
və məramına xələl gətirmədən və onun digər Tərəflərlə tam surətdə tətbiqinə xələl gətirmədən konkret
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məsələni idarə edən və konkret iş üzrə tətbiq edilən Birlik və ya Avropa İttifaqı normalarının mövcud
olduğu halda Birliyin və Avropa İttifaqının qaydalarını tətbiq edir.
Fəsil XII
KONVENSİYAYA DÜZƏLİŞLƏR
Maddə 44. Düzəlişlər
1. Tərəfin bu Konvensiyaya düzəliş edilməsi ilə bağlı irəli sürdüyü hər hansı təklif Avropa Şurasının
Baş katibinə təqdim edilir və onun tərəfindən Avropa Şurasının üzv dövlətlərinə, bu Konvensiyanı
imzalamış, tərəfdar çıxmış dövlətə, Avropa İttifaqına, 45-ci maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarına uyğun
olaraq bu Konvensiyanı imzalamağa dəvət edilmiş hər bir dövlətə, habelə 46-cı maddənin 1-ci hissəsinin
müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edilmiş hər bir dövlətə göndərilir.
2. Tərəfin təklif etdiyi hər hansı düzəliş Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsinə (CDPC)
göndərilir və o, Nazirlər Komitəsinə həmin təklif edilən düzəliş barədə öz rəyini təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və CDPC-nin təqdim etdiyi rəyi nəzərdən keçirir və bu
Konvensiyaya tərəfdar çıxmış Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlərlə məsləhətləşmə apardıqdan sonra
düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü hissəsinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsinin qəbul etdiyi hər hansı düzəlişin
mətni qəbul edilməsi üçün Tərəflərə təqdim edilir.
5. Bu maddənin 3-cü hissəsinə uyğun olaraq qəbul edilən hər hansı düzəliş bütün Tərəflərin Baş
katibə düzəlişi qəbul etməsi barədə məlumat təqdim etdiyi gündən bir ay müddətinin bitməsindən sonra
növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Fəsil XIII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 45. İmzalanma və qüvvəyəminmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzv dövlətləri, onun işlənib hazırlanmasında iştirak etmiş
Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlər, habelə Avropa Birliyi tərəfindən imzalanması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiq üçün açıqdır. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya
təsdiq barədə sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanca təqdim edilir.
3. Bu Konvensiya Avropa Şurasının ən azı 3 üzvü daxil olmaqla 5 imzalayan tərəfin əvvəlki hissənin
müddəalarına uyğun olaraq Konvensiya müddəalarının qəbul etməsi barədə razılıq bildirdikləri tarixdən
sonra üç ay müddətinin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
4. Konvensiyanın müddəalarını qəbul etməsi barədə razılıq bildirən 1-ci hissədə göstərilən hər hansı
dövlətə və Avropa İttifaqına münasibətdə Konvensiya ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiq sənədi saxlanc
üçün təqdim edilən tarixdən üç ay müddətinin bitməsindən sonra növbəti aynı birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 46. Konvensiyaya qoşulma
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bu Konvensiyanın
Tərəfləri ilə məsləhətləşmə apardıqdan və onların yekdil razılığını aldıqdan sonra Avropa Şurası
Nizamnaməsinin 20-ci maddəsinin “d” bəndində nəzərdə tutulmuş səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarla və
Nazirlər Komitəsində iştirak etmək səlahiyyətinə malik olan Razılığa gələn dövlətlər nümayəndələrinin
yekdil səs çoxluğu ilə Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında iştirak etməmiş Avropa Şurasının üzvü
olmayan hər hansı dövləti bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Konvensiyaya qoşulan hər hansı dövlətə münasibətdə Konvensiya qoşulmaya dair sənədin Avropa
Şurasının Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən üç ay müddətinin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
Maddə 47. Ərazi üzrə tətbiqi
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1. Hər bir dövlət və ya Avropa İttifaqı bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca təqdim edərkən bu Konvensiyanın hansı ərazi və ya
ərazilərə tətbiq edilməsini göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf daha sonra Avropa Şurası Baş katibinin adına bəyanat verməklə, bu Konvensiyanın
təsir dairəsini həmin bəyanatda göstərilmiş, beynəlxalq münasibətlərinə görə məsuliyyət daşıdığı və ya
adından öhdəlik götürmək səlahiyyətinə malik olduğu hər hansı bir digər əraziyə münasibətdə genişləndirə
bilər. Konvensiya belə əraziyə münasibətdə Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən belə bəyanatın alındığı
tarixdən etibarən üç ay müddətinin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki hissəyə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bəyanat həmin bəyanatda göstərilən
hər hansı bir əraziyə dair Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş təqdim edilməklə geri götürülə bilər.
Geriyə götürmə Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən müvafiq bəyanatın alındığı tarixdən etibarən üç ay
müddətin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 48. Qeyd-şərtlər
Dəqiq surətdə müəyyən edilən qeyd-şərtlər istisna edilməklə, bu Konvensiyanın istənilən müddəası
ilə bağlı heç bir qeyd-şərt edilə bilməz. Hər hansı qeyd-şərt istənilən vaxt geri götürülə bilər.
Maddə 49. Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı istənilən
zaman denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən üç ay sonra
növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzv dövlətlərinə, bu Konvensiyanı imzalamış və
ya ona tərəfdar çıxmış hər bir dövlətə, Avropa Birliyinə, 45-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyam
imzalamaq üçün dəvət olunmuş hər bir dövlətə, habelə 46-cı maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyaya
qoşulmaq üçün dəvət olunmuş hər bir dövlətə aşağıdakılar barədə bildiriş göndərir:
a) hər hansı imzalanma;
b) hər hansı bir ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədlərin saxlanca
təqdim edilməsi;
c) 45-ci və 46-cı maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyəminmə tarixi;
d) 44-cü maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş və onun qüvvəyəminmə tarixi;
e) 48-ci maddəyə uyğun olaraq edilmiş hər hansı qeyd-şərt;
f) 49-cu maddəyə əsasən edilmiş hər hansı denonsasiya;
g) bu Konvensiya ilə əlaqədar hər hansı bir hərəkət, bildiriş və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
2007-ci il 25 oktyabr tarixində Lansarotedə, ingilis və fransız dillərində tam autentik olaraq
imzalanan hər iki mətn bir nüsxədə olmaqla, eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının
arxivlərində saxlanılacaqdır. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Avropa
Şurasının hər bir üzv dövlətinə, Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak edən Avropa Şurasının üzvü
olmayan dövlətlərə, Avropa Birliyinə və bu Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunmuş hər bir dövlətə
göndərir.

“Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında” Avropa Şurasının
Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın müddəaları Ermənistan Respublikasına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən tətbiq edilməyəcəkdir.
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2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermir (Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş
ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
3. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu bəyanatın 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarını
istənilən zaman dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və digər Tərəflər hər hansı bu cür
dəyişikliklər və ya ləğvetmələr haqqında yazılı şəkildə məlumatlandırılacaqlar.
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“Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya”ya I və II
Düzəlişlərin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya”ya 2001-ci
il 27 fevral tarixli I Düzəliş və 2004-cü il 4 iyun tarixli II Düzəliş təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1631-VQ
ƏLAVƏ XIV QƏRAR 11/14
Espo Konvensiyasına Düzəliş
İclas,
Konvensiya çərçivəsində prosedurlarda iştirak edə biləcək ictimaiyyətə vətəndaş cəmiyyəti və
xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının daxil olduğunu aydınlaşdırmaq məqsədilə Espo Konvensiyasına
dəyişiklik etməyi arzu edərək,
Espo Konvensiyasına Tərəflərin birinci iclası münasibətilə Osloda toplaşmış Ətraf Mühit Nazirləri
və Avropa Cəmiyyətinin Ətraf Mühit üzrə Müvəkkili tərəfindən qəbul edilmiş Oslo Bəyannaməsinin 13cü bəndini xatırlayaraq,
BMT/AİK regionundan kənarda yerləşən dövlətlərə Konvensiyaya Tərəf olmaları üçün imkan
yaratmağı arzu edərək,
Konvensiyaya aşağıdakı düzəlişləri qəbul edir:
(a) 1-ci maddənin sonunda (x) “şəxslər” sözündən sonra əlavə edilsin:
“və milli qanunvericilik və ya təcrübəyə uyğun olaraq onların assosiasiyaları, təşkilatlan və ya
qrupları”;
(b) 17-ci maddəyə 2-ci bənddən sonra aşağıdakı oxunuşda yeni bənd əlavə edilsin:
“3. Bu maddənin 2-ci bəndində istinad olunmayan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan hər hansı
digər dövlət Tərəflərin İclası tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Konvensiyaya qoşula bilər. Bu bənd 2001ci il 27 fevral tarixinə Konvensiyaya Tərəf olan bütün ölkələr və təşkilatlar üçün qüvvəyə minməyənədək,
Tərəflərin İclası belə bir dövlət tərəfindən qoşulmaq barədə edilən heç bir müraciətə baxmır və ya təsdiq
etmir.”
və qalan bəndlər müvafiq olaraq yenidən nömrələnsin:
(c) 17-ci maddənin sonuna aşağıdakı oxunuşda yeni bənd əlavə edilsin:
“7. Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən hər hansı dövlət və ya təşkilat, eyni
zamanda Tərəflərin ikinci iclası zamanı qəbul edilmiş 11/14 Qərarla müəyyən edilən Konvensiyaya düzəlişi
də ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmiş hesab edilir.”.
ƏLAVƏ VII
QƏRAR III/7
Espo Konvensiyasına İkinci Düzəliş
İclas,
Konvensiyaya yenidən baxılmasına dair II/10 qərarını və Sofiya Nazirlər Bəyannaməsinin 19-cu
bəndini xatırlayaraq,
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Konvensiyaya onun tətbiqini daha da gücləndirmək və digər çoxtərəfli ətraf mühit müqavilələri ilə
sinerjini təkmilləşdirmək məqsədilə düzəliş etməyi arzu edərək,
Tərəflərin ikinci iclasında yaradılmış xüsusi qrup, düzəlişlər üzrə kiçik qrup və Ətraf Mühitə Təsirin
Qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupun özü tərəfindən görülən işləri yüksək qiymətləndirərək,
1998-ci il 25 iyun tarixində Danimarkanın Orxus şəhərində qəbul edilmiş Ətraf mühit ilə bağlı
məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət
məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında Konvensiyanı qeyd edərək və 2003-cü il 21 may tarixində
Ukraynanın Kiyev şəhərində qəbul edilmiş Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə Protokolunu xatırlayaraq,
həmçinin, 97/11/EC və 2003/35/EC nömrəli direktivlərlə düzəliş edilən 1985-ci il 27 iyun tarixli
85/337/EEC nömrəli müəyyən dövlət və özəl layihələrin ətraf mühitə təsirlərinin qiymətləndirilməsi
haqqında direktiv kimi Avropa Cəmiyyətinin müvafiq hüquqi alətlərini qeyd edərək.
Əlavə I-in genişləndirilməsinin regionda ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin əhəmiyyətini
gücləndirəcəyini anlayaraq,
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın mümkün erkən
faydalarını qəbul edərək,
Konvensiyanın müddəalarının sonrakı icrası və tətbiqi üçün faydalı alət kimi İcraiyyə Komitəsinin
işini təşviq edərək.
1. Bu düzəlişin qəbulu və qüvvəyə minməsinin Konvensiyaya ikinci düzəliş qüvvəyə minməzdən
öncə qəbul edilən qərarların etibarlılığına, o cümlədən İcraiyyə Komitəsi tərəfindən protokolların qəbuluna,
köməkçi orqanların yaradılmasına, uyğunluğun yoxlanılmasına və həyata keçirilən fəaliyyətlərə təsir
etmədiyini təsdiq edir.
2. Həmçinin, Konvensiyaya ikinci düzəlişin həmin Tərəf üçün qüvvəyə minib-minməməsindən asılı
olmayaraq, hər bir Tərəf protokolların hazırlanması, köməkçi orqanların yaradılması və onlarda iştirak,
uyğunluğun yoxlanılması da daxil olmaqla, Konvensiya çərçivəsində bütün fəaliyyətlərdə iştirak etmək
hüququnu özündə saxladığını təsdiq edir.
3. Konvensiyaya edilən aşağıdakı düzəlişləri qəbul edir:
a) 2-ci maddənin 10-cu bəndindən sonra aşağıdakı oxunuşda yeni bənd əlavə edilsin:
“11. Əgər mənşə Tərəf ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə sənədlərin məzmununu müəyyən
etmək məqsədilə prosedur həyata keçirmək niyyətindədirsə, təsirə məruz qalan Tərəfə bu prosedurda lazımi
səviyyədə iştirak etmək üçün imkan yaradılmalıdır.”;
b) 8-ci maddəyə “Konvensiya” sözündən sonra əlavə edilsin:
“və onların Tərəf olduğu hər hansı Protokollarına uyğun”;
c) 11-ci maddənin 2 (c) yarımbəndi aşağıdakı oxunuşda yeni yarımbəndlə əvəz edilsin:
“(c) Zəruri olduqda, bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün xüsusi ixtisaslaşmış biliklərə
malik səlahiyyətli orqanların xidmətlərinə və əməkdaşlığına müraciət edilir;”;
d) 11-ci maddənin sonuna aşağıdakı oxunuşda iki yeni yarımbənd əlavə edilsin:
“(g) Zəruri olduqda, bu Konvensiyaya protokollar hazırlayır;
(h) Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edilən, belə yardımçı orqanlar yaradır.”;
e) 14-cü maddənin 4-cü bəndinin ikinci cümləsi aşağıdakı oxunuşda yeni cümlə ilə əvəz edilsin:
“Onlar ratifikasiya, təsdiq və ya qəbul edən Tərəflər üçün qəbul edildikləri andakı Tərəflərin sayının
ən azı dörddə üçünün ratifikasiya, təsdiq və ya qəbul edilmə haqqında bildirişinin Depozitari tərəfindən
qəbulundan sonra doxsanıncı gündə qüvvəyə minir.”;
f) 14-cü maddədən sonra aşağıdakı oxunuşda yeni maddə əlavə edilsin:
“Maddə 14 bis
Uyğunluğun yoxlanılması
1. Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına riayət olunmasına uyğunluğun yoxlanılması prosedurunu
Tərəflərin İclası tərəfindən qəbul edilmiş konstruktiv və konsultativ prosedur kimi uyğunluq proseduru
əsasında həyata keçirirlər. Uyğunluğun yoxlanılması Tərəflərin müntəzəm hesabatına əsaslanır, lakin
bununla məhdudlaşmır. Tərəflərin İclası Tərəflərdən tələb olunan müntəzəm hesabatlara daxil ediləcək
məlumat və həmin hesabatın müntəzəmliyi barədə qərar qəbul edir.
2. Uyğunluq proseduru bu Konvensiya çərçivəsində qəbul edilən hər bir Protokola münasibətdə
tətbiq edilir.”;
g) Konvensiyaya Əlavə I bu qərara Əlavə ilə əvəz edilsin;
h) VI Əlavənin 2-ci bəndindən sonra aşağıdakı oxunuşda yeni bənd əlavə edilsin:
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“3. 1-ci və 2-ci bəndlər, zəruri dəyişikliklərlə (mutatis mutandis), Konvensiyanın istənilən
Protokoluna tətbiq edilə bilər”.
ƏLAVƏ
Fəaliyyətlərin siyahısı
1. Xam neftin emalı zavodları (xam neftdən yalnız sürtgü yağları istehsal edən müəssisələr istisna
olmaqla) və gün ərzində 500 ton və ya daha artıq kömür və ya bitum şistinin qazlaşdırılması və
mayeləşdirilməsi üçün qurğular.
2. (a) 300 meqavat və ya daha artıq istilik gücünə malik olan istilik elektrik stansiyaları və digər
yanma qurğuları, və
(b) atom elektrik stansiyaları və digər nüvə reaktorları, o cümlədən belə elektrik stansiyalarının və
ya reaktorların sökülməsi və ya istismardan çıxarılması 1/ (maksimal gücü 1 kilovat fasiləsiz istilik yükünü
aşmayan, bölünən və hasilat materiallarının istehsalı və konversiyası üçün nəzərdə tutulan tədqiqat
qurğuları istisna olmaqla).
3. (a) şüalanmış nüvə yanacağının təkrar emalı üçün qurğular;
(b) aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulmuş qurğular:
- nüvə yanacağının istehsalı və ya zənginləşdirilməsi;
- şüalanmış nüvə yanacağının və ya yüksək aktivlikli radioaktiv tullantının emalı;
- şüalanmış nüvə yanacağının son basdırılması;
- yalnız radioaktiv tullantıların son basdırılması; və ya
- yalnız şüalanmış nüvə yanacaqlarının və ya radioaktiv tullantıların istehsal edildiyi sahədən fərqli
sahədə saxlanılması (10 ildən artıq müddət üçün planlaşdırılmış).
4. Çuqunun və poladın ilkin əridilməsi və əlvan metalların istehsalı üçün əsas qurğular.
5. Asbestin hasilatı, asbest və asbest tərkibli məhsulların emalı və çevrilməsi üçün qurğular: asbestsement məhsulları üçün hazır məhsulun illik hasilatı 20,000 tondan artıq olan; ovulmuş material üçün hazır
məhsulun illik hasilatı 50 tondan artıq olan; və digər asbest məhsulları üçün ildə 200 tondan artıq istifadə
olunan.
6. Kompleks kimyəvi qurğular.
7. (a) avtomagistrallar, sürət yolları 2/, uzun məsafəli dəmiryol daşımaları üçün xətlər, əsas uçuş-enmə
zolağının uzunluğu 2100 metr və ya daha artıq olan hava limanlarının 3/ inşası;
(b) dörd və ya daha artıq zolaqlı yeni yolların inşası və ya dörd və daha artıq zolağın təmin edilməsi
üçün iki və ya daha az zolaqlı mövcud yolun yenidən qurulması və/və ya genişləndirilməsi, harada ki, belə
bir yeni yol və ya yolun davamlı olan yenidən qurulmuş və/və ya genişləndirilmiş hissəsi 10 km və ya daha
artıq uzunluqdadır.
8. Neft, qaz və ya kimyəvi maddələrin nəqli üçün böyük diametrli boru xətləri.
9. Kütləsi 1350 tondan artıq olan gəmilərin keçidinə imkan verən ticarət limanları, həmçinin daxili
su yolu nəqliyyatı daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş daxili su yolları və limanlar.
10. (a) zəhərli və təhlükəli tullantıların yandırılması, kimyəvi emalı və ya basdırılması üçün
tullantıların utilizasiyası qurğuları;
(b) təhlükəsiz tullantıların yandırılması və ya kimyəvi emalı üçün gündəlik gücü 100 tondan artıq
tullantıların utilizasiyası qurğuları.
11. Böyük bəndlər və anbarlar.
12. Çıxarılan və ya doldurulan suyun illik həcmi 10 milyon kub metr və ya daha artıq olan yeraltı
suların çıxarılması fəaliyyətləri və ya yeraltı suların qeyri-təbii yolla doldurulması sistemləri.
13. Gün ərzində 200 metrik ton və ya daha artıq hava ilə qurudulmuş kağız xammalı, kağız və taxta
materialları istehsalı.
14. İri karxanalar, mədənçilik, metal filizləri və ya kömürün yerində çıxarılması və emalı.
15. Açıq dənizdə karbohidrogen hasilatı. Kommersiya məqsədləri üçün həcmi gün ərzində neftə
münasibətdə 500 tondan və qaza münasibətdə 500 000 kub metrdən artıq olan neftin və təbii qazın hasilatı.
16. Neft, neft-kimya və kimyəvi məhsulların əsas saxlanma anbarları.
17. Böyük ərazilərdə meşələrin qırılması.
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18. (a) çay hövzələri arasında köçürülmə suyun mümkün çatışmazlığının qarşısını almaq məqsədi
daşıdığında və köçürülən suyun miqdarı ildə 100 milyon kub metrdən artıq olduqda su resurslarının
köçürülməsi işləri; və
(b) bütün digər hallarda hövzədən çıxarılan suyun çoxillik orta axını ildə 2 000 milyon kub metrdən
və köçürülən suyun miqdarı bu axının 5 faizindən artıq olduqda, çay hövzələri arasında su ehtiyatlarının
köçürülməsi işləri. Hər iki halda boru kəməri ilə içməli suyun nəqli istisna olunur.
19. 150 000 nəfər ekvivalentindən artıq əhali tutumu üçün çirkab su təmizləyici qurğuları.
20. Ev quşları və donuzların intensiv yetişdirilməsi üçün tutumu aşağıdakılardan daha artıq olan
qurğular:
- broylerlər üçün 85 000 yer,
- toyuqlar üçün 60 000 yer;
- damazlıq donuzlar (30 kq-dan artıq) üçün 3 000 yer; və ya
- anac donuzlar üçün 900 yer.
21. 220 kV və ya daha yüksək gərginlikdə və 15 km-dən artıq uzunluqda olan yerüstü elektrik
xətlərinin inşası.
22. Enerji istehsalı məqsədilə küləyin gücündən istifadə üçün əsas qurğular (külək stansiyaları).

_________________
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün atom elektrik stansiyaları və digər nüvə reaktorları, onların
yerləşdiyi sahədən bütün nüvə yanacağı və digər radioaktiv çirklənmiş elementlər daimi çıxarıldıqda, bu
cür qurğu hesab edilmirlər.
2/
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
- “Avtomagistral” dedikdə, yolkənarı hüdudlarında olan mülki obyektlərə xidmət etməyən, avtomobil
nəqliyyatı vasitələrinin hərəkəti üçün xüsusi olaraq layihələndirilmiş və tikilmiş yol başa düşülür, və:
a) xüsusi yerlər və ya müvəqqəti məhdudiyyətlər istisna olmaqla, bir-birindən yol hərəkəti üçün
nəzərdə tutulmayan zolaqla və ya müstəsna hallarda digər vasitələrlə bölünən nəqliyyatın ikitərəfli
istiqaməti üçün ayrı hərəkət hissələri ilə təmin edilir;
b) heç bir avtomobil yolu, dəmir yolu və ya tramvay xətti, yaxud da piyada keçidi ilə eyni səviyyədə
kəsişmir; və
c) xüsusi avtomagistral yol nişanı ilə işarələnmişdir.
- “Sürət yolu” dedikdə, xüsusilə yolun hərəkət hissəsində/hissələrində avtomobillərin dayanması və
saxlanılması qadağan edilən, avtomobillər üçün nəzərdə tutulan və yalnız qovşaqlardan və ya nəzarət
olunan kəsişmələrdən keçidi mümkün olan yol başa düşülür.
3/
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “hava limanı” dedikdə, Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatının təsis edildiyi 1944-cü il tarixli Çikaqo Konvensiyasındakı (əlavə 14) hava limanı anlayışına
uyğun olan hava limanı başa düşülür.
1/
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“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd
kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd
kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi barədə 2018-ci il iyulun 20-də Moskva şəhərində
imzalanmış Protokol təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 iyun 2019-cu il
№ 1614-VQ
“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında”
Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd konfekstdə ətraf mühitə
təsirin qiymətləndirilməsi barədə
PROTOKOL
Preambula
Bundan sonra “Razılığa gələn Tərəflər” adlandırılacaq Xəzəryanı dövlətlər:
Azərbaycan Respublikası,
İran İslam Respublikası,
Qazaxıstan Respublikası,
Rusiya Federasiyası,
Türkmənistan,
bundan sonra “Konvensiya” adlandırılacaq 2003-cü il 4 noyabr tarixində İran İslam Respublikasının
Tehran şəhərində imzalanmış Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə
Konyensiyasının Tərəfləri olaraq, Konvensiyanın 7-ci, 17-ci və 18-ci maddələrinin müddəalarını həyata
keçirmək üçün qətiyyətlərini yenidən təsdiq edərək,
Razılığa gələn Tərəflər arasında Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə regional
anlaşma və əməkdaşlığı genişləndirmək qərarında olaraq, təklif olunan fəaliyyətlər üçün ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsinin qərar qəbuletmə prosesinin erkən mərhələsində tətbiq edilməsinin davamlı inkişaf
prinsiplərinin həyata keçirilməsini təşviq etdiyini qəbul edərək,
məlumata çıxışın və ətraf mühitlə əlaqədar məsələlərlə bağlı qərar qəbul etmədə ictimaiyyətin
iştirakının vacibliyini qeyd edərək, aşağıdakılar barəda razılığa gəldilər:
Maddə 1. İstifadə olunan anlayışlar
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
(a) “Mənşə Tərəfi” dedikdə, bu Protokola Əlavə I-də sadalanan təklif olunan fəaliyyətin
yurisdiksiyası altında həyata keçirilməsi planlaşdırılan bu Protokolun Razılığa gələn Tərəf(lər)i başa
düşülür;
(b) “Təsirə məruz qalan Tərəf” dedikdə, təklif olunan fəaliyyət nəticəsində transsərhəd təsirə məruz
qalma ehtimalı olan bu Protokolun Razılığa gələn Tərəf(lər)i başa düşülür. Razılığa gələn Tərəf(lər)i Təsirə
məruz qalan Tərəf kimi nəzərdən keçirilə biləcəyi dəniz sahəsi “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında”
Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Tərəflər üçün qüvvəyə minməsindən sonra onun müddəalarına uyğun
olaraq müəyyən ediləcək;
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(c) “Maraqlı Tərəflər” dedikdə, bu Protokola uyğun olaraq ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
prosedurunun Mənşə Tərəfi və Təsirə məruz qalan Tərəfi başa düşülür;
(d) “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi” dedikdə, təklif olunan fəaliyyətin ətraf mühitə ehtimal
olunan təsirinin qiymətləndirilməsi üçün milli prosedur;
(e) “Təklif olunan fəaliyyət” dedikdə, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə tətbiq olunan milli
prosedura uyğun olaraq, səlahiyyətli orqanın qərarını tələb edən istənilən fəaliyyət və ya fəaliyyətə hər
hansı mühüm dəyişiklik başa düşülür;
(f) “Təsir” dedikdə, təklif olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsinin Xəzər dənizinin dəniz ətraf
mühitinə, o cümlədən flora, fauna, torpaq, atmosfer havası, su, iqlim, landşaft, tarixi abidələr və/və ya bu
faktorlar arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə göstərdiyi istənilən təsir başa düşülür, həmçinin insan sağlamlığına
və təhlükəsizliyinə, mədəni irsə, sosial-iqtisadi və ya bu faktorların dəyişməsindən irəli gələn digər
vəziyyətlərə təsirləri ehtiva edir;
(g) “Transsərhəd təsir” dedikdə, Mənşə Tərəf tərəfindən həyata keçirilən təklif olunan fəaliyyətləri
digər Razılığa gələn Tərəfə göstərdiyi istənilən təsir başa düşülür;
(h) “İctimaiyyət” dedikdə, bir və ya daha artıq fiziki və ya hüquqi şəxs başa düşülür;
(i) “Səlahiyyətli orqan” dedikdə, bu Protokolun əhatə etdiyi tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün
Razılığa gələn Tərəf tərəfindən təyin edilən orqan(lar) başa düşülür;
(j) “Bildiriş üçün əlaqələndirici” dedikdə, hər bir Razılığa gələn Tərəfin təyin etdiyi və digər Razılığa
gələn Tərəflərə və Katibliyə məlumat verdiyi, bildirişin alınması və müvafiq səlahiyyətli orqanın
məlumatlandırılmasının təmin edilməsi üçün məsul olan Razılığa gələn Tərəfin əlaqələndiricisi və
əlaqələndiriciləri başa düşülür;
(k) “Layihə təşəbbüskarı” dedikdə, milli prosedura uyğun olaraq təklif olunan fəaliyyətlə əlaqədar
səlahiyyətin alınması üçün müraciət edən təşəbbüskar, o cümlədən dövlət orqanı başa düşülür;
(l) “Tərəflər Konfransı” dedikdə, Konvensiyanın 22-ci maddəsində istinad olunan orqan başa
düşülür;
(m) “Katiblik” dedikdə, Konvensiyanın 23-cü maddəsində istinad olunan orqan başa düşülür.
Maddə 2. Məqsəd
Bu Protokolun məqsədi dəniz ətraf mühitinin və dənizə yaxın olduğundan təsirə məruz qalan quru
ərazinin çirklənməsinin qarşısının alınması, azaldılması və nəzarətdə saxlanılması, onun biomüxtəlifliyinin
qorunması və təbii sərvətlərinin səmərəli istifadəsinin təşviqi və insan sağlamlığının mühafizəsi üçün dəniz
ətraf mühitinə və dənizə yaxın olduğundan təsirə məruz qalan quru əraziyə əhəmiyyətli transsərhəd təsirə
səbəbolma ehtimalı olan istənilən təklif olunan fəaliyyətə münasibətdə transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə
təsirin qiymətləndirilməsi prosedurunun səmərəli və şəffaf həyata keçirilməsidir.
Maddə 3. Tətbiq dairəsi
Konvensiyanın 3-cü maddəsinə uyğun olaraq, bu Protokol Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinə onun
su səviyyəsinin tərəddüdləri və quruda yerləşən mənbələrdən çirklənməsi nəzərə alınmaqla, tətbiq olunur.
Maddə 4. Ümumi müddəalar
1. Hər bir Razılığa gəfən Tərəf bu Protokolun müddəalarını Əlavə I-də sadalanan və bu Protokola
Əlavə II-də təyin olunan meyarlara uyğun olaraq müəyyən edilən əhəmiyyətli transsərhəd təsirə səbəbolma
ehtimalı olan təklif olunan fəaliyyətlərə, ictimaiyyətin iştirakına imkan verən ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi prosedurunun yaradılması və bu Protokola Əlavə III-də təsvir edilən ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsinin hazırlanmasına münasibətdə yerinə yetirmək üçün lazımi hüquqi,
inzibati və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf təklif olunan fəaliyyətə icazə verilməsi və ya ona başlanması
qərarından öncə bu Protokola Əlavə I-də sadalanan əhəmiyyətli transsərhəd təsirə səbəbolma ehtimalı olan
təklif olunan fəaliyyətlərin bu Protokola uyğun olaraq ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
prosedurunu keçmələrini təmin edir.
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3. Hər bir Razılığa gələn Tərəf Razılığa gələn Tərəflərə və Katibliyə özünün Bildiriş üçün
əlaqələndiricisi barədə məlumat verir. Razılığa gələn Tərəflərə Bildiriş üçün əlaqələndirici barədə məlumat
Katiblik tərəfindən elektron və ya digər müvafiq şəkildə verilir.
4. Maraqlı Tərəflər bu Protokola uyğun olaraq, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prosedurunun
erkən mərhələsindən başlayaraq təklif olunan fəaliyyətin ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
prosedurunda ictimaiyyətin səmərəli iştirakını təmin edirlər.
5. Bu Protokola uyğun olaraq, Maraqlı Tərəflər təklif olunan fəaliyyətin ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi prosedurunda iştirak etmək üçün Mənşə Tərəfinin və Təsirə məruz qalan Tərəfin
ictimaiyyəti üçün bərabər imkanlar yaradırlar və bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə kömək edirlər və məsləhət
verirlər.
6. Bu Protokolun müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin milli təhlükəsizlik maraqları baxımından milli
qanunları, qaydaları və ya inzibati xarakterli müddəalarını həyata keçirmək hüququna xələl gətirmir.
7. Bu Protokolun müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin bu Protokolun əhatə etdiyi məsələlərlə
əlaqədar əlavə tədbirlər görmək və ya təqdim etmək hüququna xələl gətirmir.
8. Bu Protokolun müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi ilə bağlı beynəlxalq hüquq çərçivəsindəki öhdəliklərinə xələl gətirmir.
Maddə 5. Bildiriş
1. Bu Protokola Əlavə I-də sadalanan təklif olunan fəaliyyətə münasibətdə Mənşə Tərəfinin
Səlahiyyətli orqanı əhəmiyyətli transsərhəd təsirə səbəbolma ehtimal olan təklif olunan fəaliyyət barəda
məlumat aldıqdan sonra mümkün olduğu qədər tez bir zamanda potensial təsirə məruz qala bilən Tərəf
hesab etdiyi istənilən Razılığa gələn Tərəfi və digər Razılığa gələn Tərəflərə məlumat vermək üçün
Katibliyi Bildiriş üçün əlaqələndirici vasitəsilə məlumatlandırır.
2. Bildiriş, digər məsələlərlə yanaşı aşağıdakıları ehtiva edir:
a) təklif olunan fəaliyyət barədə məlumat, o cümlədən onun mümkün transsərhəd təsirləri və təklif
olunan fəaliyyətlə bağlı mümkün qərarların xüsusiyyətləri barədə bildiriş göndərilən zaman mövcud olan
istənilən məlumat;
b) Təsirə məruz qalan Tərəfin bildirişə cavabını təqdim etməsi üçün bu Protokolun 5-ci maddəsinin
3-cü bəndində bildirildiyi kimi bildirişin ingilis və rus dillərində alındığı tarixdən 30 gündən az olmayan
əsaslı vaxt çərçivəsi;
c) əfraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prosedurundakı sonrakı addımlar, xüsusilə bu Protokolun
6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrində istinad olunan addımlar üçün vaxt cədvəlinin göstərilməsi də daxil olmaqla,
nəzərdə tutulmuş əfraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi proseduru barədə məlumat.
3. Mənşə Tərəfi bildiriş sənədlərini dövlət dilində, ingilis və ya rus dilinə tərcümə ilə birlikdə təqdim
edir. Katiblik bildiriş sənədlərinin, müvafiq olaraq, ingilis və ya rus dilinə tərcüməsini təmin edir.
4. Mənşə Tərəfinin Səlahiyyətli orqanı Təsirə məruz qalan Tərəfin Bildiriş üçün əlaqələndiricisi və
Katiblik tərəfindən bildirişin alınmasını təmin edir.
5. Təsirə məruz qalan Tərəfin Səlahiyyətli orqanı bildirişdə göstərilən vaxt çərçivəsində təklif olunan
fəaliyyətin ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prosedurunda iştirak etmək niyyətində olub-olmadığını
bildirməklə, Mənşə Tərəfinin Səlahiyyətli orqanına cavab verir və Katibliyi məlumatlandırır.
6. Əgər Təsirə məruz qalan Tərəf təklif olunan fəaliyyətin ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
prosedurunda iştirak etmək niyyətində olmadığını bildirərsə və ya əgər bildirişdə göstərilən vaxt
çərçivəsində cavab verməzsə, bu Protokolun 7-ci maddəsinin 3(b) bəndinə uyğun olaraq, ətraf mühitə
təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsi layihəsinin Katibliyə göndərilməsi ilə bağlı Mənşə Tərəfinin
öhdəliyi istisna olmaqla, bu maddənin 7-ci və 8-ci bəndlərinin və bu Protokolun 6-11-ci maddələrinin
müddəaları tətbiq olunmur.
7. Əgər Təsirə məruz qalan Tərəf təklif olunan fəaliyyətin ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
prosedurunda iştirak etmək niyyətində olduğunu bildirərsə, Təsirə məruz qalan Tərəf bildirişə öz cavabında
və ya dərhal sonra Mənşə Tərəfini aşağıdakılarla təmin edir:
a) Təsirə məruz qalan Tərəfdə ictimai məsləhətləşmələr proseduru barədə müvafiq məlumat;
b) ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi araşdırmalarında həlli tələb olunan hər hansı xüsusi
məsələlər olduğu təqdirdə, bu barədə sorğu;
c) (b) yarımbəndində qaldırılmış məsələlər barədə asanlıqla əldə oluna bilən məlumatın xülasəsi;
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8. Təsirə məruz qalan Tərəf Mənşə Tərəfinin sorğusu əsasında potensial təsirə məruz qalan ətraf
mühitlə əlaqədar ağlabatan şəkildə əldə oluna bilən istənilən məlumatı, əgər bu məlumat ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsinin hazırlanması üçün vacibdirsə, təqdim edir.
9. Razılığa gələn Tərəfin təklif olunan fəaliyyətdən onun əhəmiyyətli transsərhəd təsirə məruz
qalacağı ilə bağlı əsaslı narahatlığı olduğu təqdirdə və bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bildiriş
təqdim edilmədiyi təqdirdə, Mənşə Tərəfi həmin Razılığa gələn Tərəfin sorğusu əsasında təklif olunan
fəaliyyət nəticəsində əhəmiyyətli transsərhəd təsirin olub-olmadığı ilə bağlı onu kifayət qədər məlumatla
təmin edir. Tərəflər, zəruri olduğu təqdirdə, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prosedurunda mümkün
iştirakla əlaqədar məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 6. Maraqlı Tərəflər arasında əlaqə
1. Maraqlı Tərəflərin Səlahiyyətli orqanları aşağıdakılarla bağlı məsləhətləşmələr aparırlar və razılıq
əldə edirlər:
(a) ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsinin tələb olunan formatı və dil(lər)i, o
cümlədən ictimai məsləhətləşmələr və Təsirə məruz qalan Tərəfin Səlahiyyətli orqanı tərəfindən baxılması
üçün təqdim edilməli olan hər hansı məlumat;
(b) Maraqlı Tərəflər arasında əlaqə üçün müfəssəl tədbirlər, o cümlədən maraqlı Tərəflərin
Səlahiyyətli orqanlarının və Layihə təşəbbüskarının rolu;
(c) ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsinin Təsirə məruz qalan Tərəf tərəfindən
baxılması üçün 90 gündən artıq olmayan vaxt çərçivəsi.
2. Maraqlı Tərəflər, müvafiq olduqda, bu Protokol çərçivəsindəki tapşırıqları yerinə yetirmək üçün
qarşılıqlı əlaqə vasitələri barədə razılığa gələ bilərlər.
Maddə 7. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirlməsi sənədləşdirməsi layihəsinin hazırlanması və
göndərilməsi
1. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi araşdırmaları Mənşə Tərəfinin milli qanunu və təcrübəsinə
uyğun olaraq aparılır və bu Protokolun 5-ci maddəsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, Təsirə məruz qalan
Tərəf tərəfindən qaldırılan istənilən məsələləri mümkün qədər geniş şəkildə cavablandırır.
2. Mənşə Tərəfi ictimai məsləhətləşmələr və Təsirə məruz qalan Tərəfin Səlahiyyətli orqanı
tərəfindən baxılması məqsədləri üçün Layihə təşəbbüskarının ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
sənədləşdirməsi layihəsinin hazırlamasını təmin edir. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
sənədləşdirməsi layihəsi bu Protokolun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Maraqlı Tərəflər
tərəfindən razılaşdırılmış formatda və dil(lər)də təqdim edilir və bu Protokolun 6-cı maddəsinin 1-ci
bəndinə əsasən, Təsirə məruz qalan Tərəf tərəfindən sorğu edilən məlumatdan əlavə, ən azı bu Protokola
Əlavə III-də istinad olunan bəndlərin məzmununu ehtiva edir.
3. Mənşə Tərəfi ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsi layihəsini aşağıdakılara
göndərir:
a. Təsirə məruz qalan Tərəfin Səlahiyyətli orqanına;
b. hər hansı Razılığa gələn Tərəfin sorğusu əsasında bu məlumatı əlçatan etmək üçün Katibliyə.
Maddə 8. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsinə baxış və ictimai
məsləhətləşmələr
1. Maraqlı Tərəflər bu Protokolun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq razılaşdırıldığı kimi
təsirə məruz qalması ehtimal olunan sahələrlə bağlı aşağıdakılar barədə ictimaiyyətin
məlumatlandırılmasını təmin edirlər:
(a) təklif olunan fəaliyyət;
(b) ətraf mühitə təsirin qiymətəndirilməsi sənədləşdirməsi layihəsinin əlçatanlığı;
(c) ictimai bildiriş və ya digər müvafiq vasitələrdən istifadə etməklə ictimai məsləhətləşmələr üçün
imkan və prosedur.
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2. Maraqlı Tərəflər, müvafiq olduqda, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsi
layihəsinin, o cümlədən çap olunmuş nüsxələrinin milli qanunvericiliyə uyğun olaraq ictimaiyyət üçün, o
cümlədən ictimaiyyətə açıq olan yerlərdə mövcud və asanlıqla əlçatan olmasını təmin edirlər.
3. Maraqlı Tərəflər təsirə məruz qalma ehtimalı olan sahələrdə təklif olunan fəaliyyətlə bağlı Maraqlı
Tərəflərin Səlahiyyətli orqanlarına şərh bildirmək üçün ictimaiyyətə imkan yaradırlar. Şərhlər Mənşə
Tərəfinin Səlahiyyətli orqanına və ya bu Protokolun 6-cı maddəsinin 1 (b) bəndinə uyğun olaraq
razılaşdırılmış şəkildə göndərilir.
4. Təsirə məruz qalan Tərəfin Səlahiyyətli orqanı bu Protokolun 6-cı maddəsinin l(c) bəndinə uyğun
olaraq, Mənşə Tərəfinin müəyyən etdiyi vaxt çərçivəsində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
şənədləşdirməsi layihəsinə baxır, şərh verir və öz şərhlərini Mənşə Tərəfinin Səlahiyyətli orqanına təqdim
edir.
5. Mənşə Tərəfi təmin edir ki, Layihə təşəbbüskarı:
(a) lazım olduğu təqdirdə, alman şərhləri ümumiləşdirsin, və tərcümə etsin;
(b) tələb olunduğu təqdirdə, əlavə araşdırmalar aparsın;
(c) ictimaiyyətdən və Təsirə məruz qalan Tərəflərin Səlahiyyətli orqanlarından alınmış şərhləri yekun
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsinə daxil etsin və şərhlərin hansı şəkildə nəzərə
alındığını izah etsin.
Maddə 9. Maraqlı Tərəflər arasında məsləhətləşmələr
1. Təklif olunan fəaliyyət üzrə yekun qərar qəbul edilməzdən öncə Təsirə məruz qalan Tərəfin
sorğusu əsasında Mənşə Tərəfi digər məsələlərlə yanaşı, potensial mənfi transsərhəd təsirin azaldılması
üçün tədbirlərlə əlaqədar Təsirə məruz qalan Tərəflə məsləhətləşmələr aparır.
2. Maraqlı Tərəflər belə məsləhətləşmələrin əvvəlində məsləhətləşmə dövrünün davamiyyəti ilə bağlı
əsaslı vaxt çərçivəsi barədə razılığa gəlirlər, bununla belə məsləhətləşmə dövründə başqa cür qərar qəbul
edilmədiyi təqdirdə, məsləhətləşmə dövrü 180 gündən artıq olmamalıdır.
Maddə 10. Təklif olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsi barədə yekun qərar
1. Mənşə Tərəfinin Səlahiyyətli orqanı yekun ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşməsinə
baxarkən və təklif olunan fəaliyyət üzrə yekun qərar qəbul edərkən bu Protokolun 8-ci maddəsinə uyğun
olaraq alınmış şərhləri nəzərə alır.
2. Mənşə Tərəfinin Səlahiyyətli orqanı Təsirə məruz qalan Tərəfin Səlahiyyətli orqanını və Katibliyi
təklif olunan fəaliyyət barədə yekun qərarla birgə, onun əsaslandığı səbəblər və mülahizələr, o cümlədən
alınmış şərhlərin hansı şəkildə nəzərə alındığı barədə məlumatla təmin edir.
3. Maraqlı Tərəflər bu Protokolun 8-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, şərhləri təqdim
edənlərə təklif olunan fəaliyyət barədə yekun qərarla bağlı məlumatın və alınmış şərhlərin hansı şəkildə
nəzərə alındığı barədə məlumatın əlçatan olmasını təmin edirlər.
Maddə 11. Layihə sonrası təhlil
1. Bu Protokola uyğun olaraq, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş fəaliyyətin
ehtimal olunan əhəmiyyətli mənfi transsərhəd təsirini nəzərə alaraq, Maraqlı Tərəflər Tərəflərdən birinin
sorğusu əsasında layihə sonrası təhlilin məqsədəuyğunluğunu və məqsədəuyğun hesab edildiyi təqdirdə,
onun hansı həcmdə aparılacağını müəyyənləşdirir.
2. Layihə sonrası istənilən təhlil aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilir:
(a) fəaliyyətə icazə verilməsi və ya təsdiq edilməsi zamanı müəyyən olunan şərtlərə uyğunluğun və
yumşaldıcı tədbirlərin səmərəliliyinin monitorinqi;
(b) lazımi qaydada idarəetməni təmin etmək və qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılması məqsədilə
təsirin nəzərdən keçirilməsi;
(c) təcrübənin analoji gələcək fəaliyyətlərə ötürülməsi məqsədilə keçmiş proqnozların yoxlanılması.
3. Əgər layihə sonrası təhlildən sonra Razılığa gələn Tərəflərdən hər hansı biri əhəmiyyətli mənfi
transsərhəd təsirin olduğu barədə qənaətə gəlmək üçün yetərli əsaslara malikdirsə və ya belə bir təsirlə
nəticələnə biləcək faktorlar aşkarlanmışdırsa, o, dərhal Mənşə Tərəfini və Katibliyi məlumatlandırır. Bu
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halda, Maraqlı Tərəflər dərhal məsləhətləşmələr aparırlar və zəruri olduğu təqdirdə, təsirin aradan
qaldırılması və ya azaldılması üçün müvafiq tədbirlər görürlər.
Maddə 12. Hesabat
Hər bir Razılığa gələn Tərəf Tərəflər Konfransında müəyyən olunan formatda və intervallarda
Katibliyə bu Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsi barədə hesabat təqdim edir.
Maddə 13. İnstitusional müddəalar
1. Bu Protokolun məqsədləri üçün və Konvensiyanın 22-ci maddəsinin 10-cu bəndinə uyğun olaraq,
Tərəflər Konfransı, digər məsələlərlə yanaşı:
(a) bu Protokolun həyata keçirilməsini nəzarət altında saxlayır;
(b) bu Protokolun məzmununu nəzarət altında saxlayır;
(c) bu Protokola Əlavələri nəzərdən keçirir və qəbul edir;
(d) bu Protokola və ya onun Əlavələrinə hər hansı dəyişiklikləri nəzərdən keçirir və qəbul edir;
(e) bu Protokolun həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər barədə Katiblik tərəfindən təqdim olunan
hesabatları nəzərdən keçirir;
(f) bu Protokolun həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edilə biləcək köməkçi orqanlar yaradır;
(g) bu Protokulun məqsədləri üçün, lazım olduqda, texniki və maliyyə xidmətləri ilə bağlı müvafiq
beynəlxalq qurumlara və elmi institutlara müraciət edir;
(h) bu Protokolun həyata keçirilməsi üçün tələb oluna bilən digər funksiyaları həyata keçirir.
2. Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, Katiblik digər məsələlərlə yanaşı:
(a) bütün Razılığa gələn Tərəflərin Bildiriş üçün əlaqələndiriciləri barədə məlumatın elektron
formada və ya digər münasib şəkildə Razılığa gələn Tərəflər üçün əlçatanlığım təmin edir;
(b) Mənşə Tərəfi tərəfindən bu Protokolun yerinə yetirilməsi ilə bağlı təqdim edilən məlumatı, o
cümlədən aşağıdakıları qəbul edir və elektron formada və ya digər münasib şəkildə əlçatanlığını təmin edir:
(i) bu Protokolun 5-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, təklif olunan fəaliyyət barədə bildirişi;
(ii) bu Protokolun 7-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, Mənşə Tərəfi tərəfindən təqdim edilən
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədləşdirməsini;
(iii) təklif olunan fəaliyyət barədə yekun qərarla birlikdə, onun əsaslandığı səbəblər və mülahizələr,
o cümlədən bu Protokolun 10-cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, alınmış şərhlərin hansı şəkildə
nəzərə alındığı barədə məlumatı;
(c) bu Protokolun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlər barədə hesabatlar hazırlayır və təqdim
edir;
(d) Razılığa gələn Tərəflərdən daxil olan sorğu və məlumatları nəzərdən keçirir və bu Protokolun
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlər barədə onlarla məsləhətləşmələr aparır;
(e) mümkün olduğu qədər, Razılığa gələn Tərəflər arasında məlumat mübadiləsi və əməkdaşlığı
təşviq edir və bu Protokolun müddəalarının həyata keçirilməsində Razılığa gələn Tərəflərə kömək göstərir;
(f) bu Protokolun səmərəli həyata keçirilməsi üçün istənilən Razılığa gələn Tərəfin müraciəti
əsasında texniki yardım göstərilməsini və məsləhət verilməsini təşkil edir;
(g) müvafiq regional və beynəlxalq təşkilatlar və proqramlarla müvafiq qaydada əməkdaşlıq edir;
(h) Tərəflər Konfransı tərəfindən müəyyən oluna bilən digər funksiyaları həyata keçirir.
Maddə 14. Maliyyələşmə
1. Bu Protokolun məqsədlərinə nail olmaq üçün Razılığa gələn Tərəflər əlaqədar proqramların,
layihələrin və tədbirlərin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün mümkün olduğu qədər maliyyə
resurslarının ayrılmasını təmin edirlər. Bu məqsədlə, Razılığa gələn Tərəflər:
(a) bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş daxili maliyyə resurslarım ayırırlar;
(b) qrant və kreditlər də daxil olmaqla, ikitərəfli və çoxtərəfli maliyyə mənbələrindən və
mexanizmlərindən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsini təşviq edirlər;
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(c) resursların səfərbər edilməsi və istiqamətləndirilməsi üçün innovativ üsulları və stimulları, o
cümlədən fondlar, digər ölkələrin hökumət agentlikləri, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları
və özəl sektor müəssisələrinin imkanlarım araşdırırlar.
2. Tərəflər, Konfransı tərəfindən başqa qərar qəbul edilmədikdə, Konvensiyanın Maliyyə Qaydaları
bu Protokola mutatis mutandis tətbiq edir.
3. Bu Protokolun əhatə etdiyi bütün fəaliyyətlər və onların həyata keçirilməsi Razılığa gələn
Tərəflərin ayırdığı vəsaitlər və milli qanunvericiliyə uyğun olan digər mənbələr tərəfindən
maliyyələşdirilir.
Maddə 15. Mübahisələrin həlli
Bu Protokolun müddəalarının tətbiqi və ya təfsiri ilə bağlı Razılığa gələn Tərəflər arasında yaranan
hər hansı mübahisə Konvensiyanın 30-cu maddəsinə uyğun olaraq həll edilir.
Maddə 16. Protokolun qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi
1. Bu Protokol Tərəflər Konfransının iclasında Razılığa gələn Tərəflərin yekdil qərarı əsasında qəbul
edilir.
2. Bu Protokol __________ şəhərində __-ci il “__” ____________ tarixindən___ -ci il “__”
__________________ tarixinə qədər yalnız Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıq
olacaqdır.
3. Bu Protokol Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq ediləcək və bu Protokol
imzalanmaq üçün bağlı olduğu tarixdən etibarən istənilən Xəzəryanı dövlət tərəfindən qoşulmaq üçün açıq
olacaqdır.
4. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədlər Konvensiyanın depozitarisinə
saxlanca verilir.
Bu Protokol bütün Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanca verildiyi tarixindən sonra doxsanıncı gündə qüvvəyə minir.
Maddə 17. Protokola dəyişikliklər, əlavələr və əlavələrə dəyişikliklər edilməsi
İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Protokola dəyişikliklər və əlavələr, həmçinin onun əlavələrinə
dəyişikliklər təklif edə bilər. Bu dəyişikliklər və əlavələr Razılığa gələn Tərəflər tərəfindən Konvensiyanın
24-cü, 25-ci və 34-cü maddələrinə uyğun olaraq qəbul olunur və qüvvəyə minir.
Maddə 18. Protokolun milli qanunvericiliyə təsiri
Bu Prolokolun müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin bu Protokolun yerinə yetirilməsi üçün daha sərt
milli tədbirlər qəbul etmək hüququna təsir etmir.
Maddə 19. Digər beynəlxalq müqavilələrlə əlaqə
Bu Protokolda heç bir şərt Razılığa gələn Tərəflərin tərəf olduqları digər beynəlxalq müqavilələr üzrə
onların hüquq və öhdəliklərinə xələl gətirmir.
Maddə 20. Qeyd-şərt
Bu Protokola heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 21. Depozitari
Bu Protokolun depozitarisi Konvensiyanın depozitarisidir.
Maddə 22. Autentik mətnlər
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Bu Protokolun Azərbaycan, ingilis, fars, qazax, rus və türkmən dillərində olan mətnləri bərabər
autentikdir. Bu Protokolun təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan
mətnə üstünlük verilir.
Maddə 23. Xəzər dənizinin hüquqi statusu üzrə danışıqlarla əlaqə
Bu Protokolda heç bir şərt Xəzər dənizinin yekun hüquqi statusu üzrə danışıqların nəticəsini
qabaqcadan mühakimə kimi təfsir edilmir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər hazırkı Protokolu
imzaladılar.
_______________ şəhərində ___-ci il ___________ tarixində imzalanmışdır.
ƏLAVƏ I
Fəaliyyətlərin siyahısı
1. Xam neftin emalı zavodları (xam neftdən yalnız sürtgü yağları istehsal edən müəssisələr istisna
olmaqla) və gün ərzində 500 ton və ya daha artıq kömür və ya bitum şistinin qazlaşdırılması və
mayeləşdirilməsi üçün qurğular.
2. 300 meqavat və ya daha artıq istilik gücünə malik olan termal elektrik stansiyaları və digər yanma
qurğuları.
3. Maksimal gücü 1 kilovat fasiləsiz termal yükü keçməyən, parçalanan və bərpa olunan materialların
hasilatı və çevrilinəsi üçün nəzərdə tutulan tədqiqat qurğuları istisna olmaqla, atom elektrik stansiyaları və
digər nüvə reaktorları, o cümlədən belə elektrik stansiyalarının və ya reaktorların sökülməsi və ya
istismardan çıxarılması (1/).
4. Müstəsna olaraq nüvə yanacaqlarının istehsalı və ya zənginləşdirilməsi, şüalanan nüvə
yanacaqlarının yenidən emalı və ya saxlanılması, yaxud radioaktiv tullantıların saxlanılması, utilizasiyası
və emalı üçün qurğular.
5. Çuqunun və poladın ilkin əridilməsi və əlvan metalların istehsalı üçün əsas qurğular.
6. Asbest-sement məhsulları üçün hazır məhsulun illik hasilatı 20,000 tondan artıq olan, ovulmuş
material üçün hazır məhsulun illik hasilatı 50 tondan artıq olan və digər asbest məhsulları üçün ildə 200
tondan artıq istifadə olunan asbestin ekstraksiyası, asbest və asbest tərkibli məhsulların emalı və çevrilməsi
üçün qurğular.
7. Kompleks kimya və neft-kimya qurğuları.
8. Avtomagistrallar, sürət yolları (2/) və uzun məsafəli dəmiryol daşımaları üçün xətlərin inşası,
rekonstruksiyası və/və ya genişləndirilməsi, o cümlədən əsas yol ötürücüləri, uçuş-enmə zolağı 2100 metr
və daha artıq olan hava limanlarının (3/) inşası;
9. Neft, qaz, neft məhsulları və ya kimyəvi maddələrin nəqli üçün böyük diametrli boru xətləri.
10. Kütləsi 1350 tondan artıq olan gəmilərin keçidinə imkan verən dəniz/ticarət limanları və həmçinin
daxili su yolu nəqliyyatı üçün nəzərdə tutulmuş daxili su yolları və limanlar.
11. Tullantıların yandırılması, kimyəvi emalı və ya basdırılması üçün tullantıların utilizasiyası
qurğuları.
12. Xəzər dənizinə qoşulan böyük bəndlər, anbarlar və kanallar.
13. Abstraksiya olunan və doldurulan suyun illik həcmi 10 milyon kub metr və ya daha artıq olan
yeraltı suların abstraksiyası fəaliyyətləri və ya yeraltı suların qeyri-təbii yolla doldurulması sistemləri.
14. Gün ərzində 200 ton və daha artıq hava ilə qurudulmuş kağız xammalı, kağız və taxta materialları
istehsalı.
15. Böyük karxanalar, mədənçilik, metal filizləri və ya kömürün yerində çıxarılması və emalı.
16. Açıq dənizdə karbohidrogen hasilatı. Hasilat həcmi gün ərzində neftə nəzərən 600 ton və qaza
nəzərən 500 000 kub metrdən artıq olan neftin və təbii qazın hasilatı.
17. Neft, neft-kimya və kimyəvi məhsulların əsas saxlanma anbarları.
18. Böyük ərazilərdə meşələrin qırılması.
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19. Çay hövzələri arasında və daxilində köçürülmənin suyun mümkün çatışmazlığının qarşısını
almaq məqsədi daşıdığında və köçürülən suyun miqdarı ildə 100 milyon kub metrdən artıq olduqda, su
resurslarının köçürülməsi işləri; bütün digər hallarda, hövzənin çoxillik orta su axınının abstraksiyası ildə
2 mlrd kub metrdən və köçürülən suyun miqdarı bu axının 5 faizindən artıq olduqda, çay hövzələri arasında
su ehtiyatlarının köçürülməsi işləri. Hər iki halda, boru kəməri ilə içməli suyun nəqli istisna olunur.
20. Tutumu 150 000 əhali ekvivalentindən artıq olan çirkab suların emalı zavodları.
21. Mikrobioloji və biotexnoloji istehsalın və genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin
buraxılması üçün qurğular.
22. Torpağın rekultivasiyası, o cümlədən süni adaların, dil və riflərin yaradılması.

ƏLAVƏ I-ə QEYDLƏR
(1/) Bu Protokolun məqsədləri üçün atom elektrik stansiyaları və digər nüvə reaktorları belə
qurğulardan bütün nüvə yanacağı və digər radioaktiv çirklənmiş elementlər daimi çıxarıldıqda bu cür qurğu
hesab edilmirlər.
(2/) Bu Protokolun məqsədləri üçün:
- “Avtomagistral” dedikdə, yolkənarı hüdudlarında olan mülki obyektlərə xidmət etməyən, avtomobil
nəqliyyatı vasitələri üçün xüsusi olaraq layihələndirilmiş və tikilmiş yol başa düşülür və hansı ki:
(a) xüsusi yerlər və ya müvəqqəti məhdudiyyətlər istisna olmaqla, bir-birindən hərəkət üçün nəzərdə
tutulmayan zolaqla və ya müstəsna hallarda digər vasitətərlə bölünən nəqliyyatın ikitərəfli istiqaməti üçün
ayrı hərəkət hissələri ilə təmin edilir;
(b) heç bir yol, dəmiryolu, tramyay xətti və ya piyada keçidi ilə eyni səviyyədə kəsişmir;
(c) avtomagistral xüsusi yol nişanı ilə işarələnmişdir.
- “Sürət yolu” dedikdə, xüsusilə yolun hərəkət hissəsində/lərində avtomobillərin dayanması və
saxlanması qadağan edilən, avtomobillər üçün nəzərdə tutulan və yalnız qovşaqlardan və nəzarət olunan
kəsişmələrdən keçidi mümkün olan yol başa düşülür.
(3/) Bu Protokolun məqsədləri üçün “hava limanı” dedikdə, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatını
təsis edən “Mülki aviasiya haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya (1944-cü il, Çikaqo, ABŞ) Əlavə 14-də
hava limanı anlayışına uyğun olan hava limanı başa düşülür.
ƏLAVƏ II
Əhəmiyyətli transsərhəd təsirin müəyyən edilməsində
kömək göstərməsi üçün meyarların siyahısı
1. Maraqlı Tərəflər fəaliyyətin əhəmiyyətli mənfi transsərhəd təsirə malik olma ehtimalının olubolmadığını, xüsusilə aşağıdakı bir və ya daha artıq meyar vasitəsilə müəyyən edə bilər:
(a) ölçü: bu fəaliyyət növü üçün böyük olan təklif olunan fəaliyyətlər;
(b) yerləşmə: xüsusi ekoloji həssas və ya əhəmiyyətli ərazilərdə və ya onlara yaxın ərazilərdə yerləşən
təklif olunan fəaliyyətlər (1971-ci il 2 fevral tarixli əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq
əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında Konvensiya çərçivəsində müəyyən olunmuş sulu-bataqlıq
yerlər, milli parklar, təbiət qoruqları, xüsusi elmi əhəmiyyətli ərazilər və ya arxeoloji, mədəni və ya tarixi
əhəmiyyətli ərazilər kimi); həmçinin təklif olunan inkişafın xüsusiyyətlərinin əhaliyə əhəmiyyətli təsir
ehtimalı olan yerlərdəki təklif olunan fəaliyyətlər;
(c) təsirlər: xüsusilə mürəkkəb və potensial mənfi təsirləri olan, o cümlədən insanlar və ya qiymətli
növlər və orqanizmlərə ciddi təsir doğuran, təsirə məruz qalan ərazinin mövcud və ya potensial istifadəsini
təhlükə altında qoyan və ətraf mühitin daşıma qabiliyyətinin davam gətirə bilmədiyi əlavə yükləməyə səbəb
olan təklif olunan fəaliyyətlər.
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ƏLAVƏ III
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
sənədləşdirməsinin minimum məzmunu
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi layihəsinə daxil edilməli olan məlumat, minimum olaraq, bu
Protokolun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakıları ehtiva edir:
(a) təklif olunan fəaliyyətin təsvirini və onun məqsədini;
(b) müvafiq olduqda, təklif olunan fəaliyyətə əsaslı alternativlərin (məsələn, yerləşmə və ya texnoloji
xarakterli) və həmçinin fəaliyyətsizlik alternativinin təsvirini;
(c) təklif olunan fəaliyyət və onun alternativləri tərəfindən əhəmiyyətli təsirə məruz qalma ehtimalı
olan ətraf mühitin təsvirini;
(d) təklif olunan fəaliyyət və onun alternativlərinin ətraf mühitə potensial təsirinin təsvirini və onun
əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsini;
(e) ətraf mühitə mənfi təsiri minimum səviyyədə saxlamaq üçün yumşaldıcı tədbirlərin təsvirini;
(f) qabaqlayıcı üsullar və əsas fərziyyələr, eləcə də ətraf mühitə dair istifadə olunmuş müvafiq
məlumatın aydın göstərilməsini;
(g) məlumatda çatışmazlıqların və tələb olunan məlumatın toplanmasında rast gəlinən qeyrimüəyyənliklərin müəyyən edilməsini;
(h) müvafiq olduqda, monitorinq və idarəetmə proqramları üçün icmal və layihə sonrası təhlil üçün
hər hansı planları;
(I) qeyri-texniki xülasəni, müvafiq olduqda, o cümlədən vizual təqdimatı (xəritələri, qrafikləri və s.).
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“Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında” 2018-ci il avqustun 12-də Aktau şəhərində imzalanmış
Konvensiya təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 fevral 2019-cu il
№ 1488-VQ
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında
KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçıları – bundan sonra Tərəflər adlandırılacaq, Xəzər dənizinin sahilində
yerləşən dövlətlər – Azərbaycan Respublikası, İran İslam Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Rusiya
Federasiyası və Türkmənistan,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına
əsaslanaraq,
Tərəflər arasında əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı anlaşma mühitini nəzərə alaraq,
Tərəflər arasında mehriban qonşuluq münasibətlərini dərinləşdirmək və genişləndirmək istəyini
rəhbər tutaraq,
Xəzər dənizinin Tərəflər üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyindən və yalnız onların Xəzər dənizinə və
onun resurslarına münasibətdə suveren hüquqlara malik olduqlarından çıxış edərək,
Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlərin həllinin Tərəflərin müstəsna səlahiyyətinə aid olduğunu
vurğulayaraq,
Xəzər dənizinin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni əhəmiyyətini qəbul edərək,
Xəzər dənizinin qorunub saxlanmasında, regionun davamlı inkişafı üçün indiki və gələcək nəsillər
qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk edərək,
bu Konvensiyanın Tərəflər arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə
yardım edəcəyinə, Xəzər dənizinin dinc məqsədlər üçün istifadə olunmasına, onun resurslarının səmərəli
istifadəsinə, təbii ətraf mühitinin tədqiqi, müdafiəsi və qorunub saxlanmasına köməklik göstərəcəyinə əmin
olaraq,
Xəzər dənizində qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasına can ataraq,
Xəzər dənizi regionunda geosiyasi və milli səviyyələrdə baş vermiş dəyişiklikləri və prosesləri,
Tərəflər arasında mövcud olan razılaşmaları və bununla əlaqədar Xəzər dənizinin hüquqi rejiminin
təkmilləşdirilməsi zərurətini nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər:
“Xəzər dənizi” – Tərəflərin quru ərazisi ilə əhatə olunan, sahilləri 1:750 000 miqyaslı Rusiya
Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin Naviqasiya və okeanoqrafiya Baş idarəsinin, Sankt-Peterburq şəhəri,
31003 nömrəli, 1998-ci ildə nəşr olunmuş 17.01.1997 tarixli arxiv buraxılışı, 31004 nömrəli, 1999-cu ildə
nəşr olunmuş 04.07.1998 tarixli arxiv buraxılışı, 31005 nömrəli, 1998-ci ildə nəşr olunmuş 16.11.1996
tarixli arxiv buraxılışı, təsdiq olunmuş surətləri bu Konvensiyaya əlavə olunan və onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan dəniz naviqasiya xəritələrində göstərilən su hövzəsi;
“Çıxış xətti” – normal və düz çıxış xətlərindən ibarət olan xətt;
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“Normal çıxış xətti” – xəzəryanı dövlət tərəfindən rəsmi tanınmış iri miqyaslı xəritələrdə göstərilən,
xəzəryanı dövlətin materik hissəsində və ya onun adalarında yerləşən, Kronştadt futştokunun sıfır
göstəricisinə münasibətdə 1977-ci il Baltik yüksəklik sisteminin mənfi 28,0 metr göstəricisində olan Xəzər
dənizinin orta çoxillik səviyyə xətti;
“Düz çıxış xətləri” – sahil xəttinin girintili-çıxıntılı olduğu və ya sahilboyunda və onun bilavasitə
yaxınlığında adalar sırasının mövcud olduğu yerlərdə sahillərin müvafiq nöqtələrini birləşdirən və çıxış
xəttini yaradan düz xətlər.
Düz çıxış xətlərinin çəkilməsi metodikası bütün Tərəflər arasında ayrıca saziş ilə müəyyən edilir.
Əgər sahilyanı dövlət daxili suların müəyyən edilməsi baxımından onu açıq-aşkar əlverişsiz
vəziyyətə salan sahil konfiqurasiyasına malikdirsə, bu hal qeyd olunan metodika üzərində iş aparılarkən
bütün beş Tərəfin razılığının əldə olunması məqsədilə nəzərə alınacaqdır;
“Daxili sular” – çıxış xətlərindən sahilə doğru istiqamətdə yerləşən sular;
“Ərazi suları” – sahilyanı dövlətin suverenliyinin şamil olunduğu dəniz zolağı;
“Balıqçılıq zonası” – sahilyanı dövlətin su bioloji resurslarının hasilatına müstəsna hüquqlarının
olduğu dəniz zolağı;
“Ümumi su məkanı” – balıqçılıq zonasının xarici hüdudları kənarında yerləşən və bütün Tərəflərin
istifadəsində olan akvatoriyanın hissəsi;
“Sektor” – dibin və təkin resurslarının mənimsənilməsi ilə əlaqədar təkin istifadəsi və digər
qanunauyğun təsərrüfat-iqtisadı fəaliyyət məqsədləri ilə Tərəflər arasında bölünmüş dib və təkin sahələri;
“Su bioloji resursları” – balıqlar, molyusklar, xərçəngkimilər, məməlilər və digər növ su heyvanları
və bitkiləri;
“Birgə su bioloji resursları” – idarəetməsini Tərəflərin birgə həyata keçirdiyi su bioloji resursları;
“Hasilat” – məqsədi su bioloji resurslarının təbii yaşayış mühitindən çıxarılması olan istənilən növ
fəaliyyət;
“Hərbi gəmi” – Tərəflərdən hər hansı birinin silahlı qüvvələrinə məxsus və belə gəmilərin milli
mənsubiyyətini fərqləndirən xarici nişanlara malik olan, həmin Tərəfin hökumətinin xidmətində olan və
soyadı hərbi qulluqçuların müvafiq siyahısına və ya ona ekvivalent sənədə daxil edilmiş zabitin
komandanlığı altında olan və daimi hərbi intizama tabe olan heyətə malik gəmi,
“Xəzər dənizinin ekoloji sistemi” – Xəzər dənizinin və dənizin təsiri altında olan qurunun
hüdudlarında havanın, suyun və insan da daxil olmaqla bioloji orqanizmlərin qarşılıqlı fəaliyyətdə olan
komponentləri;
“Çirklənmə” – bioloji resurslara və dənizdə həyata zərər, insan sağlamlığına təhlükə kimi ziyanlı
nəticələrə gətirən və ya gətirə bilən, dənizdə fəaliyyətə, o cümlədən su bioloji resursların hasilatı və
dənizdən istifadənin digər qanunauyğun növlərinə maneə törədən, istifadə olunan dəniz suyunun
keyfiyyətini aşağı salan və istirahət şəraitini pisləşdirən maddə, orqanizm və ya enerjinin qumda yerləşən
mənbələrdən də daxil olmaqla, Xəzər dənizinin ekoloji sisteminə insan tərəfindən birbaşa yaxud dolayı
yolla daxil edilməsi;
deməkdir.
Maddə 2
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq Tərəflər Xəzər dənizində suverenliklərini, suveren və müstəsna
hüquqlarını, eləcə də yurisdiksiyalarını həyata keçirir.
2. Bu Konvensiya ilə dənizin suyu, dibi, təki, təbii resursları və onun üzərindəki hava məkanı da daxil
olmaqla, Xəzər dənizinin istifadəsinə münasibətdə Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri müəyyən olunur və
tənzimlənir.
Maddə 3
Tərəflərin Xəzər dənizindəki fəaliyyəti aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçiriləcəkdir:
1) dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə, suveren bərabərliyinə hörmət, zor
işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, qarşılıqlı hörmət, əməkdaşlıq, bir-birinin daxili işlərinə
qarışmamaq;
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2) Xəzər dənizinin sülh məqsədləri üçün istifadə edilməsi, onun sülh, mehriban qonşuluq, dostluq və
əməkdaşlıq zonasına çevrilməsi, Xəzər dənizi ilə bağlı bütün məsələlərin dinc vasitələrlə həll edilməsi;
3) Xəzər regionunda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi;
4) Xəzər dənizində Tərəflərin sabit silahlanma balansının təmin edilməsi, hərbi quruculuğun bütün
tərəflərin maraqlarının nəzərə alınması ilə ağlabatan yetərlilik hədlərində həyata keçirilməsi, bir-birinin
təhlükəsizliyinə xələl yetirilməməsi;
5) hərbi fəaliyyət sahəsində razılaşdırılmış etimad tədbirlərinə regional təhlükəsizlik və sabitliyin
möhkəmləndirilməsi üzrə ümumi səylərə, o cümlədən bütün Tərəflər arasında bağlanmış beynəlxalq
müqavilələrə uyğun olaraq öngörənlik və şəffaflıq ruhunda riayət edilməsi;
6) Xəzər dənizində Tərəflərə məxsus olmayan silahlı qüvvələrin mövcud olmaması;
7) Tərəflərdən hər hansının əleyhinə təcavüz və digər hərbi fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün hər
hansı bir Tərəfin öz ərazisini digər dövlətlərə verməməsi;
8) sahilyanı dövlətlərin suveren və müstəsna hüquqlarına və bununla bağlı Tərəflərin
müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət növlərinə münasibətdə onların qəbul etdikləri qaydalara riayət etməklə, hər bir
Tərəfin ərazi sularının hüdudlarından kənarda dəniz üzgüçülüyünün azadlığı;
9) dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
10) beynəlxalq ticarətin və iqtisadi inkişafın genişləndirilməsi məqsədilə, tranzit Tərəfin qanuni
maraqlarının nəzərə alınması ilə beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsip və normaları və müvafiq
Tərəflərin razılaşmaları əsasında Xəzər dənizindən digər dənizlərə, Dünya Okeanına və geriyə azad çıxış
hüququ;
11) Xəzər dənizində müstəsna olaraq Tərəflərin hər birinin bayraqları altında üzən gəmilərin
üzgüçülüyü, giriş/çıxışının həyata keçirilməsi;
12) birgə su bioloji resursların artırılması və istifadəsinin tənzimlənməsi üzrə razılaşdırılmış norma
və qaydaların tətbiqi;
13) Xəzər dənizinin ekoloji sisteminə vurulan zərərə görə, çirklənməyə yol verən Tərəfin
məsuliyyəti;
14) Xəzər dənizinin təbii mühitinin qorunması, onun bioloji resurslarının mühafizəsi, bərpası və
səmərəli istifadəsi;
15) Xəzər dənizinin ekologiyası, bioloji resurslarının mühafizəsi və istifadəsi sahəsində elmi
tədqiqatların aparılmasına yardım göstərilməsi;
16) Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının qaydalarına uyğun olaraq mülki hava gəmilərinin uçuş
azadlığı;
17) hər bir Tərəfin ərazi sularının hüdudlarından kənarda dəniz elini tədqiqatların, Tərəflərin
razılaşdırdığı hüquqi normalara uyğun olaraq, sahilyanı dövlətlərin suveren və müstəsna hüquqlarına, eləcə
də bununla bağlı müəyyən tədqiqat növlərinə münasibətdə onların müəyyən etdiyi qaydalara riayət etməklə
aparılması.
Maddə 4
Tərəflər, Xəzər dənizində bu Konvensiya, Tərəflərin ona uyğun ayrıca sazişlərinə və milli
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, gəmiçilik, su bioloji resurslarının hasilatı, istifadəsi və qorunması, onun
dibinin və təkinin resurslarının kəşfiyyatı və işlənməsi, eləcə də digər növ fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi
məqsədilə fəaliyyət göstərirlər.
Maddə 5
Xəzər dənizinin akvatoriyası daxili sular, ərazi suları, balıqçılıq zonaları və ümumi su məkanına
bölünür.
Maddə 6
Hər bir Tərəfin suverenliyi quru ərazisi və daxili sularının hüdudlarından kənarda bitişik olan ərazi
suları adlandırılan dəniz zolağına, eyni ilə onun dibi və təkinə, eləcə də üzərində olan hava məkanına şamil
olunur.
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Maddə 7
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilən çıxış xətlərindən ölçülən, eni 15
dəniz milindən artıq olmayan ərazi sularını müəyyən edir.
2. Hər nöqtəsi çıxış xəttinin ən yaxın nöqtəsindən ərazi sularının eninə bərabər məsafədə yerləşən
xətt ərazi sularının xarici sərhədidir.
Ərazi sularının xarici sərhədinin müəyyən edilməsi məqsədilə, dənizə ən çox uzanan liman sisteminin
tərkib hissəsini təşkil edən daimi liman qurğuları sahilin bir hissəsi hesab edilir. Sahilyanı qurğular və süni
adalar daimi liman qurğuları hesab olunmur.
Ərazi sularının xarici sərhədi dövlət sərhədidir.
3. Sahilləri yanaşı olan dövlətlər arasında daxili və ərazi sularının bölünməsi, beynəlxalq hüququn
prinsip və normaları nəzərə alınmaqla, onlar arasında razılaşmalar yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 8
1. Xəzər dənizinin dibinin və təkinin sektorlara bölünməsi, beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış
prinsip və normaları nəzərə alınmaqla, yanaşı və qarşı-qarşıya yerləşən dövlətlər arasında razılaşmalar yolu
ilə, onların dibin təkindən istifadəsinə və dibin və təkin resurslarının mənimsənilməsi ilə bağlı digər
qanunauyğun təsərrüfat-iqtisadi fəaliyyətinə olan suveren hüquqlarının həyata keçirilməsi məqsədilə yerinə
yetirilir.
2. Sahilyanı dövlət öz sektoru hüdudlarında süni adaların, qurğuların və tikililərin qurulması üzrə,
eləcə də yaradılması, istismarı və istifadəsinə icazə vermək və tənzimləmək üzrə müstəsna hüquqa malikdir.
Sahilyanı dövlət süni adaların, qurğuların və tikililərin ətrafında, zəruri tanındığı halda, həm gəmiçiliyin,
həm də süni ada, qurğu və tikililərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zonalar müəyyən edə bilər.
Təhlükəsizlik zonalarının eni belə süni ada, qurğu və tikilinin xarici kənarının hər bir nöqtəsindən
ölçülməklə 500 metrdən çox olmamalıdır.
Belə qurğuların coğrafi koordinatları və təhlükəsizlik zonalarının konturları bütün Tərəflərə
bildirilməlidir.
3. Bütün gəmilər bu təhlükəsizlik zonalarına hörmət etməlidirlər.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq sahilyanı dövlətin suveren hüquqlarının həyata keçirilməsi
digər Tərəflərin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlarının pozulmasına və ya onların
həyata keçirilməsinə əsassız maneələrə gətirib çıxarmamalıdır.
Maddə 9
1. Hər bir Tərəf ərazi sularına bitişik eni 10 dəniz mili olan balıqçılıq zonası müəyyən edir.
Yanaşı sahilləri olan dövlətlər arasında balıqçılıq zonalarının bölünməsi beynəlxalq hüququn prinsip
və normaları nəzərə alınmaqla onlar arasındakı razılaşmalar yolu ilə həyata keçirilir.
2. Hər bir Tərəf özünün balıqçılıq zonasında bu Konvensiyaya, onun əsasında Tərəflərin qəbul etdiyi
ayrıca sazişlərə və öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq su bioloji resursların hasilatının həyata
keçirilməsində müstəsna hüquqa malikdir.
3. Tərəflər bu Konvensiya və beynəlxalq mexanizmlər əsasında Xəzər dənizində birgə su bioloji
resursların ümumi icazə verilən ovunu birgə müəyyən edir və onu milli kvotalara bölürlər.
4. Tərəflərdən biri ümumi icazə verilən ovda öz kvotasını mənimsəyə bilmədikdə, milli
qanunvericiliyə uyğun olaraq ikitərəfli müqavilələrin bağlanması və başqa razılaşmalar yolu ilə digər
Tərəflərə ümumi icazə verilən ovdakı kvotasının qalıqlarına çıxış verə bilər.
5. Xəzər dənizinin birgə su bioloji resurslarının hasilatı qaydaları və şərtləri bütün Tərəflər arasındakı
ayrıca sazişə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 10
1. Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilər Tərəflərin ərazi sularının hüdudlarından kənarda dəniz
üzgüçülüyünün azadlığından istifadə edir. Dəniz üzgüçülüyünün azadlığı bu Konvensiyanın müddəalarına
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və Tərəflər arasında digər uyğun gələn sazişlərə müvafiq olaraq onların bu Konvensiya ilə müəyyən edilmiş
suveren və müstəsna hüquqlarına zərər yetirmədən həyata keçirilir.
2. Hər bir Tərəf yüklərin, baqajın və sərnişinlərin daşınmasını, yedəkləmə, həmçinin xilasetmə
əməliyyatlarını həyata keçirən digər Tərəfin bayrağı altında üzən gəmilərə Xəzər dənizindəki limanlarına
azad giriş-çıxış, onlardan yüklərin boşaldılması və yüklənməsi, sərnişinlərin mindirilib düşürülməsi üçün
istifadə, gəmi və digər liman yığımlarının ödənilməsi, habelə gəmiçilik və adi kommersiya əməliyyatlarının
həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan xidmətlərdən istifadə ilə əlaqədar milli gəmilərinə göstərdiyi eyni
münasibəti göstərir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən rejim Xəzər dənizində Tərəflərin bayrağı altında üzən
gəmilər üçün açıq olan limanlara tətbiq olunur.
4. Tərəflər Xəzər dənizindən digər dənizlərə, Dünya Okeanına və geriyə sərbəst çıxış hüququna
malikdir. Bu məqsədlə Tərəflər tranzit Tərəflərin ərazilərindən bütün nəqliyyat vasitələrilə sərbəst tranzit
hüququndan istifadə edir.
Belə çıxışın həyata keçirilməsi qaydası və şərtləri maraqlı Tərəflər və tranzit Tərəflər arasında
ikitərəfli sazişlər vasitəsi ilə, bu cür sazişlər olmadıqda isə tranzit Tərəfin qanunvericiliyi əsasında
razılaşdırılır.
Tranzit Tərəflər öz əraziləri üzərində tam suverenliyin həyata keçirilməsi məqsədilə, Tərəflər üçün
bu bənddə nəzərdə tutulan hüquq və imkanların tranzit Tərəflərin qanuni maraqlarına heç bir yolla xələl
gətirməməsini təmin etmək üçün bütün tədbirləri görmək hüququna malikdir.
Maddə 11
1. Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilər aşağıdakı məqsədlərlə ərazi sularından keçid həyata keçirə
bilərlər:
a) daxili sulara girmədən və ya daxili sulardan kənarda olan reyddə və ya liman qurğusunun yanında
durmadan ərazi sularından keçmək;
və ya
b) daxili sulara girmək və ya oranı tərk etmək, yaxud belə bir reyddə və ya liman qurğusunun yanında
durmaq.
2. Hərbi gəmilərin, sualtı qayıqların və digər sualtı nəqliyyat vasitələrinin ərazi sularından keçid
qaydası və şərtləri bayraq dövləti və sahilyanı dövlət arasında sazişlər əsasında, belə sazişlər olmadıqda isə
sahilyanı dövlətin qanunvericiliyi əsasında müəyyən edilir.
Hərbi gəminin ərazi sularına daxil olması qarşısıalınmaz qüvvə və ya fəlakət nəticəsində və ya
fəlakətə uğrayan şəxs, gəmi və hava gəmilərinə yardım göstərmək üçün zəruri olduqda, hərbi gəminin
komandiri ərazi sularına yaxınlaşarkən sahilyanı dövlətə müvafiq bildiriş verir, daxil olma isə sahilyanı
dövlətlə razılaşdırmaqla gəminin komandiri tərəfindən müəyyən edilən marşrut üzrə həyata keçirilir. Qeyd
edilən hallar bitdikdən sonra hərbi gəmi dərhal müvafiq ərazi sularını tərk edir.
Hərbi gəmilərin daxili sulara qarşısıalınmaz qüvvə və ya fəlakət nəticəsində və ya fəlakətə uğrayan
şəxs, gəmi və hava gəmilərinə yardım göstərmək üçün daxil olmaq qaydası və şərtləri bayraq dövləti və
sahilyanı dövlət arasında sazişlər əsasında, belə sazişlər olmadıqda isə sahilyanı dövlətin qanunvericiliyi
əsasında həyata keçirilir.
3. Ərazi sularından keçid sülhü, sahilyanı dövlətin qayda-qanununu və ya təhlükəsizliyini
pozmamalıdır. Ərazi sularından keçid fasiləsiz olmalı və tez başa çatdırılmalıdır. Belə keçid bu
Konvensiyaya uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
4. Bu maddənin 2-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş şərtlər və qaydaya uyğun olaraq ərazi sularından
keçid həyata keçirən bir Tərəfin hərbi gəmiləri, sualtı qayıqları və digər sualtı nəqliyyat vasitələri, müvafiq
icazənin olduğu və ya qarşısıalınmaz qüvvə və ya fəlakət nəticəsində və ya fəlakətə uğrayan şəxs, gəmi və
hava gəmilərinə yardım göstərmək üçün zəruri hallar istisna olmaqla, digər Tərəfin ərazi sulan
hüdudlarında limanlara daxil olma və lövbərdə durma hüququna malik deyildir.
5. Bir Tərəfin ərazi sularında digər Tərəfin sualtı qayıqları və digər sualtı nəqliyyat vasitələri suyun
səthi ilə hərəkət etməli və bayraq qaldırmalıdır.
6. Əgər keçid zamanı aşağıdakı fəaliyyətlərdən biri həyata keçirilirsə, ərazi sularından keçid sülhü,
sahilyanı dövlətin qayda-qanunu və ya təhlükəsizliyini pozmuş hesab olunur:
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a) sahilyanı dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyi əleyhinə zor işlətməklə
hədələmə, yaxud zor tətbiqetmə və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində əks olunmuş
beynəlxalq hüququn prinsiplərini pozan hər hansı digər hərəkət;
b) hər hansı silah növü ilə manevr və ya təlimlərin keçirilməsi;
c) sahilyanı dövlətin müdafiə və ya təhlükəsizliyinə ziyan vurmaq məqsədilə məlumatın
toplanılmasına yönəlmiş hər hansı hərəkət;
d) sahilyanı dövlətin müdafiə və təhlükəsizliyinə qəsd etmək məqsədilə həyata keçirilən hər hansı
təbliğat hərəkəti;
e) hər hansı uçuş aparatının və ya hərbi cihazın havaya qaldırılması, endirilməsi və ya göyərtəyə
qəbul edilməsi və onun idarə edilməsi;
f) hər hansı hərbi cihazın suya, suyun altına endirilməsi və ya göyərtəyə qəbul edilməsi və onun idarə
edilməsi;
g) sahilyanı dövlətin gömrük, fiskal, immiqrasiya və ya sanitar qanun və qaydalarına zidd olaraq mal
və ya valyutanın yüklənməsi və ya boşaldılması və ya istənilən şəxsin gəmiyə mindirilməsi və ya
düşürülməsi;
h) bu Konvensiyaya zidd olaraq qəsdən edilən istənilən ciddi çirkləndirmə fəaliyyəti;
i) hər hansı balıqçılıq fəaliyyəti;
j) tədqiqat və ya hidroqrafik fəaliyyətin həyata keçirilməsi;
k) sahilyanı dövlətin hər hansı kommunikasiya sisteminin və ya digər tikililərinin, yaxud qurğularının
fəaliyyətinə maneə yaratmağa yönəlmiş hər hansı hərəkət;
l) ərazi sularından keçidə birbaşa aidiyyəti olmayan hər hansı digər fəaliyyət.
7. Hər bir Tərəf öz ərazi sularında bu maddədə qeyd olunmuş şərtlərin pozulması ilə həyata keçirilən
keçidin qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər görə bilər.
8. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın müddəalarına və ya beynəlxalq hüququn digər normalarına uyğun
olaraq aşağıda göstərilən məsələlərin hamısı və ya bir neçəsi də daxil olmaqla, ərazi sularından keçid ilə
bağlı qanun və qaydalar qəbul edə bilər:
a) gəmiçiliyin təhlükəsizliyi və gəmilərin hərəkətinin tənzimlənməsi;
b) naviqasiya vasitələri və avadanlıqlarının, eləcə də digər tikili və ya qurğuların müdafiəsi;
c) kabellərin və boru kəmərlərinin müdafiəsi;
d) dənizin bioloji resurslarının mühafizəsi;
e) sahilyanı dövlətin balıqçılıq qanunlarının və qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması;
f) sahilyanı dövlətin ətraf mühitinin qorunub saxlanması və onun çirkləndirilməsinin qarşısının
alınması, azaldılması və nəzarət altında saxlanılması;
g) dəniz elmi tədqiqatları və hidroqrafik çəkilişlər;
h) sahilyanı dövlətin gömrük, fiskal, immiqrasiya və ya sanitar qanun və qaydalarının pozulmasının
qarşısının alınması;
i) milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi.
9. Tərəf ərazi sularından keçid ilə bağlı bütün qanun və qaydaları müvafiq qaydada dərc etdirir.
10. Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilər ərazi sularından keçid həyata keçirərkən sahilyanı
dövlətin belə keçidə aid olan bütün qanun və qaydalarına riayət edirlər.
11. Hər bir Tərəf zəruri olduqda və gəmiçiliyin təhlükəsizliyini nəzərə almaqla onun ərazi sularından
keçidi həyata keçirən digər Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilərdən onların ərazi sularından keçid
qaydasını müəyyən və təyin edə bildiyi dəniz yolları və hərəkətin bölünməsi sxemlərindən istifadə
edilməsini tələb edə bilər.
12. Sahilyanı dövlət həmçinin daxili sulara istiqamətlənən və ya daxili suların hüdudlarından kənarda
liman qurğularından istifadə edən gəmilərə münasibətdə həmin gəmilərin daxili sulara girişinə və liman
qurğularından istifadəsinə icazə verən şərtlərin pozulmasının qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görmək
hüququna malikdir.
13. Hər bir Tərəf öz təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əhəmiyyətli olduğu təqdirdə, digər
Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilərə münasibətdə forma və ya mahiyyətcə ayrı-seçkilik etmədən,
onların öz ərazi sularının xüsusi bölgələrindən keçidini müvəqqəti olaraq dayandıra bilər.
Belə dayandırma yalnız müvafiq qaydada xəbərdarlıq edildikdən sonra qüvvəyə minir.
14. Hərbi gəmi və ya qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunan dövlət gəmisi ərazi
sularından keçidlə bağlı sahilyanı dövlətin qanun və qaydalarına riayət etmədikdə, qanun və qaydalara əməl
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etməklə bağlı edilən müraciətə məhəl qoymadıqda, sahilyanı dövlət ondan ərazi sularını dərhal tərk
etməsini tələb edə bilər.
15. Bayraq dövləti Tərəfi hərbi gəminin və ya qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunan
digər dövlət gəmisinin sahilyanı dövlətin ərazi sularından keçidi, daxil olması və lövbərdə durması ilə bağlı
qanun və qaydalarına və ya bu Konvensiyanın müddəalarına və ya beynəlxalq hüququn digər normalarına
riayət etməməsi nəticəsində sahilyanı dövlətə dəymiş istənilən zərər və ya ziyana görə beynəlxalq
məsuliyyət daşıyır.
16. Tərəf, onun bu Konvensiya və ya ona uyğun olaraq qəbul edilmiş qanun və qaydalara əsasən
hərəkət etdiyi hallar istisna olmaqla, öz ərazi sularından digər Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilərin
keçidinə maneə törətməməlidir. O cümlədən Tərəf:
a) digər Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilərə faktiki olaraq onları ərazi sularından keçid
hüququndan əsassız məhrum edən və ya bu hüququ pozan heç bir tələb irəli sürməməlidir;
və ya
b) digər Tərəflərin bayrağı altında üzən və ya istənilən dövlətə, o dövlətdən və ya o dövlətin adından
yük daşıyan gəmilərə münasibətdə forma və ya mahiyyətcə ayrı-seçkiliyə yol verməməlidir.
Tərəf öz ərazi sularında ona məlum olan gəmiçilik üçün istənilən təhlükə haqqında müvafiq qaydada
xəbərdarlıq edir.
Maddə 12
1. Hər bir Tərəf Xəzər dənizinin akvatoriyasında öz bayrağı altında üzən gəmilərə münasibətdə
yurisdiksiyasını həyata keçirir.
2. Hər bir Tərəf öz sektoru hüdudlarında süni adalar, qurğular, tikililər və öz sualtı kabelləri və boru
kəmərlərinə münasibətdə yurisdiksiyasını həyata keçirir.
3. Hər bir Tərəf öz balıqçılıq zonasında öz suverenliyinin, dibin təkindən istifadə və dib və təkin
resurslarının mənimsənilməsi ilə əlaqədar digər qanuni təsərrüfat-iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı suveren
hüquqlarının, su bioloji resurslarının hasilatına müstəsna hüquqlarının həyata keçirilməsi, həmçinin onların
mühafizəsi və idarəetməsi məqsədləri ilə öz qanun və qaydalarına riayət edilməsini təmin etmək üçün vacib
ola biləcək, gəmiyə baxış, nəzarət yoxlaması, isti izlərlə təqib etmə, saxlama, həbs və məhkəmə baxışı da
daxil olmaqla, bütün tədbirləri görə bilər.
Bu bənddə qeyd olunmuş tədbirlərin tətbiqi əsaslı olmalıdır. Belə tədbirlərin əsassız şəkildə tətbiqi
halında gəmiyə itki və ziyana görə kompensasiya ödənilməlidir.
Gəmiyə baxış, nəzarət yoxlaması, isti izlərlə təqib etmə, saxlama kimi tədbirlər Tərəflərin hərbi
gəmiləri və ya hərbi uçuş aparatları və ya dövlət xidmətində olması aydın və tanınan nişanlarla göstərilən
və bu məqsədlər üçün səlahiyyətləndirilmiş digər gəmilər və uçuş aparatlarında olan dövlət orqanlarının
səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilə bilər.
4. Bu Konvensiyanın 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bu Konvensiyanın heç
bir müddəası hərbi gəmilərin və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunan digər dövlət
gəmilərinin immunitetlərinə toxunmur.
Maddə 13
1. Hər bir Tərəf öz suverenliyinin həyata keçirilməsi məqsədilə öz ərazi sularında dəniz elmi
tədqiqatlarım tənzimləmək, onlara icazə vermək və həyata keçirmək kimi müstəsna hüquqa malikdir.
Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilər digər Tərəfin ərazi sularında yalnız həmin Tərəfin yazılı icazəsi və
onun müəyyən etdiyi şərtlər əsasında dəniz elmi tədqiqatları apara bilər.
2. Hər bir Tərəf öz yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə öz balıqçılıq zonasında su bioloji
resursları ilə bağlı və öz sektorunda dibin və təkin resurslarının kəşfiyyatı və işlənməsi ilə bağlı olan dəniz
elmi tədqiqatları tənzimləmək, onlara icazə vermək və həyata keçirmək kimi müstəsna hüquqa malikdir.
Tərəflərin bayraqları altında üzən gəmilər digər Tərəfin balıqçılıq zonasında və sektorunda yalnız onun
yazılı şəkildə ifadə olunmuş razılığına və onun müəyyən etdiyi şərtlərə əsasən belə tədqiqatlar apara bilər.
3. Hər bir Tərəf icazələrin verilmə qaydası və şərtlərini öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq
müəyyən edir və müvafiq qaydada digər Tərəflərə məlumat verir.
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4. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq dəniz elmi tədqiqatlarının aparılması üçün icazə
verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdə əsassız gecikdirmə və ya imtina olmamalıdır.
5. Bu maddədə sözügedən dəniz elmi tədqiqatları üzrə fəaliyyət, Tərəflərin bu Konvensiyada nəzərdə
tutulmuş suveren və müstəsna hüquqlarını həyata keçirmələri zamanı apardıqları fəaliyyətə əsassız maneə
törətmir.
6. Dəniz elmi tədqiqatları aparan Tərəf, bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq dəniz elmi
tədqiqatların aparılmasına icazə vermiş Tərəfin belə tədqiqatlarda, həmin Tərəfin alimlərinə heç bir
mükafat ödənişi etmədən və layihənin xərclərinin çəkilməsində iştirak etmək öhdəliyi olmadan, iştirak
etmək və ya təmsil olunmaq, xüsusilə də praktiki mümkün olduqda, tədqiqat gəmilərinin göyərtəsində
təmsil olunmaq hüququnu təmin edir.
7. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndinə uyğun olaraq dəniz elmi tədqiqatları aparan Tərəf bu tədqiqatların
aparılmasına icazə verən Tərəfi dəniz elmi tədqiqatı bitdikdən sonra onun yekun nəticə və məlumatlarını,
habelə elmi tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuş məlumat və nümunələrə çıxışı təqdim edir.
8. Tərəf öz ərazi sularında dəniz elmi tədqiqatları ilə bağlı hər hansı fəaliyyətin dayandırılması və ya
xitam verilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
9. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq dəniz elmi tədqiqatların aparılmasına icazə vermiş Tərəf
aşağıdakı hallarda həmin tədqiqatın dayandırılması və ya xitam verilməsini tələb etmək hüququna malikdir:
a) tədqiqat fəaliyyəti onun razılıq verdiyi məlumatlara uyğun olmayaraq aparıldıqda;
b) tədqiqat fəaliyyəti onun müəyyən etdiyi şərtləri pozaraq aparıldıqda;
c) tədqiqat layihəsi aparılan zaman bu maddənin müddəalarından hər hansı birinə riayət edilmədikdə;
d) bu cür dayandırılma və ya xitam verilmə onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün xüsusilə vacib
olduqda.
10. Tərəflərin bayrağı altında üzən gəmilər bu maddənin 2 və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq ərazi
suları hüdudlarından kənarda dəniz elmi tədqiqatlar aparmaq hüququna malikdir.
11. İkitərəfli və çoxtərəfli dəniz elmi tədqiqatları maraqlı Tərəflərin razılaşdırılması ilə aparılır.
Maddə 14
1. Tərəflər Xəzər dənizinin dibi ilə sualtı kabellər və boru kəmərləri çəkə bilər.
2. Tərəflər Xəzər dənizinin dibi ilə sualtı magistral boru kəmərlərini onların layihələrinin Xəzər
dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası və onun müvafiq protokolları
da daxil olmaqla, tərəfi olduqları beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edilmiş ekoloji tələb və standartlara
uyğun olması şərti ilə çəkə bilər.
3. Sualtı kabellərin və boru kəmərlərinin çəkilməsi üçün yolun müəyyən edilməsi, sualtı kabelin və
ya boru kəmərinin keçəcəyi dibin sektorunun məxsus olduğu Tərəflə razılaşdırmaqla həyata keçirilir.
4. Lövbər salma, dibyanı alətləri ilə balıq ovu, sualtı və dib dərinləşdirmə işləri və boşaldılmış lövbər
zənciri ilə üzgüçülüyün qadağan olunduğu sualtı kabellərin və boru kəmərlərinin keçmə yollarının
rayonlarının coğrafi koordinatları onların çəkildiyi sektorun məxsus olduğu sahilyanı dövlət tərəfindən
bütün Tərəflərə bildirilməlidir.
Maddə 15
1. Tərəflər Xəzər dənizinin ekoloji sistemini və onun bütün komponentlərini mühafizə etmək və
qorumaq öhdəliklərini götürür.
2. Tərəflər müstəqil və ya birgə şəkildə bioloji müxtəlifliyin qorunması, Xəzər dənizinin bioloji
resurslarının mühafizəsi, bərpası, davamlı və səmərəli istifadəsi, Xəzər dənizinin istənilən mənbədən
çirkləndirilməsinin qarşısının alınması, azaldılması və nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə bütün zəruri
tədbirlər görür və əməkdaşlıq edir.
3. Xəzər dənizinin bioloji müxtəlifliyinə ziyan vuran fəaliyyət qadağan edilir.
4. Tərəflər beynəlxalq hüququn normalarına əsasən Xəzər dənizinin ekoloji sisteminə vurulan zərərə
görə məsuliyyət daşıyır.
Maddə 16
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Xəzər dənizində Tərəflərin bu Konvensiyaya tərəf olmayan dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri ilə,
habelə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 17
Tərəflər Xəzər dənizində beynəlxalq terrorçuluq və onun maliyyələşdirməsi, silah, narkotik
maddələr, psixotrop vasitələr və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi, brakonyerliklə mübarizə,
dənizlə miqrantların qanunsuz gətirilməsinin, eləcə də digər cinayətlərin qarşısının alınması və aradan
qaldırılması məqsədilə fəaliyyət göstərir.
Maddə 18
1. Bu Konvensiyanın müddəalarına bütün Tərəflərin razılığı ilə dəyişikliklər və ya əlavələr edilə
bilər.
2. Bu Konvensiyaya dəyişiklik və əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsidir və qüvvəyə minməsi üçün
zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə beşinci bildirişin Depozitari tərəfindən
alındığı tarixdən qüvvəyə minən ayrıca protokollarla rəsmiləşdirilir.
Maddə 19
Tərəflər Konvensiyanın səmərəli yerinə yetirilməsi və Xəzər dənizində əməkdaşlığın nəzərdən
keçirilməsi məqsədilə razılaşdırılmış prosedur qaydalarına əsasən bir qayda olaraq ildə ən azı bir dəfə
növbə ilə hər sahilyanı dövlətdə keçirilən xarici işlər nazirliklərinin himayəsi altında yüksək səviyyəli
müntəzəm beştərəfli məsləhətləşmə mexanizmini yaradırlar.
Maddə 20
Bu Konvensiya Tərəflərin onların tərəfi olduqları digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq
və öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 21
1. Bu Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi ilə bağlı fikir ayrılığı və mübahisələr Tərəflər arasında
məsləhətləşmələr və danışıqlar yolu ilə həll olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı Tərəflər
arasında razılıq əldə oluna bilməyən istənilən mübahisə Tərəflərin seçimi əsasında beynəlxalq hüquqda
nəzərdə tutulan mübahisələrin dinc yolla həllinin digər vasitələri ilə tənzimlənməsinə verilə bilər.
Maddə 22
Bu Konvensiya ratifikasiya edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları saxlanmaq üçün Depozitari
funksiyalarını həyata keçirən Qazaxıstan Respublikasına verilir. Bu Konvensiya beşinci ratifikasiya
fərmanının Depozitari tərəfindən alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə 23
1. Depozitari hər ratifikasiya fərmanının saxlanca verilməsi və Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi,
habelə düzəliş və əlavələrin qüvvəyə minmə tarixi barədə Tərəfləri məlumatlandırır.
2. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq
Depozitari tərəfindən qeydiyyata alınır.
Maddə 24
Bu Konvensiya öz xarakterinə görə müddətsizdir.
163

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Aktau şəhərində 12 avqust 2018-ci il tarixində Azərbaycan, fars, qazax, rus, türkmən və ingilis
dillərində bir əsl nüsxədə imzalanmışdır və bütün mətnlər bərabər autentikdir.
Fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, Tərəflər ingilis dilindəki mətnə müraciət edəcəklər.
Əsl nüsxə saxlanmaq üçün Depozitariyə verilir. Depozitari bütün Tərəflərə bu Konvensiyanın təsdiq
edilmiş nüsxələrini göndərir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN
İRAN İSLAM RESPUBLİKASI ADINDAN
QAZAXISTAN RESPUBLİKASI ADINDAN
RUSİYA FEDERASİYASI ADINDAN
TÜRKMƏNİSTAN ADINDAN
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Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyaya dəyişikliklərə dair protokolların təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
2016-cı il oktyabrın 6-da Monreal şəhərində imzalanmış “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında
Konvensiyanın 50 a) maddəsində dəyişikliyə dair Protokol” və “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında
Konvensiyanın 56-cı maddəsində dəyişikliyə dair Protokol” təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 oktyabr 2018-ci il
№ 1279-VQ
Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanın
50 a) maddəsində dəyişikliyə dair
PROTOKOL
2016-cı il 6 oktyabr tarixində Monrealda imzalanmışdır
BEYNƏLXALQ MÜLKİ AVİASİYA ASSAMBLEYASI,
Monrealda 2016-cı il 1 oktyabr tarixində özünün otuz doqquzuncu sessiyasına toplanaraq,
Razılığa gələn Dövlətlərin daha geniş təmsilçiliyi hesabına daha yaxşı tarazlığın təmin edilməsi
məqsədilə Şuraya üzvlüyün artırılmasının çoxlu sayda Razılığa gələn Dövlətin arzusu olduğunu qeyd
edərək,
həmin orqanın üzvlüyünün otuz altıdan qırxadək artırılmasının məqsədəuyğun olduğunu hesab
edərək,
yuxarıda göstərilmiş məqsədlə 1944-cü il 7 dekabr tarixində Çikaqoda imzalanmış Beynəlxalq Mülki
Aviasiya haqqında Konvensiyaya dəyişiklik edilməsinin zəruri olduğunu hesab edərək,
1. yuxarıda qeyd olunan Konvensiyanın 94-cü maddəsinin a) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq,
göstərilən Konvensiyaya aşağıdakı təklif olunan dəyişikliyi təsdiq edir:
“Konvensiyanın 50 a) maddəsində “otuz altı” “qırx”la əvəz edilməklə, ikinci cümlə dəyişdirilsin.”;
2. adıçəkilən Konvensiyanın 94-cü maddəsinin qeyd olunan a) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq,
yüz iyirmi səkkiz Razılığa gələn Dövlət tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra yuxarıda göstərilən təklif
olunan dəyişikliyin qüvvəyə mindiyini müəyyən edir;
3. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Baş katibinin yuxarıda qeyd edilən dəyişikliyi və
aşağıdakı müəyyən edilən məsələni ehtiva edən Protokolu hər biri autentik olan rus, ingilis, ərəb, ispan, Çin
və fransız dillərində hazırlayacağını qərara alır:
a) bu Protokol Assambleyanın Sədri və onun Baş katibi tərəfindən imzalanır;
b) bu Protokol Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında qeyd edilən Konvensiyanı ratifikasiya etmiş və
ya ona qoşulmuş istənilən dövlət tərəfindən ratifikasiya olunması üçün açıqdır;
c) ratifikasiya sənədləri Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı tərəfindən saxlanca alınır;
d) bu Protokol onu ratifikasiya etmiş dövlətlərə münasibətdə yüz iyirmi səkkizinci ratifikasiya
sənədinin saxlanca alındığı gün qüvvəyə minir;
e) Baş katib bu Protokolun hər bir ratifikasiya sənədinin saxlanca alındığı tarix barədə bütün Razılığa
gələn Dövlətləri dərhal məlumatlandırır;
f) Baş katib qeyd edilən Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Dövlətlərini bu Protokolun
qüvvəyəminmə tarixi barədə dərhal məlumatlandırır;
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g) bu Protokolu yuxarıda qeyd olunan tarixdən sonra ratifikasiya etmiş istənilən Razılığa gələn
Dövlətə münasibətdə bu Protokol onun ratifikasiya sənədinin Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
tərəfindən saxlanca alınmasından sonra qüvvəyə minir.
Nəticə olaraq, Assambleyanın yuxarıda göstərilən tədbirinə müvafiq olaraq,
bu Protokol Təşkilatın Baş katibi tərəfindən tərtib edilmişdir.
Bunun təsdiqi olaraq, Assambleya tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatı Assambleyasının yuxarıda qeyd olunan otuz doqquzuncu sessiyasının Sədri və Baş katibi bu
Protokolu imzalayırlar.
Monrealda iki min on altıncı il altı oktyabr tarixində, hər bir mətn bərabər autentik olmaqla, rus,
ingilis, ərəb, ispan, Çin və fransız dillərində, vahid sənəddə imzalanmışdır. Bu Protokol Beynəlxalq Mülki
Aviasiya Təşkilatının arxivlərində saxlancda qalır, təsdiq edilmiş surətləri isə Təşkilatın Baş katibi
tərəfindən 1944-cü il 7 dekabr tarixində Çikaqoda imzalanmış Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında
Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Dövlətlərinə göndərilir.
Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanın
56-cı maddəsində dəyişikliyə dair
PROTOKOL
2016-cı il 6 oktyabr tarixində Monrealda imzalanmışdır
BEYNƏLXALQ MÜLKİ AVİASİYA TƏŞKİLATININ ASSAMBLEYASI,
Monrealda 2016-cı il 1 oktyabr tarixində özünün otuz doqquzuncu sessiyasına toplanaraq,
Aeronaviqasiya Komissiyasının üzvlüyünün artırılmasının Razılığa gələn Dövlətlərin ümumi arzusu
olduğunu qeyd edərək,
həmin orqanın üzvlüyünün on doqquzdan iyirmi birədək artırılmasının məqsədəuyğun olduğunu
hesab edərək,
yuxarıda qeyd olunmuş məqsədlə 1944-cü il 7 dekabr tarixində Çikaqoda imzalanmış Beynəlxalq
Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyaya dəyişiklik edilməsinin zəruri olduğunu hesab edərək,
1. yuxarıda qeyd edilən Konvensiyanın 94-cü maddəsinin a) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq,
göstərilən Konvensiyaya aşağıdakı təklif olunan dəyişikliyi təsdiq edir:
“Konvensiyanın 56-cı maddəsində “on doqquz üzv” ifadəsi “iyirmi bir üzv” ilə əvəz edilsin.”;
2. adıçəkilən Konvensiyanın 94-cü maddəsinin qeyd edilən a) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq,
yüz iyirmi səkkiz Razılığa gələn Dövlət tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra yuxarıda təklif olunan
dəyişikliyin qüvvəyə mindiyini müəyyən edir; və
3. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Baş katibinin yuxarıda qeyd edilən dəyişikliyi və
aşağıdakı müəyyən edilən məsələləri ehtiva edən Protokolu hər biri autentik olan rus, ingilis, ərəb, ispan,
Çin və fransız dillərində hazırlayacağını qərara alır:
a) bu Protokol Assambleyanın Sədri və onun Baş katibi tərəfindən imzalanır;
b) bu Protokol qeyd olunan Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanı ratifikasiya etmiş və
ya ona qoşulmuş istənilən dövlət tərəfindən ratifikasiya üçün açıqdır;
c) ratifikasiya sənədləri Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı tərəfindən saxlanca alınır;
d) bu Protokol onu ratifikasiya etmiş dövlətlərə münasibətdə yüz iyirmi səkkizinci ratifikasiya
sənədinin saxlanca alındığı gün qüvvəyə minir;
e) Baş katib bu Protokolun hər bir ratifikasiya sənədinin saxlanca alındığı tarix barədə bütün Razılığa
gələn Dövlətləri dərhal məlumatlandırır;
f) Baş katib qeyd edilən Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Dövlətlərini bu Protokolun
qüvvəyəminmə tarixi barədə dərhal məlumatlandırır;
g) bu Protokolu yuxarıda qeyd olunan tarixdən sonra ratifikasiya etmiş istənilən Razılığa gələn
Dövlətə münasibətdə bu Protokol onun ratifikasiya sənədinin Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
tərəfindən saxlanca alınmasından sonra qüvvəyə minir.
Nəticə olaraq, Assambleyanın yuxarıda göstərilən tədbirinə müvafiq olaraq,
bu Protokol Təşkilatın Baş katibi tərəfindən tərtib edilmişdir.
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Bunun təsdiqi olaraq, Assambleya tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatı Assambleyasının yuxarıda qeyd olunan otuz doqquzuncu sessiyasının Sədri və Baş katibi bu
Protokolu imzalayırlar.
Monrealda iki min on altıncı il altı oktyabr tarixində, hər bir mətn bərabər autentik olmaqla, rus,
ingilis, ərəb, ispan, Çin və fransız dillərində vahid sənəddə imzalanmışdır. Bu Protokol Beynəlxalq Mülki
Aviasiya Təşkilatının arxivlərində saxlancda qalır, təsdiq edilmiş surətləri isə Təşkilatın Baş katibi
tərəfindən 1944-cü il 7 dekabr tarixində Çikaqoda imzalanmış Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında
Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Dövlətlərinə göndərilir.
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“Futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət
məsələlərinə vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası Konvensiyası”nın təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1. 2016-cı il 3 iyul tarixində Sen-Deni şəhərində imzalanmış “Futbol oyunları və digər idman
tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası
Konvensiyası” Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı ilə (bəyanatın mətni əlavə olunur) təsdiq
edilsin.
2. “İdman tədbirləri, o cümlədən futbol oyunları zamanı zorakılığın və xuliqanlığın qarşısının
alınması haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 28
oktyabr tarixli 732-IQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 11,
maddə 616) ləğv edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2018-ci il
№ 1239-VQ
Avropa Şurası Saziş Seriyası - № (218)
Futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə
vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası
KONVENSİYASI
(Sen-Deni, 3.7.2016)
PREAMBULA
Avropa Şurasına üzv Dövlətlər və Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına digər Tərəf Dövlətlər (ETS
№ 18), bu Konvensiyanı imzalayanlar bununla,
Avropa Şurasının məqsədinin öz üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olmaq olduğunu nəzərə alaraq,
zorakılıq, ictimai iğtişaş və ya digər cinayət fəaliyyəti qorxusu olmadan futbol oyunları və digər
idman tədbirlərində iştirak etmək üçün fiziki toxunulmazlıq hüququ və fərdlərin əsaslı gözləntiləri nəzərə
alınaraq,
bütün vətəndaşlar üçün futbol oyunlarını və digər idman tədbirlərini xoş və əyləncəli etmək
məqsədilə, eyni zamanda qonaqpərvər mühitin yaradılmasının bu cür tədbirlərdə təhlükəsizlik və mühafizə
üçün əhəmiyyətli və müsbət təsirə malik ola biləcəyini anlayaraq, futbol oyunları və digər idman
tədbirlərində təhlükəsiz mühitin təmin edilməsinə bütün maraqlı tərəflərin cəlb olunmalarını təşviqetmə
zərurətini nəzərə alaraq,
futbol və digər idman stadionlarının içərisində və yaxınlığında, müxtəlif istiqamətlərdən stadionlara
və əksinə hərəkət edən tranzit marşrutlarda, eləcə də minlərlə tamaşaçının olduğu digər yerlərdə qanunun
aliliyini qorumaq zərurətini nəzərə alaraq,
idman, futbol oyunları və digər idman tədbirlərinin təşkili və idarəedilməsi- nə cəlb edilən müvafiq
orqanların və digər maraqlı tərəflərin Avropa Şurasının sosial birlik, tolerantlıq, hörmət və ayrı-seçkiliyə
yol verilməməsi kimi əsas dəyərlərini qorumalı olduğunu anlayaraq,
konstitusional, hüquqi, mədəni və tarixi xüsusiyyətlər baxımından dövlətlər arasındakı müxtəlifliyi,
futbol oyunları və digər idman tədbirləri ilə əlaqədar təhlükəsizlik və mühafizə problemlərinin xarakter və
ciddiliyini qəbul edərək,
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məlumatların qorunması, qanunazidd hərəkət edən şəxslərin reabilitasiyası və insan hüquqları kimi
məsələlər barədə milli və beynəlxalq qanunvericiliyi tam nəzərə almağın zəruriliyini qəbul edərək,
müxtəlif dövlət və özəl orqanların və digər maraqlı tərəflərin, o cümlədən tamaşaçıların, fərdlər üçün
futbol oyunları və digər idman tədbirlərini təhlükəsiz, etibarlı və qonaqpərvər mühitdə həyata keçirməkdə
məqsədlərinin eyni olduğunu və onların birgə fəaliyyətinin bir sıra qarşılıqlı və üst-üstə düşən tədbirlərdən
ibarət olduğunu qəbul edərək, bu tədbirlərin üst-üstə düşən xarakterinin ..-müvafiq orqanlardan futbol
oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid və
balanslaşdırılmış çoxtərəfli
yanaşmanı hazırlamaq və təqdim etmək məqsədilə səmərəli beynəlxalq, milli və yerli tərəfdaşlıqları
inkişaf etdirməyi tələb etdiyini qəbul edərək,
idman stadionlarından kənarda baş verən hadisələrin stadionların daxilində baş verənlərə birbaşa
təsir göstərə biləcəyini və ya bunun əksini qəbul edərək, əsas maraqlı tərəflərlə, xüsusilə azarkeşlər və yerli
icmalarla məsləhətləşmələrin təhlükəsizlik və mühafizə ilə bağlı risklərin azaldılmasında və stadionun
içərisində və ondan kənarda qonaqpərvər mühitin yaradılmasında müvafiq orqanlara yardım edə biləcəyini
qəbul edərək,
tamaşaçılar, iştirakçılar və yerli icmalar üçün qonaqpərvər mühitin yaradılması məqsədilə futbol
oyunları və digər idman tədbirlərində təhlükəsizlik və mühafizə ilə bağlı riskləri azaltmaq üçün ümumi və
birgə fəaliyyət göstərməyi qərara alaraq,
1985-ci il 19 avqust tarixində Strasburqda imzalanmağa açıq elan edilmiş (bundan sonra-Konvensiya
№120) “İdman tədbirləri, xüsusən, futbol oyunları zamanı zorakılığın və xuliqanlığm qarşısının alınması
haqqında Avropa Konven- siyasf’nm (ETS №120) məzmununu əsas götürərək,
Avropanın geniş təcrübəsi və yaxşı praktikasının xüsusilə 2015-ci il 18 iyun tarixində Konvensiya
№120-nin Daimi Komitəsinin 40-cı iclasında qəbul edilmiş futbol oyunları və digər idman tədbirləri
zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət üzrə Tövsiyə Rec. (2015) 1-də əks olunan tamaşaçıların
mühafizəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni vahid və tərəfdaşlıq yanaşmasının inkişafı ilə nəticələndiyini
nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1. Əhatə dairəsi
Tərəflər müvafiq konstitusiyalarının müddəaları çərçivəsində onların ərazisində peşəkar futbol
klubları və milli komandalar tərəfindən oynanılan futbol oyunları və ya turnirlərlə bağlı bu Konvensiyanın
müddəalarını həyata keçirmək məqsədilə zəruri addımlar atırlar.
2.
Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarım öz ərazilərində ev sahibliyi etdikləri digər idman
növlərinə və ya idman tədbirlərinə, o cümlədən qeyri-peşəkar futbol oyunlarına, xüsusilə təhlükəsizlik və
ya mühafizə risklərinin mövcud olduğu şəraitlərdə tətbiq edə bilərlər.
1.

M a d d ə 2. Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsiz, etibarlı və
qonaqpərvər mühit yaratmaqdan ibarətdir. Bununla bağlı Tərəflər:
a)
səmərəli, yerli, milli və beynəlxalq tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq ruhuna əsaslanan təhlükəsizlik,
mühafizə və xidmət məsələləri ilə bağlı vahid, çoxtərəfli və balanslaşdırılmış yanaşmanı qəbul edirlər;
b)
bütün dövlət və özəl orqanlar və digər maraqlı tərəflərin təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət
məsələlərinin təcrid olunmuş formada nəzərdən keçirilməsinin mümkün olmadığı və digər iki komponentə
birbaşa təsir göstərə biləcəyini qəbul etmələrini təmin edirlər;
c)
təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid yanaşmanın işlənib hazırlanmasında yaxşı
təcrübələri nəzərə alırlar.
M a d d ə 3. Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:
a) “mühafizə tədbirləri” dedikdə, əsas məqsədi stadion daxilində və ya ondan kənarda futbol oyunları və ya
digər idman tədbirləri zamanı iştirak edən və ya tədbir yaxınlığında yaşayan və ya işləyən fərdlərin və ya
qrupların sağlamlığının və əmin- amanlığınm qorunması üçün hazırlanan və həyata keçirilən istənilən
tədbir nəzərdə tutulur;
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b) “təhlükəsizlik tədbirləri” dedikdə, əsas məqsədi stadion daxilində və ya ondan kənarda futbol və ya digər
idman tədbirləri ilə bağlı risklərin qarşısının alınması, azaldılması və/və ya bu tədbirlərlə əlaqədar baş verən
istənilən zorakılıq və ya digər cinayət fəaliyyətlərinə və ya pozuntulara reaksiya vermək üçün hazırlanan
və həyata keçirilən istənilən tədbir nəzərdə tutulur;
c) “xidmət tədbirləri” dedikdə, əsas məqsədi ayrı-ayrı şəxslərin və qrupların stadion daxilində və ya ondan
kənarda futbol oyunları və ya digər idman tədbirlərində iştirak edən zaman özlərini rahat, məmnun və
qonaqpərvər mühitdə hiss etmələrini təmin etmək üçün hazırlanan və həyata keçirilən istənilən tədbir
nəzərdə tutulur;
d) “orqan” dedikdə, stadion daxilində və ya ondan kənarda fütbol oyunları və ya digər idman tədbirləri ilə
bağlı hər hansı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar konstitusional, hüquqi, tənzimləyici və ya digər öhdəliyə malik istənilən dövlət və özəl təşkilat
nəzərdə tutulur;
e) “maraqlı tərəf’ dedikdə, hüquqi və ya tənzimləyici öhdəliyə malik olmayan, buna baxmayaraq stadion
daxilində və ya ondan kənarda futbol oyunları və ya digər idman tədbirlərinin təhlükəsiz, etibarlı və
qonaqpərvər mühitdə keçirilməsinə kömək edilməsində mühüm rol oynaya biləcək digər tamaşaçılar, yerli
icmalar və maraqlı tərəflər nəzərdə tutulur;
f) “vahid yanaşma” dedikdə, əsas məqsədlərindən asılı olmayaraq, futbol oyunları və ya digər idman
tədbirlərində daim üst-üstə düşən təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət tədbirlərinin təsir baxımından qarşılıqlı
əlaqədə və balanslaşdırılmış formada olmasını, əlahiddə hazırlanması və ya həyata keçirilə bilinməyəcəyinin qəbul olunması nəzərdə tutulur;
g) “çoxtərəfli vahid yanaşma” dedikdə, futbol və ya digər idman planlaşdırması və əməliyyat fəaliyyətlərinə
cəlb edilən hər bir agentliyin rollarının və fəaliyyətlərinin hərtərəfli və mütənasib formada koordinasiya
edilməli və hərtərəfli təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət strategiyasının bir hissəsi kimi hazırlanmalı və
həyata keçirilməli olduğunun qəbul edilməsi nəzərdə tutulur;
h) “yaxşı təcrübələr” dedikdə, bir və ya bir neçə ölkədə tətbiq edilməklə nəzərdə tutulmuş müəyyən məqsəd
və ya hədəflərə nail olmaq üçün olduqca səmərəli olduğu sübut edilmiş tədbirlər nəzərdə tutulur;
i) müvafiq orqan” dedikdə, idman stadionu daxilində və ya ondan kənarda keçirilən futbol oyunları və ya
digər idman tədbirlərinin təşkilinə və/və ya idarə edilməsinə cəlb edilən qurum (dövlət və ya özəl) nəzərdə
tutulur.
M a d d ə 4. Daxili koordinasiya mexanizmləri
1. Tərəflər milli və yerli koordinasiya mexanizmlərinin milli və yerli səviyyədə təhlükəsizlik, mühafizə və
xidmət məsələlərinə çoxtərəfli vahid yanaşmanın inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi məqsədilə
hazırlanmasını təmin edirlər.
2. Tərəflər koordinasiya mexanizmlərinin təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət ilə bağlı risklərin müəyyən
edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi və riskin qiymətləndirilməsi ilə bağlı yenilənmiş
məlumatların payla- şılmasına icazə verilməsi məqsədilə hazırlanmasını təmin edirlər.
3. Tərəflər koordinasiya mexanizmlərinə həm tədbirin keçirildiyi yer daxilində, həm də ondan kənarda olan
tədbirlə bağlı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələləri üzrə məsul olan bütün əsas dövlət və özəl
orqanların cəlb olunmasını təmin edirlər.
4. Tərəflər koordinasiya mexanizmlərinin bu Konvensiyada qeyd edilən təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət
prinsiplərini tam olaraq nəzərə almasını, milli və yerli strategiyaların işlənib hazırlanmasını, müntəzəm
olaraq qiymətləndirilməsini, milli və beynəlxalq təcrübə, eləcə də yaxşı praktika baxımından təkmilləşdirilməsini təmin edirlər.
5. Tərəflər milli hüquqi, tənzimləyici və ya inzibati çərçivələrin aidiyyəti orqanların müvafiq rolunun və
öhdəliklərinin dəqiqləşdirməsini və bu rolların vahid yanaşmanın tərkib hissəsi olmasını və onu
tamamlamasını, həmçinin strateji və əməliyyat səviyyələrində tam olaraq anlaşılmasını təmin edirlər.
Maddə 5. İdman stadionlarında təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət
1. Tərəflər milli hüquqi, tənzimləyici və ya inzibati çərçivələrin tədbir təşkilatçılarından bütün tərəfdaş
orqanlarla məsləhətləşərək, bütün iştirakçılar və tamaşaçılar üçün təhlükəsiz şərait yaratmağı tələb etməsini
təmin edirlər.
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2. Tərəflər ümumilikdə stadionun lisenziya prosedurlarının, sertifikatlaşdırma tədbirlərinin və təhlükəsizlik
qaydalarının səmərəliliyinə zəmanət verilməsi məqsədilə səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən qaydaların
və ya mexa- nizmlərin yaradılmasını və onların tətbiqini, nəzarətini və icrasını təmin edirlər.
3. Tərəflər müvafiq orqanlardan stadionun dizaynı, infrastrukturu, izdihamın idarə edilməsi ilə bağlı
tədbirlərin milli və beynəlxalq standartlara və yaxşı təcrübələrə uyğunluğunu tələb edirlər.
4. Tərəflər müvafiq orqanları uşaqlar, yaşlı və fiziki imkanları məhdud şəxslər də daxil olmaqla, cəmiyyətin
bütün təbəqələri üçün stadionlarda əlverişli və tələb olunan mühiti təmin etməyə, bütün tamaşaçılar üçün
müvafiq sanitar və təmizlik imkanları, eləcə də yaxşı görüntü şəraitinin təmin edilməsinə təşviq edirlər.
5. Tərəflər stadionların iş mexanizminin əhatəli olmasını, polis, təcili yardım xidməti və tərəfdaş orqanlarla
səmərəli əlaqəsini təmin edir; izdihamın idarə edilməsi, əlaqədar mühafizə və təhlükəsizlik risklərinə təsir
göstərə biləcəkməsələlərlə bağlı xüsusilə aşağıdakılar daxil olmaqla, əlaqələndirilmiş dəqiq qayda və
prosedurlar hazırlayırlar:
-pirotexnikadan istifadə;
-istənilən zorakılıq və ya digər qadağan edilmiş davranış; və
-istənilən irqçi və ya digər ayrı-seçkilik əlamətləri olan davranış.
6. Tərəflər müvafiq orqanlardan futbol oyunları və digər idman tədbirlərinin təhlükəsiz və qonaqpərvər
mühitdə keçirilməsinə cavabdeh olan dövlət və ya özəl sektorun bütün işçi heyətinin öhdəliklərini səmərəli
və uyğun şəkildə yerinə yetirməsi üçün lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmasını və təlim keçmələrinin təmin
edilməsini tələb edirlər.
7. Tərəflər öz səlahiyyətli agenliklərindən tolerantlıq, hörmət və ədalətli oyun kimi əsas idman prinsiplərinə
uyğun olaraq davranmanın vacibliyini oyunçuların, məşqçilərin və ya iştirakçı komandaların digər
nümayəndələrinin diqqətinə çatdırmağa təşviq edir və zorakı, irqçi və ya digər təxribat xarakterli hərəkətlərin tamaşaçı davranışı üzərində mənfi təsirə malik olduğunu qəbul edirlər.
M a d d ə 6. İctimai yerlərdə təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət
1. Tərəflər ictimai yerlərdə futbol oyunları və digər idman tədbirlərinin təşkil edilməsinə cəlb edilən bütün
orqanları və maraqlı tərəfləri, o cümlədən bələdiyyə orqanlarını, polisi, yerli icmaları və sahibkarları,
azarkeşləri, futbol klublarını və milli assosiasiyaları aşağıda qeyd edilən sahələrdə birgə işləməyə təşviq
edirlər:
a) qayda pozuntularını azaltmaq məqsədilə riskin qiymətləndirilməsi və müvafiq qabaqlayıcı
tədbirlərin işlənib hazırlanması və əsasən tədbirin keçirildiyi məkanın və ya ictimai izləmə məkanının
yaxınlığında yerləşən yerli icma və sahibkarların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
b) tədbirdən öncə və sonra toplaşmaq məqsədilə azarkeşlər üçün təyin olunmuş ictimai məkanlarda,
şəhərə və/və ya stadiona və əks istiqamətdə hərəkət edən tranzit marşrutlar vasitəsilə azarkeşlərin öz istəyi
ilə baş çəkəcəkləri yerlərdə təhlükəsiz, etibarlı və qonaqpərvər mühitin yaradılması.
2. Tərəflər risklərin qiymətləndirilməsinin, təhlükəsizlik və mühafizə tədbirlərinin stadiona və stadiondan
səfəri nəzərə almasını təmin edirlər.
M a d d ə 7. Gözlənilməz və fövqəladə halların planlaşdırılması
Tərəflər çoxtərəfli gözlənilməz və fövqəladə hallar üzrə planların işlənib hazırlanmasını, eləcə də
həmin planların mütəmadi birgə çalışmalar zamanı yoxlanılmasını və təkmilləşdirilməsini təmin edirlər.
Milli hüquqi, tənzimləyici və ya inzibati çərçivələr bu çalışmaların hansı orqan tərəfindən yerinə
yetirilməsi, nəzarət edilməsi və təsdiqlənməsi üzrə məsuliyyət daşıdığını müəyyən edir.
M a d d ə 8. Azarkeşlər və yerli icmalarla qarşdıqlı əlaqə
1. Tərəflər bütün orqanları, azarkeşlərin nümayəndələri və yerli icmalar da daxil olmaqla, əsas maraqlı
tərəflərlə tərəfdaşlıq ruhunun və müsbət əməkdaşlığın qurulmasına, eləcə də potensial problemlərin həllinin
müəyyən edilməsi 5.-3222 məqsədilə dialoq prinsipinə əsaslanan fəal və daimi əlaqələr siyasətinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə təşviq edirlər.
2. Tərəflər azarkeşlər, idman klubları və assosiasiyalar, həmçinin təhlükəsizlik və mühafizəyə məsul orqanlar
arasında qarşılıqlı hörmət və anlaşmanın təşviqi üçün bütün dövlət və özəl orqanları, digər maraqlı tərəfləri,
o cümlədən yerli icmaları və azarkeşlərin nümayəndələrini çoxtərəfli sosial, təhsil, cinayətin qarşısının
alınması və digər ictimai layihələrdə təşəbbüs göstərməyə və iştirak etməyə təşviq edirlər.
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M a d d ə 9. Qanunçuluğun qorunması strategiyaları və əməliyyatları
1. Tərəflər qanunçuluğun qorunması strategiyalarının milli və beynəlxalq təcrübə və yaxşı praktika əsasında
işlənib hazırlanmasını, müntəzəm olaraq qiymətləndirilməsini, təkmilləşdirilməsini və təhlükəsizlik,
mühafizə və xidmət məsələləri ilə bağlı daha geniş və vahid yanaşma ilə uyğun olmasını təmin edirlər.
2. Tərəflər kəşfiyyat məlumatlarının toplanması, davamlı risk qiymətləndirilməsi, risklərin diqqətə alınması,
riskin və ya iğtişaşın artmasının qarşısının alınması üçün mütənasib müdaxilə, azarkeşlər və geniş
ictimaiyyətlə səmərəli dialoq, cinayət fəaliyyəti üzrə dəlillərin toplanması, eləcə də məsul hüquq mühafizə
orqanları ilə bu cür dəlillərin paylaşılması kimi yaxşı təcrübələrin qanunçuluğun qorunması
strategiyalarında öz əksini tapmasını təmin edirlər.
3. Tərəflər polislərin futbol oyunları və digər idman tədbirlərinin hamı üçün təhlükəsiz, etibarlı və
qonaqpərvər mühitdə keçməsi məqsədilə təşkilatçılar, azarkeşlər, yerli icmalar, eləcə də digər maraqlı
tərəflərlə birlikdə işləmələrini təmin edirlər.
Maddə 10. Hüquqazidd davranışın qarşısının alınması və sanksiyaların qoyulması
1. Tərəflər zorakılıq və ya iğtişaş hallarında iştirak edən və ya belə halları təşkil edən ayrı-ayrı şəxslərin və ya
qrupların riskinin minimuma endirilməsi üçün bütün mümkün tədbirləri həyata keçirirlər.
2. Tərəflər milli və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq, zorakılığın və iğtişaşın yatırılması və qarşısının
alınması üçün riskin xarakter və başvermə yerinə uyğun olan effektiv qabaqlama mexanizmlərinin
yaradılmasını təmin edirlər.
3. Tərəflər ölkə xaricində qaydaları pozmuş şəxslərin qayda pozuntusu baş vermiş ölkədə və ya yaşadıqları
və ya vətəndaşı olduqları ölkədə milli və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun müvafiq cəza almalarını təmin
etmək məqsədilə əməkdaşlıq edirlər.
4. Tərəflər, mümkün olduğu halda, milli və beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq olaraq, futbolla bağlı
zorakılıq və/və ya iğtişaş hallarına səbəb olan və ya belə halları törədən şəxslərə qarşı sanksiya tətbiq
olunmasına görə cavabdeh olan məhkəmə və ya inzibati orqanları başqa ölkədə keçirilən futbol tədbirlərinə
səfər məhdudiyyətləri qoymaq mümkünlüyü ilə səlahiyyətləndirməyi nəzərdən keçirirlər.
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Maddə 11. Beynəlxalq əməkdaşlıq
Tərəflər beynəlxalq tədbirlərdə birgə işi gücləndirmək, təcrübələri paylaşmaq və yaxşı praktikaların
inkişafında iştirak etmək məqsədilə bu Konvensiyada qeyd edilən bütün məsələlər və əlaqəli məsələlərlə
bağlı yaxından əməkdaşlıq edirlər.
Tərəflər müxtəlif xidmət və hökumət orqanları arasında xüsusilə səlahiyyətlərin bölünməsi zamanı mövcud
milli qaydalara (müddəalara) xələl gətirmədən, polis qüvvələri sistemində Milli Futbol Məlumat
Məntəqəsini (MFMM) təsis edirlər. MFMM:
beynəlxalq miqyaslı futbol oyunları ilə bağlı ümumi məlumat (strateji, əməliyyat və taktiki) mübadiləsinin
aparılması üçün birbaşa və yeganə əlaqə məntəqəsi qismində fəaliyyət göstərir;
qüvvədə olan müvafiq daxili və beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq şəxsi məlumatları mübadilə edir;
beynəlxalq miqyaslı futbol oyunları ilə bağlı beynəlxalq polis əməkdaşlığının həyata keçirilməsini
asanlaşdırır, əlaqələndirir və ya təşkil edir;
verilən tapşırıqları səmərəli şəkildə və dərhal yerinə yetirmə bacarığına malik olur.
Tərəflər, həmçinin MFMM-in futboldakı polis əməliyyatları, azarkeş dinamikası və təhlükəsizlik, mühafizə
riskləri ilə bağlı milli təcrübə bazası təşkil etməsini təmin edir.
Hər bir Tərəf Dövlət özünün MFMM adı və əlaqə məlumatlarım və bununla bağlı istənilən sonrakı
dəyişiklikləri yazılı formada bu Konvensiya çərçivəsində yaradılmış İdman Tədbirlərində Təhlükəsizlik və
Mühafizə üzrə Komitəyə bildirir.
Tərəflər qabaqlayıcı, maarifləndirici və informativ xarakterli layihələr barədə məlumatların və yaxşı
praktikaların paylaşılması, azarkeşlər və yerli icmaları hədəfləyən və ya onlar tərəfindən irəli sürülən milli
və yerli təşəbbüslərin çatdırılmasına cəlb edilmiş bütün orqanlarla əməkdaşlığın qurulması sahəsində
beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq edəcəklər.
PROSESSUAL MÜDDƏALAR
Maddə 12. Məlumatın təmin edilməsi
172

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Tərəflərdən hər biri Avropa Şurasının rəsmi dillərindən birində futbol və ya digər idman növləri ilə
bağlı bu Konvensiyanın şərtlərinə riayət etmək məqsədilə həyata keçirilmiş qanunvericilik və digər
tədbirlər barədə bütün müvafiq məlumatları İdman Tədbirlərində Təhlükəsizlik və Mühafizə üzrə Komitəyə
ötürür.
M a d d ə 13. İdman Tədbirlərində Təhlükəsizlik və Mühafizə üzrə Komitə
1. İdman Tədbirlərində Təhlükəsizlik və Mühafizə üzrə Komitə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün yaradılır.
2. Bu Konvensiyaya hər bir Tərəf mühafizə və idman təhlükəsizliyi, eləcə də MFMM üzrə məsul olan şəxslərə
üstünlük verilməklə, aparacı dövlət orqanla- 5*.rından bir və ya bir neçə nümayəndə ilə Komitədə təmsil
oluna bilər. Bu Konvensiyaya hər bir Tərəf bir səsə malikdir.
3. Bu Konvensiyanın Tərəfi olmayan, lakin Avropa Şurasına üzv olan istənilən Dövlət və ya Avropa
Mədəniyyət Konvensiyasına istənilən Tərəf Dövlət, yaxud Konvensiya №120-nin Tərəfi olan, lakin Avropa
Şurasına üzv olmayan istənilən Dövlət Komitədə müşahidəçi qismində təmsil oluna bilər.
4. Komitə verilən yekdil qərarla bir və ya bir neçə iclasında müşahidəçi qismində təmsil olunmaqda maraqlı
olan Avropa Şurasına üzv olmayan, bu Konvensiyanın və ya Konvensiya №120-nin Tərəfi olmayan
istənilən Dövləti və ya təşkilatı dəvət edə bilər.
5. Komitə Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən çağırılır. Onun ilk iclası Avropa Şurasının on üzv Dövləti
Konvensiyaya qoşulmaqla bağlı razılıqlarını bildirdiyi tarixdən etibarən bir il ərzində keçirilir. Birinci
iclasdan sonra Komitənin hər il ən azı bir iclası keçirilir. Əlavə olaraq, Komitənin iclası Tərəflərin
çoxluğunun tələbi ilə keçirilir.
6. Komitənin iclasının keçirilməsi üçün Tərəflər yetərsay əldə edir.
7. Bu Konvensiyanın müddəaları nəzərə alınmaqla, Komitə özünün prosedur qaydalarını konsensus yolu rlə
tərtib və qəbul edir.
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M a d d ə 14. İdman Tədbirlərində Təhlükəsizlik və Mühafizə üzrə Komitənin vəzifələri
Komitə bu Konvensiyanın icrasına nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. Komitə xüsusilə də:
bu Konvensiyanın müddəalarına nəzarət edir və hər hansı zəruri dəyişiklikləri araşdırır;
məsləhətləşmələr aparır və müvafiq hallarda aidiyyəti təşkilatlarla məlumat mübadiləsi edir;
bu Konvensiyanın Tərəflərinə onun həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər barədə tövsiyələr verir;
bu Konvensiya çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyət barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün
müvafiq tədbirlər barədə tövsiyə edir;
bu Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət edilən Avropa Şurasına üzv olmayan dövlətlərlə bağlı Nazirlər
Komitəsinə tövsiyələr verir;
bu Konvensiyanın icrasının səmərəliliyini artırmaq üçün təkliflər verir;
dövlətlər arasında məlumatların, təcrübə və yaxşı praktikaların toplanması, təhlili və mübadiləsini
asanlaşdırır.
Komitə bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə dair məsləhət və dəstəyi təmin etmək məqsədilə əlaqəli
Tərəflərin ilkin razılığına əsasən Tərəf Dövlətlərə səfər proqramı vasitəsilə bu Konvensiyaya uyğunluğu
yoxlayır.
Komitə, eyni zamanda 12-ci maddəyə uyğun olaraq, Tərəf Dövlətlərin təmin etdiyi məlumatları toplayır və
bu Konvensiyanın bütün Tərəf Dövlətlərinə müvafiq məlumatları ötürür. Komitə, xüsusilə yeni MFMM-in
namizədi barədə bütün Tərəf Dövlətləri məlumatlandıra və onun əlaqə məlumatlarını yaya bilər.
Öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün Komitə öz təşəbbüsü ilə ekspert qruplarının iciaslarım təşkil edə bilər.

Maddə 15. Dəyişikliklər
1. Bu Konvensiyaya dəyişikliklər Tərəf, İdman Tədbirlərində Təhlükəsizlik və Mühafizə üzrə Komitə və ya
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən təklif edilə bilər.
2. Dəyişikliklər üçün hər hansı təklif Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən Avropa Şurasının üzv
Dövlətlərinə, Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının digər Tərəf Dövlətlərinə, Avropa Şurasına üzv
olmayan, lakin bu Konvensiyanın imzalanma üçün açıq elan edildiyi tarixdən əvvəl Konvensiya №120-yə
qoşulmuş Dövlətə və 18-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulmuş və ya bu
Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət edilən bütün qeyri-üzv Dövlətlərə bildirilir.
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3. Tərəf və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən təklif edilən hər hansı dəyişiklik, bu dəyişikliyin müzakirə
ediləcəyi iclasdan ən az iki ay əvvəl Komitəyə bildirilir. Komitə təklif edilən dəyişikliyə dair öz rəyini
Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
4. Nazirlər Komitəsi təklif edilən dəyişikliyi və Komitə tərəfindən təqdim edilən istənilən rəyi nəzərdən
keçirir və bu dəyişikliyi Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d bəndində nəzərdə tutulduğu kimi səs çoxluğu
ilə qəbul edə bilər.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilən istənilən dəyişikliyin
mətni onların müvafiq daxili prosedurlarına əsasən qəbul edilməsi üçün Tərəflərə göndərilir.
6. Bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş istənilən dəyişiklik, bütün Tərəflərin bu dəyişikliyi
qəbul etdiklərinə dair Baş katibi məlumatlandırmasından bir ay sonra növbəti ayın ilk günü qüvvəyə minir.
YEKUN MÜDDƏALAR
M a d d ə 16. İmzalama
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasına üzv Dövlətlər, Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının Tərəf Dövlətləri və
bu Konvensiyanın imzalanma üçün açıq elan edildiyi tarixdən əvvəl, 1985-ci il 19 avqust tarixində
Strasburqda imzalanmağa açıq elan edilmiş “İdman tədbirləri, o cümlədən futbol oyunları zamanı
zorakılığın və xuliqanlığın qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasına (ETS №120) qoşulmuş
Avropa Şurasının qeyri-üzv Dövlətləri üçün imzaya açıq elan edilir.
2. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, təsdiq və ya qəbul sənədləri
Avropa Şurasının Baş Katibliyinə saxlanca verilir.
3. Konvensiya №12Ö-yə Tərəf Dövlətlərdən heç biri qeyd edilən Konvensiyanı denonsasiya etmədən və ya
həmin vaxta qədər denonsasiya etmədən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədlərini saxlanca verə bilməz.
4. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədlərini saxlanca verən Razılığa gələn
Dövlət 17.1-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq bu Konvensiya qüvvəyə minənədək Konvensiya
№120-nin tətbiqinə davam edəcəyini bəyan edə bilər.
Maddə 17. Qüvvəyəminmə
1. Konvensiya 16-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq Avropa Şurasının üç üzv dövlətinin Konvensiyaya
qoşulmaqla bağlı razılığını ifadə etdiyi tarixdən bir ay sonra növbəti ayın ilk günü qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya onu imzalayan və beləliklə ona qoşulmağa dair razılığını ifadə edən istənilən Dövlətə
münasibətdə, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədlərinin saxlanca verildiyi tarixdən bir ay sonra növbəti
ayın ilk günü qüvvəyə minir.
Maddə 18. Qeyri-üzv dövlətlərin qəbul edilməsi
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Tərəflərlə
məsləhətləşməklə, Avropa Şurasına üzv olmayan istənilən Dövləti Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 2O.d
maddəsində nəzərdə tutulan səs çoxluğu ilə və Nazirlər Komitəsində oturmaq hüququna malik olan Razılığa
gələn Dövlətlərin nümayəndələri yekdilliklə lehinə səs verdiyi təqdirdə, bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət
edə bilər.
2. Bu Konvensiya ona qoşulan istənilən Dövlətə münasibətdə, qoşulma barədə sənədlərin Avropa Şurasının
Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən bir ay sonra növbəti ayın ilk günü qüvvəyə minir.
3. Avropa Şurasının üzv Dövləti olmayan Tərəf Nazirlər Komitəsinin qərar verəcəyi formada İdman
Tədbirlərində Təhlükəsizlik və Mühafizə üzrə Komitənin maliyyələşdirilməsinə töhfə verir.
Maddə 19. Konvensiyanın etibarlılığı
1. Bu Konvensiyanın Tərəfi ilə bu Konvensiyanı ratifikasiya etməmiş Konvensiya №120-nin Tərəfi
arasındakı münasibətlərə Konvensiya №120-nin 4-cü və 5-ci maddələrinin tətbiqi davam edir.
2. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, əgər hər hansısa Dövlət Konvensiya №120-ni denonsasiya
etmişdirsə, lakin Konvensiya ratifikasiya edilən vaxt belə denonsasiya hələ qüvvəyə minməmişdirsə, bu
Konvensiya 17.2-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilir.
M a d d ə 20. Ərazi üzrə tətbiq
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1. İstənilən Dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqlə bağlı sənədini saxlanca verən
zaman Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazi və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf sonradan, Avropa Şurasının Baş katibinə bəyanat ünvanlamaqla, bu Konvensiyanın icrasını
bəyannamədə qeyd edilən istənilən digər əraziyə qədər genişləndirə bilər. Bu Konvensiya həmin əraziyə
münasibətdə, yuxarıda qeyd edilən bəyannamə Baş katibə çatdırıldığı tarixdən bir ay sonra növbəti ayın ilk
günü qüvvəyə minir.
3. Hər hansı ərazi ilə bağlı əvvəlki iki bəndə əsasən edilmiş istənilən bəyannamə Baş katibə ünvanlandınlan
bildiriş vasitəsilə geri götürülə bilər. Bu geri-götürmə, bildirişin Baş katib tərəfindən alındığını tarixdən altı
ay sonra növbəti ayın ilk günü qüvvəyə minir.
M a d d ə 21. Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə göndərilən bildiriş vasitəsilə hazırkı
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya bildirişin Baş katib tərəfindən alındığını tarixdən altı ay sonra növbəti ayın ilk günü
qüvvəyə minir.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

M a d d ə 22. Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzv Dövlətlərini, Avropa Mədəniyyət
Konvensiyasının digər Tərəf Dövlətlərini və bu Konvensiyaya qoşulan istənilən Dövləti aşağıdakılar
barədə xəbərdar edir:
16-cı maddəyə uyğun olaraq hər hansı bir imzalama;
16-cı və ya 18-ci maddələrə uyğun olaraq ratifikasiya,, qəbul, təsdiq və ya qoşulma ilə bağlı hər hansısa
sənədlərin saxlanca verilməsi;
17-ci və 18-ci maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı bir tarix;
dəyişiklik məqsədilə edilmiş hər hansı bir təklif və ya 15-cı maddəyə uy
ğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı bir dəyişiklik və dəyişikliyin qüvvəyə mindiyi tarix;
•
20-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq hazırlanan hər hansı bır bəyan
21-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq edilmiş hər hansı bır denonsasiya;
.
bu Konvensiya ilə bağlı hər hansı digər akt, bəyannamə, bildiriş və ya informasiya.
.
„.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndırılmış aşağıda imza edən şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
Sen-Denidə 2016-cı il 3 iyul tarixində, ingilis və fransız dillərində olmaqla, Avropa Şurasının
arxivində saxlanacaq vahid nüsxədə hazırlanmışdır, hər iki mətn bərabər autentikdir. Avropa Şurasının Baş
katibi təsdiq edilmiş surətləri Avropa Şurasının hər bir üzv Dövlətinə, Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının
hər bir Tərəf Dövlətinə və bu Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət edilmiş bütün Dövlətlərə göndərir.
BƏYANAT

1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, “Futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik,
mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası Konvensiyasının müddəaları
Ermənistan Respublikasına münasibətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən tətbiq edilməyəcəkdir. –
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində
(Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ nregionu və ona bitişik yeddi rayonu) “Futbol oyunları və
digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid yanaşma haqqında
Avropa Şurası Konvensiyasf'nm müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad
olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək, təminat vermək iqtidarında deyildir
(Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur)*.
3. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu Bəyanatın 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarını istənilən zaman
dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və digər Tərəflər hər hansı bu cür dəyişikliklər və
ya ləğvetmə- lər haqqında məlumatlandırılacaqlar.
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“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq müqavilələrdə elektron kommunikasiyaların
istifadəsinə dair Konvensiyası”na qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 2005-ci il 23 noyabr tarixli “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq
müqavilələrdə elektron kommunikasiyaların istifadəsinə dair Konvensiyası”na müvafiq bəyanatlarla
(bəyanatların mətni əlavə olunur) qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2018-ci il
№1020-VQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Beynəlxalq müqavilələrdə
elektron kommunikasiyaların istifadəsinə dair
KONVENSİYA” sı
Bu Konvensiyaya Tərəf Dövlətlər,
bərabərlik və qarşılıqlı faydaya əsaslanan beynəlxalq ticarətin dövlətlər arasında dostluq
münasibətlərinin təşviq etdirilməsinin mühüm elementi olmasına əminliklərini bir daha təsdiq edərək,
elektron kommunikasiyalardan artan istifadənin kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyini
təkmilləşdirdiyini, ticarət əlaqələrini genişləndirdiyini və əvvəllər uzaq olan tərəflər və bazarlar üçün yeni
çıxış imkanları açdığını, bununla da həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə ticarət və iqtisadi inkişafın
təşviq olunmasında əsaslı rol oynadığını qeyd edərək,
beynəlxalq müqavilələrdə elektron kommunikasiyalardan istifadə edilməsinin hüquqi dəyəri ilə bağlı
qeyri-müəyyənliklə əlaqədar yaranan problemlərin beynəlxalq ticarətə maneə olduğunu nəzərə alaraq,
beynəlxalq müqavilələrdə elektron kommunikasiyaların istifadə edilməsinə qarşı maneələrin, o
cümlədən beynəlxalq ticarət sahəsində mövcud hüquqi sənədlərin yerinə yetirilməsi nəticəsində meydana
çıxa biləcək maneələrin aradan qaldırılmasına yönəlmiş vahid qaydaların qəbul olunmasının beynəlxalq
müqavilələrlə bağlı hüquqi müəyyənliyi və kommersiya proqnozlarının verilməsi imkanlarını daha da
artıracağına və dövlətlərə müasir ticarət marşrutlarına çıxış əldə etməyə yardım edəcəyinə inanaraq,
texnoloji bitərəflik və funksional bərabərlik prinsipləri nəzərə alınaraq, tərəflərin seçdiyi vasitələrin
müvafiq hüquq normalarının məqsədlərinə cavab verməsi şərtilə, vahid qaydaların tərəflərin müvafiq
informasiya daşıyıcıları və
texnologiyalarla bağlı seçim etmək azadlığına hörmət etməli olduğu fikrində qalaraq,
elektron kommunikasiyalardan istifadə olunmasına hüquqi maneələrin aradan qaldırılmasında
müxtəlif hüquqi, sosial və iqtisadi sistemlərə malik dövlətlər üçün məqbul olan ümumi həll yollarının təmin
edilməsini arzu edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
TƏTBİQ SAHƏSİ
Maddə 1. Tətbiq dairəsi
1. Bu Konvensiya fəaliyyət yerləri müxtəlif dövlətlərdə olan tərəflər arasında müqavilələrin bağlanılması və
ya yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar elektron kommunikasiyalardan istifadəyə tətbiq edilir.
2. Tərəflərin fəaliyyət yerlərinin müxtəlif dövlətlərdə yerləşməsi faktı, bu faktın müqavilədən və ya Tərəflər
arasındakı hər hansı sövdələşmələrdən və ya Tərəflərin müqavilənin bağlanılması zamanı və ya ondan əvvəl
istənilən vaxt açıqladığı məlumatlardan irəli gəlməzsə, nəzərə alınmır.
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3. Bu Konvensiyanın tətbiqini müəyyən edərkən nə tərəflərin milli mənsubiyyəti, nə də tərəflərin və ya
müqavilənin mülki və ya kommersiya xarakteri nəzərə alınmır.
Maddə 2. İstisnalar
1. Bu Konvensiya aşağıdakılardan hər hansı birinə aid elektron kommunikasiyalara tətbiq edilmir:
a. şəxsi, ailə və ya ev təsərrüfatı məqsədləri üçün bağlanmış müqavilələrə;
b. (i) tənzimlənən fond birjasında olan əməliyyatlara; (ii) xarici valyuta mübadiləsi əməliyyatlarına; (iii)
banklararası ödəniş sistemlərinə, banklararası ödəniş müqavilələrinə və ya qiymətli kağızlar və ya digər
maliyyə aktivləri və ya alətləri ilə bağlı klirinq və hesablama sistemlərinə; (iv) vasitəçidə saxlanılan
qiymətli kağızlar və ya digər maliyyə aktivləri və ya alətlərinin geri satın alınmasına razılıq və ya onların
satışı, girovu və ya sahibliyi ilə bağlı təminat hüquqlarının ötürülməsinə.
2 Bu Konvensiya köçürmə veksellərə, sadə veksellərə, nəqliyyat qaimələrinə, konosamentlərə, anbar
qəbzlərinə və ya təqdim edənə və ya benefisiara əmtəələrin çatdırılmasını və ya pul məbləğinin
ödənilməsini tələb etmək hüququ verən hər hansı ötürülə bilən sənədə və ya vasitəyə tətbiq edilmir.
Maddə 3. Tərəflərin iradə azadlığı
Tərəflər bu Konvensiyanın tətbiq olunmasını istisna edə və ya onun hər hansı müddəalarından imtina
edə və ya onun hüquqi qüvvəsini dəyişdirə bilər.
Fəsil II
ÜMUMİ MÜDDƏALAR

a.

b.
c.

d.

e.

f.
g.

h.

Maddə 4. Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
“kommunikasiya” dedikdə, müqavilənin bağlanılması və ya icrası ilə əlaqədar tərəflərdən etmək tələb
olunduğu və ya onların etməyi qərara aldıqları hər hansı bəyanat, deklarasiya, tələb, bildiriş və ya sorğu,
habelə təklif və təklifin qəbulu nəzərdə tutulur;
“elektron kommunikasiya” dedikdə, tərəflərin məlumat ismarıcları vasitəsilə həyata keçirdikləri istənilən
rabitə nəzərdə tutulur;
“məlumat ismarıcı” dedikdə, elektron məlumat mübadiləsi, elektron poçt, teleqram, teleks və ya telefaks
da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, elektron, maqnit, optik və ya oxşar vasitələrlə
hazırlanan, göndərilən, qəbul edilən və ya saxlanılan məlumatlar nəzərdə tutulur;
“elektron kommunikasiyanın təşəbbüskarı” dedikdə, elektron kommunikasiyaya münasibətdə vasitəçi
qismində çıxış edən tərəf (əgər varsa) istisna olmaqla, saxlamadan əvvəl elektron kommunikasiyanın kim
tərəfindən və ya kimin adından hazırlandığı və ya göndərildiyi tərəf nəzərdə tutulur;
- “elektron kommunikasiyanın ünvan sahibi” dedikdə, elektron kommunikasiyaya münasibətdə vasitəçi
qismində çıxış edən tərəf istisna olmaqla, elektron kommunikasiyanın təşəbbüskarının həmin
kommunikasiyanın kim tərəfindən əldə edilməsini nəzərdə tutduğu tərəf başa düşülür;
“informasiya sistemi” dedikdə, məlumat ismarıclarının hazırlanması, göndərilməsi, qəbul edilməsi,
saxlanması və ya hər hansı digər şəkildə emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan sistem başa düşülür;
“avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemi” dedikdə, sistem tərəfindən hər dəfə əməliyyat başlandığı və ya cavab
hazırlandığı zaman hər hansı fiziki şəxsin baxışı və ya müdaxiləsi olmadan, əməliyyatı başlamaq və ya
məlumat ismarıclarına və ya fəaliyyətə tam və ya qismən cavab vermək üçün istifadə olunan kompüter
proqramı, yaxud elektron və ya digər avtomatlaşdırılmış vasitələr nəzərdə tutulur;
“fəaliyyət yeri” dedikdə, tərəfin müəyyən yerdən kənarda müvəqqəti əsasda əmtəə və ya xidmətləri
göstərməsindən savayı iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün malik olduğu qeyri-müvəqqəti müəssisəsini
saxladığı istənilən yer nəzərdə tutulur.
Maddə 5. Təfsir
1. Bu Konvensiyanın təfsiri zamanı onun beynəlxalq xarakterinə və tətbiq edilməsində
vahidliyin təşviq olunması zəruriliyinə, habelə beynəlxalq ticarətdə dürüstlüyə riayət edilməsinə diqqət
edilməlidir.
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2. Bu Konvensiya ilə tənzimlənən, lakin burada öz həllini aydın şəkildə tapmayan məsələlər, bu
Konvensiyanın əsaslandığı ümumi prinsiplər və ya bu cürprinsiplərin olmadığı halda, beynəlxalq xüsusi
hüququn normaları əsasında tətbiq olunan hüquqa uyğun olaraq həll olunmalıdır.
Maddə 6. Tərəflərin yeri
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, əgər digər tərəf bəyan edən tərəfin göstərdiyi yerdə fəaliyyət yerinin
olmadığını bəyan etmirsə, tərəfin göstərdiyi yer onun fəaliyyət yeri hesab olunur.
2. Əgər hər hansı tərəf fəaliyyət yerini göstərməzsə və ya birdən çox fəaliyyət yerinə malik olarsa, o zaman
bu Konvensiyanın məqsədləri üçün fəaliyyət yeri müqavilənin bağlanılması zamanı və ya ondan əvvəl
istənilən vaxt tərəflərə məlum olan və ya onların ehtimal etdikləri hallar nəzərə alınmaqla, müvafiq
müqaviləyə ən çox aidiyyəti olan fəaliyyət yeri hesab olunur.
3. Əgər fiziki şəxs fəaliyyət yerinə malik deyilsə, onun yaşayış yerinə istinad edilməlidir.
4. Hər hansı bir məkan sırf aşağıdakılar səbəbindən fəaliyyət yeri ola bilməz: (a) həmin məkanda müqavilənin
bağlanması ilə bağlı hər hansı tərəfin istifadə etdiyi informasiya sistemini dəstəkləyən avadanlıq və texniki
vasitə yerləşmişdir; yaxud (b) həmin informasiya sisteminə digər tərəflər də daxil ola bilər.
5. Hər hansı tərəfin konkret ölkə ilə bağlı olan domen adı və ya elektron poçt ünvanından istifadə etməsi faktı
onun fəaliyyət yerinin həmin ölkədə yerləşdiyini ehtimal etməyə əsas vermir.
Maddə 7. İnformasiya tələbləri
Bu Konvensiyada heç nə tərəflərdən onların eyniliyini, fəaliyyət yerini və ya digər məlumatları
açıqlamağı tələb edən hüquq normasının tətbiqinə təsir edə bilməz, yaxud tərəfi bunlarla bağlı olan qeyridəqiq, natamam və ya yanlış bəyanatlar verməsinin hüquqi nəticələrindən azad edə bilməz.
Fəsil III
BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏLƏRDƏ ELEKTRON KOMMUNİKASİYALARDAN
İSTİFADƏ OLUNMASI
Maddə 8. Elektron kommunikasiyaların hüquqi tanınması
1. Kommunikasiya və ya müqavilənin elektron kommunikasiya formasında olması onun etibarlılığının və ya
hüquqi qüvvəsinin təkzib edilməsinə əsas deyildir.
2. Bu Konvensiyada heç nə tərəfdən elektron kommunikasiyalardan istifadə etməyi və ya onu qəbul etməyi
tələb edə bilməz, lakin tərəfin davranışı onun razı olması qənaətinə gəlməyə əsas verə bilər.

1.
2.

3.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Maddə 9. Forma ilə bağlı tələblər
Bu Konvensiyada heç nə kommunikasiya və ya müqavilənin hər hansı xüsusi formada tərtib və ya təsdiq
olunmasını tələb etmir.
Qanunvericilik kommunikasiya və ya müqavilənin yazılı formada olmasını tələb etdiyi təqdirdə və ya yazılı
formada olmamasına görə nəticələr müəyyən etdiyi təqdirdə, o zaman orada olan informasiyadan sonra da
istifadə etmək mümkündürsə, həmin tələb elektron kommunikasiya ilə yerinə yetirilmiş hesab edilir.
Qanunvericilik kommunikasiya və ya müqaviləni tərəfin imzalamasını tələb etdiyi təqdirdə və ya imzanın
olmamasına görə nəticələr müəyyən etdiyi təqdirdə, həmin tələb elektron kommunikasiyaya münasibətdə
aşağıdakılar həyata keçirildikdə yerinə yetirilmiş hesab edilir:
tərəfin müəyyənləşdirilməsi və elektron kommunikasiyadakı informasiya ilə bağlı həmin tərəfin niyyətinin
göstərilməsi üçün hər hansı üsuldan istifadə olunubsa və,
istifadə olunan üsul:
hər hansı müvafiq razılaşma da daxil olmaqla, bütün hallar nəzərə alınaraq, elektron kommunikasiya
hazırlandığı və ya göndərildiyi məqsədə cavab verəcək qədər etibarlı və münasib olduqda; və ya
yuxarıdakı (a) yarımbəndində qeyd edilən funksiyaların faktiki olaraq müstəqil və ya əlavə sübutlarla
birlikdə yerinə yetirildiyi təsdiq edildikdə.
Qanunvericilik kommunikasiya və ya müqavilənin əsl nüsxəsinin əlçatan olmasını və ya saxlanılmasım
tələb etdiyi təqdirdə, yaxud əsl nüsxəsinin mövcud olmamasına görə nəticələri müəyyən etdiyi təqdirdə,
həmin tələb elektron kommunikasiyaya münasibətdə aşağıdakılar olduqda yerinə yetirilmiş hesab edilir:
ilk dəfə öz yekun formasında, elektron kommunikasiya və ya hər hansı digər şəkildə hazırlandığı zamandan
etibarən əks etdirdiyi məlumatın bütövlüyünə etibarlı zəmanət olduqda; və
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g. tərkibindəki məlumat təqdim edilməli olduğu halda, həmin məlumatın təqdim olunacaq şəxsə göstərilməsi
mümkün olduqda.
5.4 (a) bəndinin məqsədləri üçün:
a. məlumatın bütövlüyünün qiymətləndirməsi meyarı hər hansı təsdiqləmədən və normal məlumat
mübadiləsi, saxlanması və göstərilməsi zamanı yaranan hər hansı dəyişikliklərdən əlavə onun bütöv və
dəyişdirilməmiş qalmasıdır;
b. tələb olunan etibarlılıq dərəcəsi informasiyanın hazırlandığı məqsəd, habelə bütün müvafiq hallar nəzərə
alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
Maddə 10. Elektron kommunikasiyaların göndərilməsi və qəbul edilməsi vaxtı və yeri
1.
Elektron kommunikasiyanın göndərilmə vaxtı, onun təşəbbüskarının və ya təşəbbüskarın adından
göndərən tərəfin nəzarəti altında informasiya sistemindən çıxdığı vaxt nəzərdə tutulur və ya əgər elektron
kommunikasiya onun təşəbbüskarının və ya təşəbbüskarın adından göndərən tərəfin nəzarəti altındakı
informasiya sistemindən çıxmazsa, elektron məlumatın qəbul edildiyi vaxt nəzərdə tutulur.
2.
Elektron kommunikasiyanın qəbul edilmə vaxtı dedikdə, onun ünvan sahibinin qeyd etdiyi
elektron ünvandan ünvan sahibinin çıxarmasının mümkün olduğu vaxt nəzərdə tutulur.
Elektron kommunikasiyanın ünvan sahibinin qeyd etdiyi digər elektron ünvanda qəbul edilmə vaxtı,
onun həmin ünvanda ünvan sahibi tərəfindən çıxarılmasının mümkün olduğu vaxt nəzərdə tutulur və
elektron kommunikasiyanın həmin ünvana göndərildiyi barədə ünvan sahibi məlumatlanır. Ünvan sahibi
tərəfindən elektron məlumatın çıxarılması imkanı məlumatın ünvan sahibinin elektron ünvanına daxil
olduğu zamandan yarandığı hesab edilir.
3.
6-cı maddəyə uyğun olaraq müəyyən edildiyi kimi, elektron kommunikasiya onun
təşəbbüskarının fəaliyyət yerindən göndərilmiş və ünvan sahibinin fəaliyyət yerində qəbul edilmiş hesab
olunur.
4.
Bu maddənin 2-ci bəndi elektron ünvanı dəstəkləyən informasiya sisteminin elektron
kommunikasiyanın bu maddənin 3-cü bəndinə əsasən qəbul edilmiş hesab edildiyi məkandan fərqli
olmasından asılı olmayaraq tətbiq edilir.
Maddə 11. Ofertaya dəvət
Bir və ya daha çox konkret tərəflərə ünvanlanmayan, lakin informasiya sistemləri vasitəsilə
sifarişlərin yerləşdirilməsi üçün interaktiv ərizə formalarından istifadə yolu ilə edilən təkliflər də daxil
olmaqla, həmin informasiya sistemlərindən istifadə edən tərəflərə ümumilikdə çatdırılan, müqavilə
bağlamaq haqqında bir və ya daha çox elektron kommunikasiya vasitəsilə edilən təklif, təklif verən tərəfin
təklif qəbul edildiyi halda öhdəlik götürəcəyi niyyəti aydın şəkildə göstərilərsə, təklifin təqdim edilməsi
üçün dəvət kimi hesab olunmalıdır.
Maddə 12. Müqavilə bağlanılması üçün avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemlərindən istifadə
Avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemi və hər hansı fiziki şəxs arasında qarşılıqlı əlaqə, yaxud
avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemləri ilə qarşılıqlı əlaqə nəticəsində bağlanan müqavilənin etibarlılığı və
hüquqi qüvvəsi hər hansı fiziki şəxs tərəfindən avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemləri vasitəsilə həyata
keçirilən hər bir ayrıca fəaliyyətin və ya yekun müqavilənin nəzərdən keçirilməməsi və ya ona müdaxilə
edilməməsi səbəbindən təkzib edilmir.
Maddə 13. Müqavilə şərtlərinin mövcudluğu
Bu Konvensiyada heç nə elektron kommunikasiya mübadiləsi vasitəsilə müqavilənin bəzi və ya
bütün şərtlərini müzakirə edən tərəfdən müqavilə şərtlərini özündə ehtiva edən elektron kommunikasiyanı
digər tərəfə hər hansı konkret formada əlçatan etməyi tələb edə bilən hər hansı hüquq normasının tətbiqinə
təsir etmir və ya tərəfi bu tələbin yerinə yetirilməməsinin hüquqi nəticələrindən azad etmir.
Maddə 14. Elektron kommunikasiyalarda səhvlər
1. Fiziki şəxs digər tərəfin avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemi ilə mübadilə predmeti olan elektron
kommunikasiyanı daxil edərkən səhvə yol verərsə və həmin avtomatlaşdırılmış ismarıc sistemi həmin şəxsə
səhvi aradan qaldırmaq imkanı verməzsə, həmin şəxs və ya həmin şəxsin adından çıxış edən tərəf elektron
kommunikasiyanın səhvə yol verilən hissəsini geri götürmək hüququna malikdir, əgər:
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2. fiziki şəxs və ya onun adından çıxış edən tərəf xətanı aşkar etdikdən sonra mümkün qədər tez bir zamanda
digər tərəfə həmin səhv barədə məlumat verirsə və onun elektron kommunikasiyada səhvə yol verdiyini
göstərirsə; və
3. fiziki şəxs və ya onun adından çıxış edən tərəf digər tərəfdən qəbul edildiyi halda, hər hansı əmtəə və ya
xidmətlərdən istifadə etməzsə və ya hər hansı maddi mənfəət və ya dəyər əldə etməzsə.
4. Bu maddədə heç nə 1-ci bənddə qeyd edilənlərdən əlavə, hər hansı digər səhvin nəticələrini tənzimləyə
bilən istənilən hüquq normasının tətbiqinə təsir etmir.
Fəsil IV
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 15. Depozitari
Bu Konvensiyanın depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi təyin olunur.
Maddə 16. İmzalanma, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı mənzil- qərargahında 2006-cı il 16 yanvar
tarixindən 2008-ci il 16 yanvar tarixinədək bütün dövlətlərin imzalaması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya onu imzalayan dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
3. Bu Konvensiya imzalanmaya açıq elan edildiyi tarixdən etibarən onu imzalamayan bütün dövlətlərin
qoşulması üçün açıqdır.
4. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi tərəfindən
saxlanca alınır.
Maddə 17. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarının iştirakı
1. Suveren dövlətlər tərəfindən təşkil olunan və bu Konvensiya ilə tənzimlənən müəyyən məsələlər ilə
əlaqədar səlahiyyətə malik olan regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı eyni qaydada bu Konvensiyanı
imzalaya, ratifikasiya, qəbul, təsdiq edə və ya bu Konvensiyaya qoşula bilər. Bu halda, regional iqtisadi
inteqrasiya təşkilatı bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərlə əlaqədar səlahiyyətə malik olduğu
çərçivədə Razılığa gələn Dövlətin hüquq və öhdəliklərinə malikdir. Bu Konvensiya üçün Razılığa gələn
Dövlətlərin sayı əsas olarsa, o zaman regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının üzvü olan dövlətlərə əlavə
olaraq, həmin təşkilatın özü Razılığa gələn Dövlət kimi hesab olunmayacaqdır.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı imzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı bu
Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə münasibətdə öz üzv dövlətləri tərəfindən həmin təşkilata ötürülmüş
səlahiyyətlər barədə depozitariyə bəyanat verir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, yeni səlahiyyət
ötürmələri də daxil olmaqla, bu bəndə uyğun olaraq verilmiş bəyanatında göstərilən səlahiyyət
bölgüsündəki hər hansı dəyişikliklər haqqında depozitariyə dərhal məlumat verməlidir.
3. Bu Konvensiyada “Razılığa gələn Dövləf’ə və ya “Razılığa gələn Dövlətlər”ə edilən hər hansı istinad
mahiyyət tələb etdiyi təqdirdə, eyni qaydada, regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatına da tətbiq edilir.
4. Bu Konvensiya, 21-ci maddəyə uyğun olaraq edilmiş bəyanatda müəyyən olunduğu kimi, müvafiq fəaliyyət
yeri regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının üzv ölkəsində yerləşən tərəflərə tətbiq oluna bilən həmin
təşkilatın hər hansı qaydaları ilə ziddiyyət təşkil etdikdə, üstün qüvvəyə malik deyildir.
Maddə 18. Yerli ərazi vahidlərində qüvvədəolma
1. Əgər Razılığa gələn Dövlət bu Konvensiyanın tənzimləmə predmetinə aid olan məsələlərə münasibətdə
müxtəlif hüquq sistemləri tətbiq olunan iki və ya daha çox ərazi vahidinə malikdirsə, o, Konvensiyanı
imzaladığı, ratifikasiya, qəbul, təsdiq etdiyi və ya Konvensiyaya qoşulduğu zaman bəyan edə bilər ki, bu
Konvensiya onun bütün və ya yalnız bir və ya daha çox ərazi vahidinə şamil edilir, həmçinin istənilən vaxt
başqa bəyanat təqdin etməklə, özünün bəyanatına dəyişiklik edə bilər.
2. Bu bəyanatlar haqqında depozitariyə məlumat verilməlidir və orada Konvensiyanın şamil olunduğu ərazi
vahidləri aydın şəkildə qeyd edilməlidir.
3. Əgər bu maddəyə uyğun olaraq edilmiş bəyanata əsasən, bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətin bütün
ərazi vahidlərinə deyil, yalnız bir və ya daha çox ərazi vahidinə şamil edilirsə və tərəfin fəaliyyət yeri həmin
dövlətdə yerləşirsə və bu Konvensiyanın məqsədləri üçün bu fəaliyyət yeri Konvensiyanın şamil edildiyi
ərazi vahidində deyildirsə, onun Razılığa gələn Dövlətdə yerləşməsi nəzərdə tutulmur.
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4. Əgər Razılığa gələn Dövlət bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, heç bir bəyanat vermirsə, o zaman bu
Konvensiya həmin dövlətin bütün ərazi vahidlərinə şamil olunur.
Maddə 19. Tətbiq dairəsi üzrə bəyanatlar
1. Hər hansı Razılığa gələn Dövlət 21-ci maddəyə uyğun olaraq, bu Konvensiyanı yalnız aşağıdakı hallarda
tətbiq edəcəyini bəyan edə bilər:
a. əgər 1-ci maddənin 1-ci bəndində istinad edilən dövlətlər bu Konvensiyanın Razılığa gələn Dövlətləri
olarsa, və ya
b. əgər tərəflər bunun tətbiq edilməsi ilə razılaşarlarsa.
2. Hər hansı Razılığa gələn Dövlət 21-ci maddəyə uyğun olaraq edilmiş bəyanatda müəyyən etdiyi məsələləri
bu Konvensiyanın tətbiq dairəsindən çıxara bilər.
Maddə 20. Digər beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq mübadilə edilən kommunikasiyalar
1. Bu Konvensiyanın müddəaları bu Konvensiyanın Razılığa gələn Dövlətinin Razılığa gələn Dövlət olduğu
və ya ola biləcəyi aşağıdakı beynəlxalq konvensiyalardan hər hansı birinin tətbiq edildiyi müqavilənin
bağlanması və ya yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar elektron kommunikasiyalardan istifadəyə şamil edilir:
“Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası haqqında” Konvensiya (Nyu- York, 1958-ci il 10
iyun);
“Beynəlxalq əmtəə satışında məhdudiyyət müddəti haqqında” Konvensiya (Nyu-York, 1974-cü il 14
iyun) və ona Əlavə Protokol (Vyana, 1980-ci il 11 aprel);
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Beynəlxalq əmtəə satışı üzrə əqdlər haqqında Konvensiyası”
(Vyana, 1980-ci il 11 aprel);
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Beynəlxalq ticarətdə nəqliyyat terminalları operatorlarının
məsuliyyəti haqqında Konvensiyası” (Vyana, 1991-ci il 19 aprel);
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Sərbəst zəmanətlər və ehtiyat akkreditivlər haqqında Konvensiyası”
(Nyu-York, 1995-ci il 11 dekabr);
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Beynəlxalq ticarətdə debitor borclarının ötürülməsi haqqında
Konvensiyası” (Nyu-York, 2011-ci il 12 dekabr).
2. Əgər dövlət 21-ci maddəyə uyğun olaraq bu bəndin ona münasibətdə məcburiliyini tanımadığı barədə
bəyanat verməzsə, bu Konvensiyanın müddəaları hazırkı maddənin 1 -ci bəndində konkret olaraq
göstərilməyən bu Konvensiyanın Razılığa gələn Dövlətinin Razılığa gələn Dövlət olduğu və ya ola biləcəyi
digər beynəlxalq konvensiya, müqavilə və ya sazişin tətbiq edildiyi müqavilənin bağlanması və yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar elektron kommunikasiyalara da şamil edilir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat verən dövlət, həmçinin bəyanat verə bilər ki, o, bu
Konvensiyanın müddəalarını həmin dövlətin Razılığa gələn Tərəf olduğu və ya ola biləcəyi konkret
beynəlxalq konvensiyanın, müqavilənin və ya sazişin tətbiq edildiyi hər hansı müqavilənin bağlanması və
ya yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar elektron kommunikasiyalardan istifadə edilməsinə də tətbiq edəcəkdir.
4. Hər hansı dövlət 21-ci maddəyə uyğun olaraq verdiyi bəyanat vasitəsilə bu maddənin 2-ci bəndinin tətbiqini
istisna etməsə belə, o, bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilən konvensiyaların hər hansı biri də daxil
olmaqla, həmin dövlətin bəyanatında qeyd edilmiş Razılığa gələn Dövlət olduğu və ya ola biləcəyi hər
hansı beynəlxalq konvensiyanın, müqavilənin və ya sazişin şamil edildiyi müqavilənin bağlanması və ya
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar elektron kommunikasiyalardan istifadə edilməsinə dair bu Konvensiyanın
müddəalarını tətbiq etməyəcəyinə dair bəyanat verə bilər.
Maddə 21. Bəyanatların prosedur və təsirləri
1. 17-ci maddənin 4-cü bəndinə, 19-cu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə və 20-ci maddənin 2-ci, 3-cü və 4cü bəndlərinə uyğun olaraq bəyanatlar istənilən vaxt verilə bilər. İmzalanma zamanı verilən bəyanatlar
ratifikasiya, təsdiq və qəbul zamanı təsdiq edilməlidir.
2. Bəyanatlar və onların təsdiqi yazılı şəkildə olmalı və depozitariyə rəsmi qaydada bildirilməlidir.
3. Bəyanat aidiyyəti dövlətlə münasibətdə bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi ilə eyni vaxtda qüvvəyə minir.
Lakin belə qüvvəyəminmədən sonra depozitarinin rəsmi bildiriş aldığı bəyanat depozitari tərəfindən
alındığı tarixdən altı ay sonrakı ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
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4. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq bəyanat verən hər hansı dövlət depozitariyə yazılı şəkildə ünvanlanmış
rəsmi bildiriş vasitəsilə bu bəyanatı istənilən vaxt dəyişdirə və ya ondan imtina edə bilər. Dəyişiklik və ya
imtina depozitari tərəfindən bildiriş alındığı tarixdən altı ay sonrakı ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 22. Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 23. Qüvvəyəminmə
1. Bu Konvensiya üçüncü ratifikasiya, təsdiq, qəbul və ya qoşulma sənədinin saxlanca alınması tarixindən altı
ay sonrakı ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
2. Əgər dövlət üçüncü ratifikasiya, təsdiq, qəbul və ya qoşulma sənədinin saxlanca verilməsindən sonra bu
Konvensiyanı ratifikasiya, təsdiq, qəbul edərsə və ya ona qoşularsa, bu Konvensiya həmin dövlətlə
münasibətdə onun ratifikasiya, təsdiq, qəbul və ya qoşulma sənədinin saxlanca verildiyi tarixdən altı ay
sonrakı ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 24. Tətbiqedilmə vaxtı
Bu Konvensiya və hər hansı bəyanat bu Konvensiyanın və hər hansı bəyanatın hər bir Razılığa gələn
Dövlətə münasibətdə qüvvəyə minməsindən və ya təsir göstərməsindən sonra hazırlanan elektron
kommunikasiyalara tətbiq edilir.
Maddə 25. Denonsasiya
1. Razılığa gələn Dövlət Konvensiyanı yazılı şəkildə depozitariyə ünvanlanmış rəsmi bildiriş vasitəsilə
denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya bildirişin depozitari tərəfindən qəbul edilməsindən sonra on iki ay başa çatdıqdan sonrakı ayın
birinci günündə qüvvəyə minir. Əgər bildirişdə denonsasiyanın qüvvəyə minməsi üçün daha uzun müddət
müəyyən edilərsə, onda denonsasiya bildirişin depozitari tərəfindən qəbul edilməsindən sonra belə uzun
müddət başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minir.
Nyu-Yorkda 2005-ci il 23 noyabr tarixində, ərəb, Çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində olan mətnləri
bərabər autentik olan, bir əsl nüsxədə imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz müvafiq hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda
imza edən şəxslər bu Konvensiyanı imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Beynəlxalq müqavilələrdə
elektron kommunikasiyaların istifadəsinə dair Konvensiya”sına dair
Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATLARI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 1 -ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o hazırkı Konvensiyanı yalnız bu Konvensiyanın 1- ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən dövlətlərin
bu Konvensiyanın Razılığa gələn Dövlətləri olduğu halda tətbiq edəcəkdir.
Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası bu
Konvensiyanı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən notarial qaydada təsdiq edilmiş forma və
ya dövlət qeydiyyatı tələb olunan əqdlərə münasibətdə tətbiq etməyəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyada qeyd olunan beynəlxalq müqavilələri əcnəbi fiziki və
hüquqi şəxsləri cəlb edən və ya xarici elementi olan mülki hüquq müqavilələri kimi başa düşür.
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“Müqavilələr Hüququ haqqında Vyana Konvensiyası”na qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 1969-cu il mayın 23-də Vyana şəhərində imzalanmış “Müqavilələr Hüququ
haqqında Vyana Konvensiyası”na qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2017-ci il
№ 777-VQ
Müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası
(23 may 1969-cu il tarixində Vyana şəhərində imzalanmışdır,
27yanvar 1980-cı il tarixində qüvvəyə minmişdir).
Hazırkı Konvensiyaya Tərəf Dövlətlər,
beynəlxalq münasibətlər tarixində müqavilələrin fundamental rolunu nəzərə alaraq, konstitusiya və
sosial sistemlərindəki fərqlərdən asılı olmayaraq beynəlxalq hüququn mənbəyi və dövlətlər arasında dinc
əməkdaşlığın inkişaf vasitəsi kimi müqavilələrin artan əhəmiyyətini tanıyaraq,
sərbəst razılıq və vicdanlılıq prinsiplərinin və pacta sunt servanda qaydasının hamılıqla tanındığını
qeyd edərək,
digər beynəlxalq mübahisələr kimi müqavilələrə aid mübahisələrin də sülh yolu ilə və ədalət və
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq həll edilməli olduğunu təsdiq edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xalqlarının ədaləti və müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərə hörməti
qorunub saxlamaq üçün şərait yaratmağa dair qətiyyətini xatırladaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində əks olunmuş xalqların hüquq bərabərliyi və öz
müqəddəratını təyin etməsi, bütün dövlətlərin suveren bərabərliyi və müstəqilliyi, dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmama, güc tətbiqetmə və ya güc tətbiqi ilə hədələməyin qadağan olunması, hamı üçün insan hüquqları
və əsas azadlıqlarına hamılıqla hörmət və əməl edilməsi kimi beynəlxalq hüquq prinsiplərini nəzərə alaraq,
hazırkı Konvensiyada müqavilələr hüququnun məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafının
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnamədə göstərilmiş məqsədlərini, xüsusilə beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyin qorunub saxlanılmasını, millətlər arasında dostluq münasibətlərinin inkişafını və onlar
arasında əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə nail olunmasını təşviq edəcəyinə inanaraq, beynəlxalq adət
hüququ qaydalarının hazırkı Konvensiyanın müddəaları ilə həll olunmayan məsələləri tənzimləməyə
davam edəcəyini təsdiq edərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Hissə 1
GİRİŞ
Maddə 1. Hazırkı Konvensiyanın tətbiq dairəsi
Hazırkı Konvensiya dövlətlər arasındakı müqavilələrə şamil olunur.
Maddə 2. Terminlərdən istifadə
1. Hazırkı Konvensiyanın məqsədləri üçün:
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a) “müqavilə” dedikdə dövlətlər arasında yazılı formada bağlanılan və beynəlxalq hüquqla
tənzimlənən, bir sənəddə və ya öz arasında əlaqəli olan iki və ya daha çox sənəddə əks olunmasından və
konkret adından asılı olmayaraq beynəlxalq razılaşma başa düşülür;
b) “ratifikasiya”, “qəbuletmə”, “təsdiqetmə” və “qoşulma” dedikdə vəziyyətdən asılı olaraq dövlətin
beynəlxalq planda müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə etdiyi, müvafiq adlı beynəlxalq
əməl başa düşülür;
c) “səlahiyyət sənədi” dedikdə müqavilə üzrə danışıqlar aparmaq, müqavilənin mətnini qəbul etmək
və va onun autentikliyini müəyyən etmək, dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə
etmək və ya müqaviləyə münasibətdə hər hansı digər əməli həyata keçirmək üçün dövləti təmsil etmək
məqsədilə dövlətin səlahiyyətli orqanının təqdim etdiyi, bir və ya bir neçə nümayəndənin təyin edilməsi
barədə sənəd başa düşülür;
d) “qeyd-şərt” dedikdə müqavilənin imzalanması, ratifikasiyası, qəbul edilməsi, təsdiq edilməsi və
ya ona qoşulma zamanı dövlət tərəfindən istənilən formada və ya istənilən adla birtərəfli qaydada verilən
və müqavilənin müəyyən müddəalarının hüquqi qüvvəsini həmin dövlətə münasibətdə istisna etmək və ya
dəyişdirmək məqsədini daşıyan bitərəfli bəyanat başa düşülür;
e) "danışıqlarda iştirak edən dövlət” dedikdə müqavilənin mətninin tərtib və qəbul edilməsində
iştirak etmiş dövlət başa düşülür;
f) "razılığa gələn dövlət” dedikdə müqavilənin qüvvəyə minib-minməməsindən asılı olmayaraq
müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə etmiş dövlət başa düşülür;
g) “tərəf dedikdə müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə etmiş və müqavilənin ona
münasibətdə qüvvədə olduğu dövlət başa düşülür;
h) “üçüncü dövlət dedikdə müqavilənin tərəfi olmayan dövlət başa düşülür;
i) “beynəlxalq təşkilat” dedikdə hökumətlərarası təşkilat başa düşülür.
2. Hazırkı Konvensiyada terminlərin istifadəsinə dair 1-ci bəndin müddəaları istənilən dövlətin daxili
qanunvericiliyində onlara verilə bilən terminlərin istifadəsinə və ya mənalara xələl gətirmir.
Maddə 3. Hazırkı Konvensiyanın tətbiq dairəsinə aid olmayan beynəlxalq razılaşmalar
Hazırkı Konvensiyanın dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasında və ya beynəlxalq
hüququn bu cür digər subyektlərinin öz aralarında bağlanılmış beynəlxalq razılaşmalara və va yazılı
formada olmayan beynəlxalq razılaşmalara tətbiq olunmaması faktı aşağıdakılara təsir etmir:
a) bu cür razılaşmaların hüquqi qüvvəsinə;
b) hazırkı Konvensiyada müəyyən edilmiş və bu Konvensiyadan asılı olmayaraq beynəlxalq hüquqa
əsasən onlara şamil oluna bilən istənilən qaydaların onlara tətbiq edilməsi;
c) bu Konvensiyanın beynəlxalq hüququn digər subyektlərinin də tərəfi olduğu beynəlxalq
razılaşmalara əsasən dövlətlərin öz aralarındakı münasibətlərinə tətbiq olunması.
Maddə 4. Hazırkı Konvensiyanın geriyə qüvvəsinin olmaması
Hazırkı Konvensiyadan asılı olmayaraq beynəlxalq hüquqa əsasən müqavilələrə şamil oluna bilən
və bu Konvensiyada müəyyən edilmiş istənilən qaydaların tətbiqinə xələl gətirmədən, bu Konvensiya
yalnız onun müvafiq dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minməsindən sonra bu dövlətlər tərəfindən
bağlanılmış müqavilələrə şamil olunur.
Maddə 5. Beynəlxalq təşkilatları təsis edən və beynəlxalq təşkilat çərçivəsində qəbul edilən
müqavilələr
Hazırkı Konvensiya beynəlxalq təşkilatın təsis aktı olan istənilən müqaviləyə və həmin təşkilatın
müvafiq qaydalarına xələl gətirmədən beynəlxalq təşkilat çərçivəsində qəbul edilən istənilən müqaviləyə
tətbiq edilir.
Hissə II
MÜQAVİLƏLƏRİN BAĞLANILMASI VƏ QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ
Bölmə 1
MÜQAVİLƏLƏRİN BAĞLANILMASI
184

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 6. Dövlətlərin müqavilələr bağlamaq qabili\yəti
Hər bir dövlətin müqavilələr bağlamaq qabiliyyəti vardır.
Maddə 7. Səlahiyyət sənədi
1. Şəxs müqavilənin mətninin qəbul edilməsi və ya onun autentikliyinin müəyyən edilməsi, yaxud
dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının ifadə edilməsi məqsədləri üçün aşağıdakı
hallarda dövlətin təmsilçisi sayılır:
a) müvafiq səlahiyyət sənədini təqdim etdikdə; və ya
b) müvafiq dövlətlərin təcrübəsindən və ya digər şərtlərdən aydın olur ki, onlar həmin şəxsi bu
məqsədlər üçün dövlətin təmsilçisi kimi nəzərdən keçirmək və səlahiyyət sənədinin təqdim edilməsini tələb
etməmək niyyətində olmuşlar.
2. Aşağıdakı şəxslər öz vəzifələrinə görə və səlahiyyət sənədini təqdim etmək zərurəti olmadan öz
dövlətinin təmsilçisi sayılırlar:
a) müqavilənin bağlanılmasına aid olan bütün əməllərin həyata keçirilməsi məqsədi üçün - dövlət
başçıları, hökumət başçıları və xarici işlər nazirləri;
b) akkreditə edən dövlət və akkreditə olunduqları dövlət arasında müqavilənin mətninin qəbul
edilməsi məqsədi üçün - diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri;
c) beynəlxalq konfransda və ya beynəlxalq təşkilatda, yaxud onun orqanlarından birində müqavilənin
mətninin qəbul edilməsi məqsədi üçün - dövlətlər tərəfindən həmin konfrans, təşkilat və ya orqana akkreditə
olunmuş nümayəndələr.
Maddə 8. Səlahiyyətsiz həyata keçirilmiş əməlin sonradan təsdiq edilməsi
7-ci maddəyə əsasən dövləti təmsil etmək səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən həyata keçirilən
müqavilənin bağlanılmasına aid hər hansı əməl, sonradan həmin dövlət tərəfindən təsdiq edilmədiyi
təqdirdə, hüquqi nəticə doğurmur.
Maddə 9. Mətnin qəbul edilməsi
1. 2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, müqavilənin mətni onun tərtib edilməsində
iştirak edən bütün dövlətlərin razılığı əsasında qəbul edilir.
2. Dövlətlər eyni səs çoxluğu ilə başqa qayda tətbiq etmək üçün qərar vermədiyi təqdirdə,
müqavilənin mətni beynəlxalq konfransda səsvermədə iştirak edən və səs verən dövlətlərin üçdə iki
hissəsinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 10. Mətnin autentikliyinin müəyyən edilməsi
Müqavilənin mətni aşağıdakı hallarda autentik və yekun hesab olunur:
a) həmin mətndə nəzərdə tutula bilən və ya onun tərtib edilməsində iştirak edən dövlətlər tərəfindən
razılaşdırıla bilən prosedura əsasən; və ya
b) bu cür prosedur olmadığı təqdirdə, bu dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən müqavilənin mətninin
və ya bu mətni özündə ehtiva edən konfransın yekun aktının imzalanması, ad referendum imzalanması və
ya paraflanması ilə.
Maddə 11. Müqavilənin məcburiliyinə razılığın ifadə olunması vasitələri
Dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı imzalama, müqaviləni təşkil edən sənədlərin
mübadiləsi, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma, yaxud razılaşdırılan istənilən digər vasitə
ilə ifadə oluna bilər.
Maddə 12. İmzalama yolu ilə müqavilənin məcburiliyinə razılıq
1. Aşağıdakı hallarda dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı müqavilənin dövlətin
nümayəndəsi tərəfindən imzalanması ilə ifadə olunur:
a) müqavilənin özündə imzalamanın bu cür qüvvəyə malik olacağı nəzərdə tutulur;
b) başqa cür müəyyən edilmişdir ki, danışıqlarda iştirak edən dövlətlər imzalamanın bu cür qüvvəyə
malik olacağı barədə razılığa gəlmişlər; və ya
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c) dövlətin imzalamaya bu cür hüquqi qüvvə vermək niyyəti onun nümayəndəsinin səlahiyyət
sənədindən irəli gəlir və ya danışıqlar zamanı ifadə edilmişdir.
2. 1-ci bəndin məqsədləri üçün:
a) danışıqlarda iştirak edən dövlətlərin bu cür razılığa gəldiyi müəyyən olunduğu təqdirdə, mətnin
paraflanması müqavilənin imzalanması hesab olunur;
b) dövlətin nümayəndəsi tərəfindən müqavilənin ad referendum imzalanması həmin dövlət
tərəfindən təsdiq edildiyi təqdirdə, müqavilənin yekun imzalanması hesab olunur.
Maddə 13. Müqaviləni təşkil edən sənədlərin mübadiləsi yolu ilə müqavilənin məcburiliyinə
razılıq
Dövlətlərin öz aralarında mübadilə olunan sənədlərdən ibarət olan müqavilənin onlar üçün
məcburiliyinə razılığı aşağıdakı hallarda bu mübadilə ilə ifadə olunur:
a) bu sənədlər onların mübadiləsinin bu cür qüvvəyə malik olacağını nəzərdə tutur; və ya
b) başqa cür müəyyən edilmişdir ki, dövlətlər bu sənədlər mübadiləsinin bu cür qüvvəyə malik
olacağı barədə razılığa gəlmişlər.
Maddə 14. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə yolu ilə müqavilənin məcburiliyinə razılıq
1. Aşağıdakı hallarda dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı ratifikasiya ilə ifadə
olunur:
a) müqavilə bu cür razılığın ratifikasiya yolu ilə ifadə olunmasını nəzərdə tutur;
b) başqa cür müəyyən edilmişdir ki, danışıqlarda iştirak edən dövlətlər ratifikasiyasının tələb
olunduğu barədə razılığa gəlmişlər;
c) dövlətin nümayəndəsi müqaviləni ratifikasiya şərtilə imzalamışdır; və ya
d) dövlətin müqaviləni ratifikasiya şərtilə imzalamaq niyyəti onun nümayəndəsinin səlahiyyət
sənədindən irəli gəlir və ya danışıqlar zamanı ifadə edilmişdir.
2. Dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə dair razılığı ratifikasiyava tətbiq edilən şərtlərə
oxşar şərtlərlə qəbuletmə və ya təsdiqetmə ilə ifadə olunur.
Maddə 15. Qoşulma yolu ilə müqavilənin məcburiliyinə razılıq
Aşağıdakı hallarda dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı qoşulma ilə ifadə olunur:
a) müqavilə dövlət tərəfindən bu cür razılığın qoşulma yolu ilə ifadə olunmasını nəzərdə tutur;
b) başqa cür müəyyən edilmişdir ki, danışıqlarda iştirak edən dövlətlər bu cür razılığın həmin dövlət
tərəfindən qoşulma yolu ilə ifadə oluna bilinəsi barədə razılığa gəlmişlər;
c) bütün tərəflər bu cür razılığın həmin dövlət tərəfindən qoşulma yolu ilə ifadə oluna bilməsi barədə
sonradan razılığa gəlmişlər.
Maddə 16. Ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma sənədlərinin mübadiləsi və ya
saxlanca verilməsi
Müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, aşağıdakı hallarda ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma sənədləri dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını təşkil edir:
a) onların razılığa gələn dövlətlər arasında mübadilə edilməsi;
b) onların depozitariyə saxlanca verilməsi; və ya
c) bu cür razılığa gəldikləri təqdirdə, razılığa gələn dövlətlərin və ya depozitarinin bu barədə
məlumatlandırılması.
Maddə 17. Müqavilənin bir hissəsinin məcburiliyinə razılıq və müxtəlif müddəalarının
seçilməsi
1. 19-23-cü maddələrə xələl gətirmədən, dövlətin müqavilənin hissəsinin onun üçün məcburiliyinə
razılığı yalnız müqavilənin buna icazə verdiyi və ya digər razılığa gələn dövlətlərin bu barədə razılığa
gəldikləri təqdirdə hüquqi qüvvəyə malikdir.
2. Dövlətin müxtəlif müddəaları arasında seçim etməyə icazə verən müqavilənin onun üçün
məcburiliyinə razılığı yalnız bu razılığın hansı müddəalara aid olduğunun aydın şəkildə bilindiyi təqdirdə
hüquqi qüvvəyə malikdir.
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Maddə 18. Müqavilənin qüvvəyə minməsinə qədər müqavilənin obyekt və məqsədinin heçə
endirilməməsi öhdəliyi
Dövlət aşağıdakı hallarda müqavilənin obyekt və məqsədini heçə endirə biləcək əməllərdən
çəkinməlidir:
a) müqavilənin tərəfi olmamaq barədə niyyətini aydın şəkildə bildirənə qədər, ratifikasiya, qəbul və
ya təsdiq edilməli olan müqaviləni imzalamış və ya müqaviləni təşkil edən sənədləri mübadilə etmişdir; və
ya
b) müqavilənin qüvvəyə minməsinə qədər və bu cür qüvvəyə minmənin lüzumsuz gecikməməsi
şərtilə müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə etmişdir.
Bölmə 2
QEYD-ŞƏRTLƏR
Maddə 19. Qeyd-şərtlərin tərtibi
Dövlət müqavilənin imzalanması, ratifikasiyası, qəbul edilməsi, təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma
zamanı, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, qeyd-şərt tərtib edə bilər:
a) bu qeyd-şərt müqavilədə qadağan edilir;
b) müqavilə bu qeyd-şərtin deyil, yalnız müəyyən qeyd-şərtlərin edilə bilməsini nəzərdə tutur; və ya
c) “a” və “b” yarımbəndlərinin tətbiq dairəsinə düşməyən hallarda, qeyd-şərt müqavilənin obyekt və
məqsədi ilə ziddiyyət təşkil edir.
Maddə 20. Qeyd-şərtlərin qəbulu və onlara etiraz
1. Müqavilədə aydın şəkildə icazə verilən qeyd-şərt, müqavilədə bu cür qəbul nəzərdə tutulmadığı
təqdirdə, razılığa gələn digər dövlətlər tərəfindən hər hansı sonrakı qəbulu tələb etmir.
2. Danışıqlarda iştirak edən dövlətlərin məhdud sayından və müqavilənin obyekt və məqsədindən
müqavilənin bütün tərəflər arasında bütöv şəkildə tətbiq edilməsinin hər bir tərəfin müqavilənin onun üçün
məcburiliyinə razılığı üçün əhəmiyyətli şərt olduğu göründüyü halda, bütün tərəflərin bu qeyd-şərti qəbul
etməsi zəruridir.
3. Müqavilə beynəlxalq təşkilatın təsisedici aktı olduğu və bu aktda başqa cür nəzərdə tutulmadığı
halda, qeyd-şərt bu təşkilatın səlahiyyətli orqanları tərəfindən qəbul edilməlidir.
4. Əvvəlki bəndlərin tətbiq dairəsinə düşməyən hallarda və müqavilədə başqa cür nəzərdə
tutulmursa:
a) qeyd-şərtin digər razılığa gələn dövlət tərəfindən qəbul edilməsi, müqavilə qeyd-şərt edən və onu
qəbul edən dövlətlər üçün qüvvədə olduğu təqdirdə və ya onun qüvvəyə mindiyi tarixdə, qeyd-şərti irəli
sürən dövləti onu qəbul edən dövlətə münasibətdə bu müqavilənin tərəfinə çevirir;
b) qeyd-şərtə etiraz edən dövlət tərəfindən aydın şəkildə əks niyyətin ifadə edilmədiyi təqdirdə, qeydşərtə digər razılığa gələn dövlət tərəfindən etirazın edilməsi müqavilənin etiraz edən və qeyd-şərti irəli
sürən dövlətlər arasında qüvvəyə minməsinə əngəl yaratmır;
c) dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə edən və qeyd-şərti ehtiva edən əməl
digər razılığa gələn dövlətlərdən ən azından birinin bu qeyd-şərti qəbul etdiyi andan qüvvəyə minir.
5. 2 və 4-cü bəndlərin məqsədləri üçün və müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, hansı
halın daha sonraya təsadüf etməsindən asılı olaraq dövlətin qeyd-şərt barədə məlumatlandırıldığı tarixdən
sonrakı on iki ay müddəti bitənədək və ya dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını
bildirdiyi tarixədək bu dövlət qeyd-şərtə heç bir etiraz irəli sürmədiyi halda, qeyd-şərt həmin dövlət
tərəfindən qəbul edilmiş hesab olunur.
Maddə 21. Qeyd-şərtlərin və qeyd-şərtlərə qarşı etirazların hüquqi nəticələri
1. 19, 20 və 23-cü maddələrə uyğun olaraq digər tərəfə münasibətdə irəli sürülən qeyd-şərt:
a) qeyd-şərti edən dövlət üçün həmin digər tərəflə münasibətlərində müqavilənin qeyd- şərtə aid
müddəalarını qeyd-şərtin əhatəsi çərçivəsində dəyişir; və
b) həmin digər tərəf üçün qeyd-şərti edən dövlət ilə münasibətlərində həmin müddəaları eyni
dərəcədə dəyişir.
2. Qeyd-şərt öz aralarındakı münasibətlərdə müqavilənin digər tərəfləri üçün müqavilənin
müddəalarını dəyişmir.
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3. Qeyd-şərtə qarşı çıxan dövlət müqavilənin özü ilə qeyd-şərti edən dövlət arasında qüvvəyə
minməsinə etiraz etmədiyi təqdirdə, qeyd-şərtə aid müddəalar bu iki dövlət arasında qeyd-şərtin əhatəsi
çərçivəsində tətbiq edilmir.
Maddə 22. Qeyd-şərtlərin və qeyd-şərtlərə qarşı etirazların geriyə götürülməsi
1. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, qeyd-şərt istənil vaxt geriyə götürülə bilər və
qeyd-şərtin geriyə götürülməsi üçün onu qəbul edən dövlətin razılığı tələb olunmur.
2. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, qeyd-şərtə qarşı etiraz istənilən vaxt geriyə
götürülə bilər.
3. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı və ya başqa cür razılığın müəyyən edilmədiyi təqdirdə:
a) qeyd-şərtin geriyə götürülməsi digər razılığa gələn dövlətə münasibətdə yalnız sonuncu tərəfindən
bu barədə bildirişin alınmasından sonra qüvvəyə minir;
b) qeyd-şərtə qarşı etirazın geriyə götürülməsi yalnız qeyd-şərti tərtib edən dövlətin bu barədə
bildirişi almasından sonra qüvvəyə minir.
Maddə 23. Qeyd-şərtlərə aid olan prosedur
1. Qeyd-şərt, qeyd-şərtin aydın şəkildə qəbul olunması və qeyd-şərtə qarşı etiraz yazılı şəkildə tərtib
edilməli və razılığa gələn dövlətlərə və müqavilənin tərəfi olmaq hüququna malik olan digər dövlətlərə
çatdırılmalıdır.
2. Qeyd-şərt ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməli olan müqavilənin imzalanması zamanı tərtib
edildiyi təqdirdə, bu qeyd-şərt onu irəli sürən dövlət tərəfindən müqavilənin onun üçün məcburiliyinə
razılığının bildirilməsi zamanı rəsmən təsdiq edilməlidir. Belə olduğu halda, qeyd-şərt təsdiq edildiyi gün
edilmiş hesab olunur.
3. Qeyd-şərtin təsdiq olunmasına qədər qeyd-şərtin aydın şəkildə qəbul olunması və ya ona etiraz
öz-özlüyündə təsdiq tələb etmir.
4. Qeyd-şərtin və ya qeyd-şərtə qarşı etirazın geriyə götürülməsi yazılı şəkildə həyata keçirilməlidir.
Bölmə 3
MÜQAVİLƏLƏRİN QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ
VƏ ONLARIN MÜVƏQQƏTİ TƏTBİQİ
Maddə 24. Qüvvəyəminmə
1. Müqavilə orada nəzərdə tutulmuş və ya danışıqlarda iştirak edən dövlətlərin razılaşdırdığı qaydada
və tarixdə qüvvəyə minir.
2. Bu cür müddəa və ya razılıq olmadığı təqdirdə, müqavilə danışıqlarda iştirak edən bütün
dövlətlərin müqavilənin onlar üçün məcburiliyinə razılıqlarını bildirdikləri zaman qüvvəyə minir.
3. Dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı müqavilənin qüvvəyə minməsindən
sonrakı hər hansı tarixdə bildirildiyi zaman, müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, müqavilə
bu dövlətə münasibətdə həmin tarixdə qüvvəyə minir.
4. Müqavilənin onun mətninin autentikliyinin müəyyən edilməsini, dövlətlərin müqavilənin onlar
üçün məcburiliyinə dair razılıqlarının bildirilməsini, müqavilənin qüvvəyəminmə qaydasını və ya tarixini,
qeyd-şərtləri, depozitarinin funksiyalarını və müqavilənin qüvvəyə minməsinə qədər labüd olaraq yaranan
digər məsələləri tənzimləyən müddəaları müqavilənin mətninin qəbul olunması anından tətbiq olunur.
Maddə 25. Müvəqqəti tətbiq
1. Müqavilə və ya müqavilənin bir hissəsi onun qüvvəyə minməsinə qədər aşağıdakı hallarda
müvəqqəti olaraq tətbiq olunur:
a) müqavilədə bu cür nəzərdə tutulur; və ya
b) danışıqlarda iştirak edən dövlətlər hər hansı digər qaydada bu cür razılığa gəlmişlər.
2. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı və ya danışıqlarda iştirak edən dövlətlər başqa cür
razılığa gəlmədiyi təqdirdə, dövlət aralarında müqavilənin müvəqqəti olaraq tətbiq edildiyi digər dövlətləri
müqavilənin tərəfi olmamaq niyyəti barədə məlumatlandırarsa, müqavilənin və ya müqavilənin bir
hissəsinin bu dövlətə münasibətdə müvəqqəti tətbiqi dayanır.
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Hissə III
MÜQAVİLƏLƏRƏ ƏMƏL EDİLMƏSİ, TƏTBİQİ VƏ TƏFSİRİ
Bölmə 1
MÜQAVİLƏLƏRƏ ƏMƏL EDİLMƏSİ
Maddə 26. “Pacta sunt servanda”
Qüvvədə olan hər bir müqavilə onun tərəfləri üçün məcburidir və onlar tərəfindən vicdanla yerinə
yetirilməlidir.
Maddə 27. Daxili hüquq və müqavilələrə əməl edilməsi
Tərəf müqavilənin yerinə yetirilməməsinə bəraət olaraq daxili qanunvericiliyinin müddəalarına
istinad edə bilməz. Bu qayda 46-cı maddəyə xələl gətirmədən qüvvədədir.
Bölmə 2
MÜQAVİLƏLƏRİN TƏTBİQİ
Maddə 28. Müqavilələrin geriyə qüvvəsinin yolverilməzliyi
Müqavilədən digər niyyətin anlaşılmadığı və ya başqa cür müəyyən olunmadığı təqdirdə,
müqavilənin müddəaları müqavilənin onun tərəfi üçün qüvvəyə minməsinə qədər baş verən hər hansı əməl
və ya fakta və ya mövcudluğunu dayandıran hər hansı vəziyyətə münasibətdə həmin tərəf üçün məcburi
deyildir.
Maddə 29. Müqavilələrin ərazi üzrə tətbiq dairəsi
Müqavilədən digər niyyətin anlaşılmadığı və ya başqa cür müəyyən olunmadığı təqdirdə, müqavilə
hər bir tərəf üçün onun bütün ərazisinə münasibətdə məcburidir.
Maddə 30. Eyni məsələyə aid olan ardıcıl surətdə bağlanılmış müqavilələrin tətbiqi
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 103-cü maddəsinə əməl olunmaqla eyni
məsələyə aid olan ardıcıl surətdə bağlanılmış müqavilələrin tərəf dövlətlərinin hüquq və vəzifələri
aşağıdakı bəndlərə uyğun olaraq müəyyən olunur.
2. Müqavilədə onun əvvəlki və ya sonrakı müqaviləyə uyğunluğu və ya onun həmin müqavilələrə
zidd hesab oluna bilməzliyi müəyyən edildiyi təqdirdə, həmin digər müqavilənin müddəaları üstün qüvvəyə
malikdir.
3. Əvvəlki müqavilənin bütün tərəfləri eyni zamanda sonrakı müqavilənin tərəfləri olduğu və əvvəlki
müqavilənin qüvvəsi 59-cu maddəyə uyğun olaraq ləğv edilmədiyi və ya dayandırılmadığı təqdirdə, əvvəlki
müqavilə yalnız onun müddəalarının sonrakı müqavilənin müddəalarına uyğun gəldiyi dərəcədə tətbiq
edilir.
4. Sonrakı müqavilənin tərəfləri əvvəlki müqavilənin bütün tərəflərindən ibarət olmadığı təqdirdə:
a) hər iki müqavilənin tərəfi olan dövlətlər arasındakı münasibətlərdə - 3-cü bənddə qeyd olunan
qayda tətbiq edilir;
b) hər iki müqavilənin tərəfi olan dövlətlə bu müqavilələrdən yalnız birinin tərəfi olan dövlət
arasındakı münasibətlərdə - hər iki dövlətin tərəf olduğu müqavilə onların qarşılıqlı hüquq və vəzifələrini
tənzimləyir.
5. 4-cü bənd 41-ci maddəyə və ya 60-cı maddəyə uyğun olaraq müqavilənin ləğv edilməsi və va
müqavilənin qüvvəsinin dayandırılması ilə bağlı hər hansı məsələyə və ya hər hansı dövlətin digər
müqaviləyə əsasən başqa dövlət qarşısındakı öhdəliklərinə zidd olan müqavilənin bağlanılması və va
tətbiqindən həmin dövlət üçün yaranan məsuliyyətlə bağlı hər hansı məsələyə xələl gətirmədən tətbiq
olunur.
Bölmə 3
MÜQAVİLƏLƏRİN TƏFSİRİ
Maddə 31. Təfsirin ümumi qaydası
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1. Müqavilə onun terminlərinin kontekstə əsasən verdiyi adi mənaya uyğun olaraq və onun obyekt
və məqsədi fonunda vicdanla təfsir edilməlidir.
2. Müqavilənin təfsirinin məqsədləri üçün kontekst müqavilənin preambulası və əlavələri də daxil
olmaqla mətndən və aşağıdakılardan ibarətdir:
a) bütün tərəflər arasında müqavilənin bağlanılması ilə əlaqədar olaraq əldə edilmiş, müqaviləyə aid
olan istənilən razılaşma;
b) bir və ya bir neçə tərəfin müqavilənin bağlanılması ilə əlaqədar olaraq tərtib etdiyi və digər
tərəflərin müqaviləyə aid olan sənəd qismində qəbul etdiyi istənilən sənəd.
3. Kontekstlə yanaşı aşağıdakılar nəzərə alınır:
a) müqavilənin təfsirinə və ya onun müddəalarının tətbiqinə dair tərəflər arasındakı hər hansı sonrakı
razılaşma;
b) müqavilənin tətbiqi çərçivəsində tərəflər arasında müqavilənin təfsirinə dair razılaşmanı təşkil
edən hər hansı sonrakı təcrübə;
c) beynəlxalq hüququn tərəflər arasındakı münasibətlərdə tətbiq edilə bilən hər hansı müvafiq
qaydaları.
4. Anlayışa xüsusi məna tərəflərin bu cür niyyətinin müəyyən olunduğu təqdirdə verilir.
Maddə 32. Əlavə təfsir vasitələri
31-ci maddənin tətbiqindən irəli gələn mənanı təsdiq etmək və ya 31-ci maddəyə uyğun olaraq təfsir
aşağıdakıları ifadə edərkən mənanı müəyyən etmək məqsədilə əlavə təfsir vasitələrinə, o cümlədən
müqavilənin hazırlıq materiallarına və onun bağlanılması vəziyyətinə müraciət etmək olar:
a) mənanı ikimənalı və ya qeyri-müəyyən edir; və ya
b) aşkar şəkildə məntiqsiz və ya ağlabatan olmayan nəticəyə səbəb olur.
Maddə 33. Autentikliyi iki və ya daha çox dildə müəyyən edilmiş müqavilələrin təfsiri
1. Fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ayrıca mətnin üstün qüvvəyə malik olmasını müqavilədə nəzərdə
tutulduğu və ya tərəflərin bu barədə razılığa gəldiyi hallar istisna olmaqla, müqavilənin autentikliyi iki və
ya daha çox dildə müəyyən olunduğu zaman onun mətni hər bir dildə bərabər dərəcədə autentikdir.
2. Müqavilənin mətninin autentikliyinin müəyyən olunduğu dillərdən birindən fərqli dildə olan
variantı yalnız müqavilədə bu cür nəzərdə tutulduğu və ya tərəflərin bu barədə razılığa gəldiyi hallarda
autentik mətn hesab edilir.
3. Müqavilənin anlayışlarının hər bir autentik mətndə eyni mənaya malik olması güman olunur.
4. 1-ci bəndə uyğun olaraq ayrıca mətnin üstün qüvvəyə malik olduğu hallar istisna olmaqla, autentik
mətnlərin müqayisəsi zamanı yaranan və 31 və 32-ci maddələrin tətbiqi ilə aradan qaldırıla bilməyən məna
fərqləri zamanı müqavilənin obyekt və məqsədi nəzərə alınmaqla bu mətnlərlə ən yaxşı uyuşan məna qəbul
olunur.
Bölmə 4
MÜQAVİLƏLƏR VƏ ÜÇÜNCÜ DÖVLƏTLƏR
Maddə 34. Üçüncü dövlətlərə aid olan ümumi qayda
Müqavilə üçüncü dövlət üçün onun razılığı olmadan öhdəlik və ya hüquqlar yaratmır.
Maddə 35. Üçüncü dövlətlər üçün öhdəliklər nəzərdə tutan müqavilələr
Müqavilənin tərəflərinin müqavilənin müddəasını öhdəlik yaradan vasitə kimi nəzərdə tutduqları və
üçüncü dövlət yazılı formada bu öhdəliyi aydın şəkildə öz üzərinə götürdüyü təqdirdə, bu müddəa əsasında
həmin üçüncü dövlət üçün göstərilən öhdəlik yaranır.
Maddə 36. Üçüncü dövlətlər üçün hüquqlar nəzərdə tutan müqavilələr
1. Müqavilənin tərəflərinin müqavilənin müddəası vasitəsilə üçüncü dövlətə və ya onun aid olduğu
dövlətlər qrupuna, yaxud bütün dövlətlərə hər hansı hüququn verilməsini nəzərdə tutduqları və üçüncü
dövlət buna öz razılığını verdiyi təqdirdə, bu müddəa əsasında həmin üçüncü dövlət üçün göstərilən hüquq
yaradılır. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, əks mövqe bildirilməyənə qədər dövlətin bu
cür razılığı verdiyi güman olunur.
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2. 1-ci bəndə uyğun olaraq hüquqdan istifadə edən dövlət bu hüquqdan istifadə üzrə müqavilədə
nəzərdə tutulmuş və ya müqaviləyə əsasən müəyyən olunmuş şərtlərə əməl edir.
Maddə 37. Üçüncü dövlətlərin öhdəlik və hüquqlarının ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi
1. Üçüncü dövlət üçün 35-ci maddəyə əsasən öhdəliyin yarandığı zaman bu dövlətin və müqavilənin
tərəflərinin başqa cür razılığa gəlmədiyi təqdirdə, bu öhdəlik yalnız onların razılığı əsasında ləğv edilə və
ya dəyişdirilə bilər.
2. Üçüncü dövlət üçün 36-cı maddəyə əsasən hüququn yarandığı zaman bu hüququn həmin üçüncü
dövlətin razılığı olmadan ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilməzliyinin nəzərdə tutulduğu müəyyənləşdirildiyi
təqdirdə, tərəflər bu hüququ ləğv edə və ya dəyişdirə bilməzlər.
Maddə 38. Müqavilədə əks olunan qaydaların sonradan beynəlxalq adət əsasında üçüncü
dövlətlər üçün məcburi olması
34-37-ci maddələr hər hansı müqavilədə əks olunan qaydanın sonradan beynəlxalq hüququn tanınmış
adət qaydası kimi üçüncü dövlət üçün məcburi olmasını istisna etmir.
Hissə IV
MÜQAVİLƏLƏRƏ DÜZƏLİŞLƏR VƏ MÜQAVİLƏLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
Maddə 39. Müqavilələrdə düzəlişlərə dair ümumi qayda
Müqaviləyə tərəflər arasında razılaşma əsasında düzəlişlər edilə bilər. Müqavilədə başqa cür nəzərdə
tutulmadığı təqdirdə, bu cür razılaşmaya münasibətdə II hissədə qeyd edilmiş qaydalar tətbiq edilir.
Maddə 40. Çoxtərəfli müqavilələrə düzəlişlərin edilməsi
1. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, çoxtərəfli müqavilələrə düzəlişlərin edilməsi
aşağıdakı bəndlərlə tənzimlənir.
2. Çoxtərəfli müqaviləyə düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı bütün tərəflər arasındakı münasibətlərə aid
olan hər bir təklif barədə bütün razılığa gələn dövlətlər məlumatlandırılmalıdırlar. Bu dövlətlərin hər biri
aşağıdakılarda iştirak etmək hüququna malikdir:
a) bu cür təklifə münasibətdə görülməli olan tədbir barədə qərarın qəbul edilməsində;
b) müqaviləyə düzəlişin edilməsi üzrə danışıqlarda və hər hansı razılaşmanın bağlanılmasında.
3. Müqavilənin tərəfi olmaq hüququna malik olan hər bir dövlət həmçinin düzəliş edilmiş
müqavilənin tərəfi olmaq hüququ ilə təmin olunmalıdır.
4. Düzəlişlərin edilməsi barədə razılaşma artıq müqavilənin tərəfi olan, lakin düzəlişlərin edilməsi
barədə razılaşmanın tərəfi olmayan heç bir dövlət üçün məcburi deyildir; bu dövlətə münasibətdə 30-cu
maddənin 4-cü bəndinin “b” yarımbəndi tətbiq edilir.
5. Düzəlişlərin edilməsi barədə razılaşmanın qüvvəyə minməsindən sonra müqavilənin tərəfi olan
hər hansı dövlət bu dövlət tərəfindən başqa niyyətin bildirilmədiyi təqdirdə:
a) düzəlişlərin edildiyi müqavilənin tərəfi hesab edilir; və
b) düzəlişlərin edilməsi barədə razılaşmanın məcburiliyinə razılığını bildirməyən tərəfə münasibətdə
düzəliş edilməmiş müqavilənin tərəfi hesab olunur.
Maddə 41. Çoxtərəfli müqavilələrin dəyişdirilməsi barədə yalnız müəyyən tərəflər arasındakı
razılaşmalar
1. Çoxtərətli müqavilənin iki və ya daha çox tərəfi aşağıdakı hallarda öz aralarındakı münasibətlərdə
bu müqavilənin dəyişdirilməsi barədə razılaşma bağlaya bilərlər:
a) bu cür dəyişikliyin mümkünlüyü həmin müqavilədə nəzərdə tutulur; və ya
b) göstərilən dəyişiklik müqavilədə qadağan edilmir və
(i) digər tərəflərin müqavilə üzrə öz hüquqlarından istifadə etməsinə və ya öz öhdəliklərini icra etməsinə
təsir etmir;
(ii) ümumilikdə müqavilənin obyekt və məqsədinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi baxımından geri
çəkilməsi yolverilməz olan müddəaya aid deyildir.
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2. 1-ci bəndin “a” yarımbəndinin tətbiq dairəsinə düşən halda, müqavilədə başqa cür nəzərdə
tutulmadığı təqdirdə, göstərilən tərətlər bu razılaşmanı bağlamağa dair niyyəti və müqaviləyə bu razılaşma
ilə nəzərdə tutulan dəyişiklik barədə digər tərəfləri məlumatlandırırlar.
Hissə V
MÜQAVİLƏLƏRİN ETİBARSIZLIĞI,
LƏĞV EDİLMƏSİ VƏ QÜVVƏSİNİN DAYANDIRILMASI
Bölmə 1
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 42. Müqavilələrin etibarlılıği və qüvvədə qalması
1. Müqavilənin etibarlılığına və ya dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığına qarşı
iddia yalnız hazırkı Konvensiyanın tətbiqi əsasında irəli sürülə bilər.
2. Müqavilənin ləğv edilməsi, onun denonsasiyası və ya hər hansı tərəfin müqavilədən çıxması yalnız
bu müqavilənin və ya hazırkı Konvensiyanın müddəalarının tətbiqi nəticəsində həyata keçirilə bilər. Eyni
qayda müqavilənin qüvvəsinin dayandırılmasına da tətbiq edilir.
Maddə 43. Müqavilədən asılı olmayaraq beynəlxalq hüquqa əsasən qüvvədə olan öhdəliklər
Hazırkı Konvensiyanın və ya müqavilənin müddəalarının tətbiqi nəticəsində müqavilənin
etibarsızlığı, ləğv edilməsi və ya denonsasiyası, tərəflərdən birinin müqavilədən çıxması və ya onun
qüvvəsinin dayandırılması hər hansı dövlətin bu müqavilədə əks olunan və həmin müqavilədən asılı
olmayaraq beynəlxalq hüquq əsasında tənzimlənən hər hansı öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üzrə vəzifəsinə
heç bir qaydada xələl gətirmir.
Maddə 44. Müqavilə müddəalarının bölünməsi
1. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı və ya tərəflər başqa cür razılığa gəlmədiyi təqdirdə,
tərəfin müqavilədə nəzərdə tutulmuş və ya 56-cı maddədən irəli gələn, müqaviləni denonsasiya etmək,
müqavilədən çıxmaq və ya onun qüvvəsini dayandırmaq hüququ yalnız bütün müqaviləyə münasibətdə
tətbiq oluna bilər.
2. Müqavilənin etibarsızlığı, ləğv edilməsi, müqavilədən çıxma və ya onun qüvvəsinin
dayandırılması üçün hazırkı Konvensiyada tanınan hər hansı əsasa aşağıdakı bəndlərdə və ya 60-cı
maddədə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, yalnız bütün müqaviləyə münasibətdə istinad etmək olar.
3. Bu əsas yalnız ayrı-ayrı müddəalara aid olduğu təqdirdə, ona yalnız həmin müddəalara
münasibətdə aşağıdakı hallarda istinad etmək olar:
a) qeyd olunan müddəalar onların tətbiqi baxımından müqavilənin digər hissəsindən ayrıla bilir;
b) bu müddəaların qəbulunun digər tərəfin və ya tərəflərin bütövlükdə müqavilənin onlar üçün
məcburiliyinə razılığının əhəmiyyətli əsasını təşkil etmədiyi müqavilədən aydın olur və ya bu başqa cür
müəyyən olunub;
c) müqavilənin qalan hissəsinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi ədalətsiz olmayacaqdır.
4. 49-cu və 50-ci maddələrin tətbiq dairəsinə düşən hallarda, aldatma və ya korrupsiyaya istinad
etmək hüququna malik olan dövlət bunu ya bütün müqaviləyə münasibətdə, ya da 3-cü bəndə əsasən yalnız
ayrı-ayrı müddəalara münasibətdə edə bilər.
2. 51, 52 və 53-cü maddələrin tətbiq dairəsinə düşən hallarda müqavilənin müddəalarının
bölünməsinə yol verilmir.
Maddə 45. Müqavilənin etibarsızlığı, ləğv edilməsi, müqavilədən çıxma və ya onun qüvvəsinin
dayandırılması əsasına istinad etmək hüququnun itirilməsi
Dövlət aşağıdakı hallarda faktlar ona məlum olduqdan sonra 46-50-ci maddələr və ya 60 və 62-ci
maddələrə əsasən müqavilənin etibarsızlığı, ləğv edilməsi, müqavilədən çıxma və ya onun qüvvəsinin
dayandırılması üçün hər hansı əsasa istinad etmək hüququna malik deyildir:
a) dövlət müvafiq haldan asılı olaraq müqavilənin etibarlı olmasına və ya qüvvədə qalmasına, yaxud
fəaliyyətini davam etdirməsinə aydın şəkildə razılığım ifadə etmişdir; və ya
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b) dövlətin davranışı əsasında onun müvafiq haldan asılı olaraq müqavilənin etibarlı olmasına və ya
onun qüvvədə və ya fəaliyyətdə qalmasına etiraz etmədiyi hesab edilməlidir.
Bölmə 2
MÜQAVİLƏLƏRİN ETİBARSIZLIĞI
Maddə 46. Dövlətdaxili hüququn müqavilələri bağlamaq səlahiyyətinə dair müddəaları
1. Pozuntunun aşkar şəkildə olmadığı və dövlətin daxili hüququnun xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
qaydasına aid olmadığı təqdirdə, dövlət müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının dövlətdaxili
hüququnun müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə dair hər hansı müddəasının pozulması nəticəsində ifadə
edilməsi faktına onun razılığının etibarsızlığına əsas kimi istinad edə bilməz.
2. Aşkar şəkildə olan pozuntu dedikdə bu məsələdə adi təcrübəyə uyğun olaraq və vicdanla davranan
hər bir dövlət üçün obyektiv olaraq aydın olan pozuntu başa düşülür.
Maddə 47. Dövlətin razılığını bildirmək səlahiyyətinə dair xüsusi məhdudiyyətlər
Dövlətin ayrıca müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığını ifadə etmək üçün hər hansı
nümayəndənin səlahiyyəti xüsusi məhdudiyyətlə şərtləndiyi halda, onun bu cür razılığı ifadə etməsindən
qabaq danışıqlarda iştirak edən digər dövlətlər bu məhdudiyyət barədə məlumatlandırılmadığı təqdirdə,
onun bu məhdudiyyətə əməl etməməsi onun tərəfindən ifadə edilmiş razılığın etibarsızlığına əsas kimi
istinad edilə bilməz.
Maddə 48. Səhv
1. Müqavilədəki səhv dövlətin müqavilənin bağlanılması zamanı mövcud olduğunu zənn etdiyi və
bu dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının əhəmiyyətli əsasını təşkil etdiyi fakt və ya
vəziyyətlə bağlı olduğu təqdirdə, həmin dövlət bu səhvə müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının
etibarsızlığına əsas kimi istinad edə bilər.
2. Göstərilən dövlət öz davranışı ilə bu səhvin yaranmasına səbəb olduğu və ya vəziyyət həmin
dövlətin mümkün səhvdən xəbərdar olmasını şərtləndirdiyi halda, 1-ci bənd şamil olunmur.
3. Yalnız müqavilənin mətninin ifadə tərzinə aid olan səhv onun hüquqi qüvvəsinə təsir etmir və belə
halda 79-cu maddə tətbiq olunur.
Maddə 49. Aldatma
Dövlət danışıqlarda iştirak edən digər dövlətin aldadıcı davranışı nəticəsində müqaviləni bağlamağa
sövq edildiyi təqdirdə, həmin dövlət bu aldatma halına müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının
etibarsızlığlna əsas kimi istinad edə bilər.
Maddə 50. Dövlət nümayəndəsinin korrupsiyası
Dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının ifadəsi danışıqlarda iştirak edən digər
dövlət tərəfindən onun nümayəndəsinin birbaşa və ya dolayı yolla korrupsiyası ilə əldə edildiyi təqdirdə,
həmin dövlət bu korrupsiya halına müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının etibarsızlığına əsas
kimi istinad edə bilər.
Maddə 51. Dövlətin nümayəndəsinin məcbur edilməsi
Dövlətin nümayəndəsinə qarşı yönəlmiş əməl və va təhdidlər ilə bu nümayəndəni məcbur etmə yolu
ilə əldə edilmiş dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı heç bir hüquqi nəticə doğurmur.
Maddə 52. Dövlətin güc tətbiqi və ya onunla təhdid ilə məcbur edilməsi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində əks olunan beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd
olaraq güc tətbiqi və ya onunla təhdid yolu ilə bağlanılan müqavilə heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyildir.
Maddə 53. Beynəlxalq ümumi hüququn imperativ normalarına (“jus cogens ”) zidd olan
müqavilələr
Bağlanılan zaman beynəlxalq ümumi hüququn imperativ normasına zidd olan müqavilə heç bir
hüquqi qüvvəyə malik deyildir. Hazırkı Konvensiyanın məqsədləri üçün beynəlxalq ümumi hüququn
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imperativ norması dedikdə bütövlükdə beynəlxalq dövlətlər birliyi tərəfindən geri çəkilməsinə icazə
verilməyən və yalnız beynəlxalq ümumi hüququn eyni xarakterli növbəti norması ilə dəyişdirilə bilən
norma kimi qəbul olunan və tanınan norma başa düşülür.
Bölmə 3
MÜQAVİLƏLƏRİN LƏĞV EDİLMƏSİ VƏ QÜVVƏSİNİN DAYANDIRILMASI
Maddə 54. Müqavilənin öz müddəalarına və ya tərəflərin razılığına əsasən ləğv edilməsi və ya
ondan çıxma
Müqavilənin ləğv edilməsi və ya hər hansı tərəfin ondan çıxması aşağıdakı hallarda mümkündür:
a) müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq; və ya
b) digər razılığa gələn dövlətlərlə məsləhətləşməklə bütün tərəflərin razılığı əsasında istənilən zaman.
Maddə 55. Çoxtərəfli müqavilənin tərəflərinin müqavilənin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
saydan az olması
Müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, çoxtərəfli müqavilə yalnız onun tərəflərinin
sayının müqavilənin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan saydan az olması faktı səbəbindən ləğv olunmur.
Maddə 56. Müqavilənin ləğv edilməsi, denonsasiyası və ya ondan çıxma barədə müddəaları
olmayan müqavilənin denonsasiyası və ya ondan çıxma
1. Ləğv edilməsi barədə müddəaları olmayan və denonsasiya və ya müqavilədən çıxmanı nəzərdə
tutmayan müqavilənin, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, denonsasiyasına və ya ondan çıxmağa yol verilmir:
a) tərəflərin denonsasiyanın və ya müqavilədən çıxmanın mümkünlüyünü qəbul etmək niyyətində
olduqları müəyyən edilmişdir; və ya
b) denonsasiya və ya müqavilədən çıxma hüququnun mövcudluğunu müqavilənin xarakterindən
güman etmək olar.
2. Tərəf 1-ci bəndə uyğun olaraq müqaviləni denonsasiya etmək və ya ondan çıxmaq niyyəti barədə
ən azı on iki ay öncə məlumat verir.
Maddə 57. Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq və ya tərəflərin razılığı əsasında
müqavilənin qüvvəsinin dayandırılması
Müqavilənin qüvvəsi aşağıdakı hallarda bütün tərəflərə və ya hər hansı ayrıca tərəfə münasibətdə
dayandırıla bilər:
a) müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq; və ya
b) digər razılığa gələn dövlətlərlə məsləhətləşməklə bütün tərəflərin razılığı əsasında istənilən zaman.
Maddə 58. Yalnız bəzi tərəflər arasındakı razılaşma əsasında çoxtərəfli müqavilənin qüvvəsinin
dayandırılması
1. Çoxtərəfli müqavilənin iki və ya daha çox tərəfi aşağıdakı hallarda müvəqqəti olaraq və yalnız öz
aralarındakı münasibətlərdə həmin müqavilənin müddəalarının qüvvəsinin dayandırılması barədə razılaşma
bağlaya bilərlər:
a) bu cür dayandırmanın mümkünlüyü həmin müqavilədə nəzərdə tutulur; və ya
b) göstərilən dayandırma müqavilədə qadağan edilmir və .
i) digər tərəflərin müqavilə üzrə öz hüquqlarından istifadə etməsinə və ya öz öhdəliklərini icra etməsinə
təsir etmir;
ii) müqavilənin obyekt və məqsədi ilə ziddiyvət təşkil etmir.
2. 1-ci bəndin “a” yarımbəndinin tətbiq dairəsinə düşən halda, müqavilədə başqa cür nəzərdə
tutulmadığı təqdirdə, göstərilən tərəflər bu razılaşmanı bağlamağa dair niyyəti və müqavilənin qüvvəsini
dayandırmaq niyyətində olduqları müddəaları barədə digər tərəfləri məlumatlandırırlar.
Maddə 59. Növbəti müqavilənin bağlanılması nəticəsində müqavilənin ləğv edilməsi və ya
qüvvəsinin dayandırılması
1. Bütün tərəflərin eyni məsələ üzrə növbəti müqavilə bağladıqları zaman aşağıdakı hallarda
müqavilə ləğv edilmiş hesab olunur:
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a) tərəflərin bu məsələni növbəti müqavilə ilə tənzimləmək niyyətində olduqları həmin müqavilədən
aydın olur və ya bu başqa cür müəyyən olunub; və ya
b) növbəti müqavilənin müddəaları əvvəlki müqavilənin müddəaları ilə o dərəcədə ziddiyyət təşkil
edir ki, hər iki müqaviləni eyni zamanda tətbiq etmək mümkün deyildir.
2. Tərəflərin bu cür niyyətinin növbəti müqavilədən aydın olduğu və ya bunun başqa cür müəyyən
olunduğu təqdirdə, əvvəlki müqavilə yalnız qüvvəsini dayandırmış hesab olunur.
Maddə 60. Müqavilənin pozulması nəticəsində onun ləğv edilməsi və ya qüvvəsinin
dayandırılması
1. Tərəflərdən birinin ikitərəfli müqaviləni ciddi şəkildə pozması digər tərəfə bu pozuntuya
müqaviləni ləğv etmək və ya onun qüvvəsini tam və ya qismən dayandırmağa əsas kimi istinad etmək
hüququnu verir.
2. Tərəflərdən birinin çoxtərəfli müqaviləni ciddi şəkildə pozması aşağıdakı hüquqların yaranmasına
səbəb olur:
a) digər tərəflər üçün - yekdilliklə qəbul edilmiş razılaşma əsasında müqavilənin qüvvəsini tam və
ya qismən dayandırmaq və ya aşağıdakı qaydada ləğv etmək:
i) müqaviləni pozan dövlət və öz aralarındakı münasibətlərdə; və ya
ii) bütün tərəflər arasındakı münasibətlərdə;
b) pozuntu nəticəsində xüsusi zərər çəkmiş tərəf üçün - müqaviləni pozan dövlət və öz arasındakı
münasibətlərdə müqavilənin qüvvəsini tam və ya qismən dayandırmaq üçün bu pozuntuya əsas kimi istinad
etmək;
c) əgər müqavilənin xarakterinə görə müqavilənin tərəflərindən birinin müqavilənin müddəalarını
ciddi şəkildə pozması gələcəkdə müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yeritməsinə münasibətdə həmin
müqavilənin hər bir tərəfinin vəziyyətini əsaslı şəkildə dəyişəcəksə, müqaviləni pozan dövlət istisna
olmaqla, istənilən tərəf özünə münasibətdə müqavilənin qüvvəsini tam və ya qismən dayandırmaq üçün bu
pozuntuya istinad etmək.
3. Hazırkı maddənin məqsədləri üçün müqavilənin ciddi pozulması aşağıdakılardan ibarətdir:
a) hazırkı Konvensiyanın yol vermədiyi şəkildə müqavilədən imtina edilməsi; və ya
b) müqavilənin obyekt və va məqsədinin həyata keçirilməsi üçün əhəmiyyətli olan müddəasının
pozulması.
4. Yuxarıdakı bəndlər müqavilənin pozuntu halında tətbiq olunan hər hansı müddəasına xələl
gətirmir.
5. 1-3-cü bəndlər əhalinin mühafizəsi ilə bağlı humanitar xarakterli müqavilələrdə əks olunan
müddəalara, xüsusən də bu cür müqavilələrlə mühafizə olunan şəxslərə münasibətdə istənilən formada cəza
tədbirlərini qadağan edən müddəalara şamil olunmur.
Maddə 61. Sonradan yaranan icra mümkünsüzlüyü
1. Tərəf müqavilənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan obyektin daimi olaraq itməsi və ya məhv
olması səbəbindən müqavilənin icrasının mümkünsüzlüyünə müqavilənin ləğv edilməsi və ya ondan
çıxmaq üçün əsas kimi istinad edə bilər. Bu cür mümkünsüzlük müvəqqəti olduğu təqdirdə, ona yalnız
müqavilənin qüvvəsinin dayandırılmasına əsas kimi istinad etmək olar.
2. Müqavilənin icrasının mümkünsüzlüyü tərəfin ya həmin müqavilə üzrə öhdəliyini, ya da bu
müqavilənin digər tərəfi qarşısındakı digər beynəlxalq öhdəliyini pozması nəticəsində yarandığı təqdirdə,
həmin tərəf müqavilənin icrasının mümkünsüzlüyünə müqavilənin ləğv edilməsi, ondan çıxmaq və ya onun
qüvvəsinin dayandırılmasına əsas kimi istinad edə bilməz.
Maddə 62. Vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsi
1. Müqavilənin bağlanılması zamanı mövcud olan vəziyyətə münasibətdə baş verən və tərəflərin
öncədən nəzərdə tutmadığı köklü dəyişikliyə, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, müqavilənin ləğv edilməsi
və ya ondan çıxmaq üçün əsas kimi istinad etmək olmaz:
a) bu cür vəziyyətin mövcudluğu tərəflərin müqavilənin onlar üçün məcburiliyinə razılığının
əhəmiyyətli əsasını təşkil etmişdir; və
b) vəziyyətin dəyişməsi nəticəsində müqavilə üzrə hələ də yerinə yetirilməli olan öhdəliklərin əhatəsi
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir.
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2. Aşağıdakı hallarda müqavilənin ləğv edilməsi və ya ondan çıxmaq üçün əsas kimi vəziyyətin
köklü şəkildə dəyişməsinə istinad etmək olmaz:
a) müqavilə sərhəd müəyyən edir; və ya
b) vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsi ona istinad edən tərəfin ya həmin müqavilə üzrə öhdəliyini ya
da müqavilənin hər hansı digər tərəfinə münasibətdə üzərinə götürdüyü digər beynəlxalq öhdəliyini
pozmasının nəticəsidir.
3. Əvvəlki bəndlərə əsasən vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsinə müqavilənin ləğv edilməsi və ya
ondan çıxmaq üçün əsas kimi istinad etmək hüququna malik olan tərəf həmin dəyişikliyə müqavilənin
qüvvəsinin dayandırılması üçün də əsas kimi istinad edə bilər.
Maddə 63. Diplomatik və ya konsulluq münasibətlərinin kəsilməsi
Müqavilənin tətbiq edilməsi üçün diplomatik və ya konsulluq münasibətlərinin mövcudluğunun
zəruri olduğu hallar istisna olmaqla, müqavilə tərəfləri arasında diplomatik və ya konsulluq
münasibətlərinin kəsilməsi onlar arasında bu müqavilə əsasında qurulmuş hüquqi münasibətlərə təsir etmir.
Maddə 64. Beynəlxalq ümumi hüququn yeni imperativ normasının (“jus cogeııs") yaranması
1.Beynəlxalq ümumi hüququn yeni imperativ norması yarandığı təqdirdə, bu norma ilə ziddiyyət
təşkil edən istənilən mövcud müqavilə hüquqi qüvvəsini itirir və ləğv olunur.
Bölmə 4
PROSEDUR
Maddə 65. Müqavilənin etibarsızlığına, ləğv edilməsinə, müqavilədən çıxmağa və ya qüvvəsinin
dayandırılmasına münasibətdə yerinə yetirilməli olan prosedur
1. Hazırkı Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq müqavilənin onun üçün məcburiliyinə
razılığındakı nöqsana və ya müqavilənin etibarlılığına iddianın irəli sürülməsi, müqavilənin ləğv edilməsi,
müqavilədən çıxma və ya onun qüvvəsinin dayandırılması üçün hər hansı əsasa istinad edən tərəf öz tələbi
barədə digər tərəflərə bildiriş göndərməlidir. Bu bildirişdə müqaviləyə münasibətdə görülməsi təklif olunan
tədbir və onun səbəbləri göstərilir.
2. Xüsusi təcili hallar istisna olmaqla, bildirişin alındığı tarixdən üç aydan az olmayan müddət
bitdikdən sonra heç bir tərəf etiraz irəli sürmədiyi təqdirdə, bildirişi göndərən tərəf təklif etdiyi tədbiri 67ci maddədə müəyyən olunan qaydada görmək hüququna malikdir.
3. Lakin hər hansı digər tərəf etiraz irəli sürdüyü təqdirdə, tərəflər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Nizamnaməsinin 33-cü maddəsində müəyyən olunan vasitələrlə həllə nail olmağa çalışacaqlar.
4. Yuxarıdakı bəndlərin heç biri mübahisələrin həlli ilə bağlı tərəflər üçün məcburi olan qüvvədəki
istənilən müddəalara əsasən tərəflərin hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir.
5. 45-ci maddəyə xələl gətirmədən dövlətin 1-ci bənddə müəyyən edilən bildirişi öncədən
göndərməməsi faktı ona bu cür bildirişi müqavilənin yerinə yetirilməsini tələb edən və ya onun
pozulduğunu iddia edən digər tərəfə cavab olaraq göndərməyə mane olmur.
Maddə 66. Məhkəmə araşdırması, arbitraj və barışıq proseduru
65-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, etirazın irəli sürüldüyü tarixdən sonrakı 12 ay müddət
ərzində heç bir həllə nail olunmadığı təqdirdə, aşağıdakı prosedur tətbiq olunur:
a) Tərəflərin mübahisəni arbitraja təqdim etmək üçün ümumi razılığa gəldiyi hallar istisna olmaqla,
53 və ya 64-cü maddənin tətbiqi və ya təfsiri üzrə mübahisənin tərəflərindən hər hansı biri qərar verilməsi
üçün onu yazılı müraciət əsasında Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edə bilər;
b) hazırkı Konvensiyanın V hissəsinin istənilən digər maddələrinin tətbiqi və ya təfsiri üzrə
mübahisənin tərəflərindən hər hansı biri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə müvafiq müraciət
ünvanlamaqla hazırkı Konvensiyanın əlavəsində qeyd edilən proseduru işə sala bilər.
Maddə 67. Müqavilənin etibarsızlığı, ləğv edilməsi, müqavilədən çıxmaq və ya onun qüvvəsinin
dayandırılmasının elan edilməsi üzrə sənədlər
1. 65-ci maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan bildiriş yazılı şəkildə göndərilməlidir.
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2. Müqavilənin və ya 65-ci maddənin 2 və ya 3-cü bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq
müqavilənin etibarsızlığının, ləğv edilməsinin, müqavilədən çıxmanın və ya onun qüvvəsinin
dayandırılmasının elan edilməsini nəzərdə tutan istənilən əməl digər tərəflərə çatdırılan sənəd vasitəsilə
həyata keçirilir. Bu cür sənəd dövlət başçısı, hökumət başçısı və ya xarici işlər naziri tərəfindən
imzalanmadığı təqdirdə, dövlətin bu sənədi təqdim edən nümayəndəsindən səlahiyyət sənədinin verilməsi
tələb oluna bilər.
Maddə 68. 65 və 67-ci maddələrdə nəzərdə tutulan bildiriş və sənədlərin geri götürülməsi
65 və 67-ci maddələrdə nəzərdə tutulan bildiriş və ya sənəd qüvvəyə minənədək istənilən zaman
geriyə götürülə bilər.
Bölmə 5
MÜQAVİLƏNİN ETİBARSIZLIĞININ, LƏĞV EDİLMƏSİNİN VƏ YA QÜVVƏSİNİN
DAYANDIRILMASININ NƏTİCƏLƏRİ
Maddə 69. Müqavilənin etibarsızlığının nəticələri
1. Hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq etibarsızlığı müəyyən edilən müqavilə heç bir hüquqi
qüvvəyə malik deyildir. Etibarsız müqavilənin müddəalarının heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur.
2. Bu cür müqaviləyə əsasən icra əməllərinin artıq həyata keçirildiyi təqdirdə:
a) hər bir tərəf istənilən digər tərəfdən mümkün olduğu qədər öz qarşılıqlı münasibətlərində qeyd
edilən əməllərin həyata keçirilmədiyi halda mövcud ola biləcəyi vəziyyətin yaradılmasını tələb edə bilər,
b) etibarsızlığa istinad edilməzdən öncə həyata keçirilən vicdanlı əməllər yalnız müqavilənin
etibarsızlığı səbəbindən qeyri-qanuni hesab edilmir.
3. 49, 50, 51 və ya 52-ci maddələrin tətbiq dairəsinə düşən hallarda, 2-ci bənd aldatma, korrupsiya
və ya məcbur etmə əməllərinə görə məsuliyyət daşıyan tərəfə münasibətdə şamil olunmur.
4. Hər hansı dövlətin çoxtərəfli müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığının etibarsızlığı halında
yuxarıda qeyd edilən qaydalar həmin dövlətlə müqavilənin tərəfləri arasındakı münasibətlərə tətbiq olunur.
Maddə 70. Müqavilənin ləğv edilməsinin nəticələri
1. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı və ya tərəflər başqa cür razılığa gəlmədiyi təqdirdə,
müqavilənin öz müddəalarına və ya hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq ləğv edilməsi:
a) tərəfləri müqaviləni həyata keçirməyi davam etməyə dair istənilən öhdəlikdən azad edir;
b) tərəflərin müqavilənin icrası nəticəsində onun ləğv edilməsindən öncə yaranan hər hansı
hüququna, öhdəliyinə və ya hüquqi vəziyyətinə təsir etmir.
2. Dövlət çoxtərəfli müqaviləni denonsasiya etdiyi və ya ondan çıxdığı təqdirdə, 1-ci bənd bu
dövlətlə müqavilənin digər tərəflərinin hər biri arasındakı münasibətlərə bu cür denonsasiya və ya
müqavilədən çıxmanın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən tətbiq olunur.
Maddə 71. Beynəlxalq ümumi hüququn imperativ normasına zidd olan müqavilənin
etibarsızlığının nəticələri
1. Müqavilə 53-cü maddəyə əsasən heç bir hüquqi qüvvəyə malik olmadığı halda, tərəflər:
a) beynəlxalq ümumi hüququn imperativ normasına zidd olan hər hansı müddəa əsasında həyata
keçirilmiş istənilən əməlin nəticələrini mümkün olduğu qədər aradan qaldırırlar; və
b) öz qarşılıqlı münasibətlərini beynəlxalq ümumi hüququn imperativ normasına uyğunlaşdırırlar.
2. Müqavilə 64-cü maddəyə əsasən hüquqi qüvvəsini itirdiyi və ləğv edildiyi halda, müqavilənin ləğv
edilməsi:
a) tərəfləri müqaviləni həyata keçirməyi davam etməyə dair istənilən öhdəlikdən azad edir;
b) tərəflərin müqavilənin ləğv edilməsindən öncə onun icrası nəticəsində yaranan hər hansı
hüququna, öhdəliyinə və ya hüquqi vəziyyətinə təsir etmir, lakin bu cür hüquq, öhdəlik və ya vəziyyətlər
sonradan yalnız onların saxlanılmasının öz-özlüyündə beynəlxalq ümumi hüququn yeni imperativ
normasına zidd olmadığı dərəcədə saxlanıla bilər.
Maddə 72. Müqavilənin qüvvəsinin dayandırılmasının nəticələri
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1. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı və ya tərəflər başqa cür razılığa gəlmədiyi təqdirdə,
müqavilənin öz müddəalarına və ya hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq qüvvəsinin dayandırılması:
a) aralarında müqavilənin qüvvəsinin dayandırıldığı tərəfləri dayandırılma müddətində öz qarşılıqlı
münasibətlərində müqaviləni həyata keçirməyə dair öhdəlikdən azad edir;
b) tərəflər arasında müqavilə əsasında qurulan hüquqi münasibətlərə başqa cür təsir etmir.
2. Dayandırılma müddətində tərəflər müqavilənin qüvvəsinin bərpa olunmasına mane ola biləcək
əməllərdən çəkinirlər.
Hissə VI
DİGƏR MÜDDƏALAR
Maddə 73. Dövlət varisliyi, dövlət məsuliyyəti və hərbi əməliyyatların başlanması halları
Hazırkı Konvensiyanın müddəaları dövlətlərin varisliyi və ya dövlətin beynəlxalq məsuliyyəti,
yaxud dövlətlər arasında hərbi əməliyyatların başlanması ilə əlaqədar müqaviləyə münasibətdə yarana
biləcək heç bir məsələni öncədən müəyyən etmir.
Maddə 74. Diplomatik və konsulluq münasibətləri və müqavilələrin bağlanılması
Bir və ya bir neçə dövlət arasında diplomatik və ya konsulluq münasibətlərinin kəsilməsi və ya
olmaması bu dövlətlər arasında müqavilələrin bağlanılmasına mane olmur. Müqavilənin bağlanılması özüözlüyündə diplomatik və ya konsulluq münasibətləri sahəsindəki vəziyyətə təsir etmir.
Maddə 75. Təcavüzkar dövlət halı
Hazırkı Konvensiyanın müddəaları hər hansı dövlətin təcavüzü ilə bağlı Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq görülmüş tədbirlər nəticəsində həmin təcavüzkar dövlət üçün
müqavilə çərçivəsində yaranan heç bir öhdəliyə xələl gətirmir.
Hissə VII
DEPOZİTARİ, BİLDİRİŞLƏR, DÜZƏLİŞLƏR VƏ QEYDİYYAT
Maddə 76. Müqavilələrin depozitarisi
1. Müqavilənin depozitarisi danışıqlarda iştirak edən dövlətlər tərəfindən ya müqavilənin özündə və
ya hər hansı digər qaydada təyin edilə bilər. Depozitari bir və ya bir neçə dövlət, beynəlxalq təşkilat və ya
belə təşkilatın baş inzibati vəzifəli şəxsi ola bilər.
2. Müqavilənin depozitarisinin funksiyaları beynəlxalq xarakterlidir və depozitari onları yerinə
yetirən zaman qərəzsiz fəaliyyət göstərməlidir. Xüsusən də müqavilənin bəzi tərəflər arasında qüvvəyə
minməməsi və ya dövlətlə depozitari arasında sonuncunun öz vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fikir
ayrılığının yaranması faktı bu öhdəliyə təsir etmir.
Maddə 77. Depozitarilərin vəzifələri
1. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmadığı və ya razılığa gələn dövlətlər başqa cür razılığa
gəlmədiyi təqdirdə, depozitarinin vəzifələri xüsusən aşağıdakıları ehtiva edir:
a) depozitariyə verilmiş səlahiyyət sənədlərinin və müqavilənin mətninin əslinin saxlanılması;
b) mətnin əslinin təsdiq edilmiş nüsxələrinin hazırlanması və müqavilədə nəzərdə tutulduğu halda,
əlavə dillərdə müqavilənin digər mətnlərinin hazırlanması, eləcə də onların tərəflərə və müqavilənin tərəfi
olmaq hüququna malik olan dövlətlərə göndərilməsi;
c) müqaviləyə imzaların alınması və müqaviləyə aid digər sənədlərin, bildirişlərin və məlumatların
alınması və saxlanılması;
d) imzanın və ya müqaviləyə aid hər hansı sənəd, bildiriş və ya məlumatların tam qaydasında və
müvafiq formada olduğunun öyrənilməsi və zəruri olduğu təqdirdə, bu məsələnin müvafiq dövlətin
diqqətinə çatdırılması;
e) tərəflərin və müqavilənin tərəfi olmaq hüququna malik olan dövlətlərin müqaviləyə aid əməllər,
bildirişlər və məlumatlar barədə məlumatlandırılması;
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f) müqavilənin tərəfi olmaq hüququna malik olan dövlətlərin müqavilənin qüvvəyə minməsi üçün
zəruri olan sayda imzaların və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma sənədlərinin alındığı
və ya saxlanca verildiyi zaman məlumatlandırılması;
g) müqavilənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan keçirilməsi;
h) hazırkı Konvensiyanın digər müddəaları ilə nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi.
2. Hər hansı dövlət ilə depozitari arasında sonuncunun vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı fikir
ayrılığı yarandığı təqdirdə, depozitari bu məsələni müqaviləni imzalayan dövlətlərin və razılığa gələn
dövlətlərin və ya müvafiq hallarda aidiyyəti beynəlxalq təşkilatın səlahiyyətli orqanının diqqətinə çatdırır.
Maddə 78. Bildiriş və məlumatlar
Müqavilə və ya Konvensiya ilə başqa hal nəzərdə tutulmadığı halda, hər hansı dövlət tərəfindən
hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq göndərilən bildiriş və ya məlumat:
a) depozitari olmadığı təqdirdə, birbaşa olaraq nəzərdə tutulduğu dövlətə və ya depozitari olduqda
sonuncuya göndərilir;
b) yalnız göndərildiyi dövlət tərəfindən alındıqdan və ya müvafiq haldan asılı olaraq depozitari
tərəfindən alındıqdan sonra müvafiq dövlət tərəfindən göndərilmiş hesab olunur;
c) depozitariyə göndərildiyi təqdirdə, nəzərdə tutulduğu dövlət tərəfindən yalnız onun depozitari
tərəfindən 77-ci maddənin 1-ci bəndinin “e” yarımbəndinə uyğun olaraq məlumatlandırılmasından sonra
alınmış hesab olunur.
Maddə 79. Müqavilələrin mətnlərində və ya təsdiq edilmiş nüsxələrində səhvlərin düzəldilməsi
1. Müqavilənin mətninin autentikliyi müəyyən edildikdən sonra onu imzalayan dövlətlər və razılığa
gələn dövlətlər onda səhvin olduğu barədə razılıq əldə etdiyi halda, onların səhvin düzəldilməsi üçün başqa
vasitə tətbiq etmək barədə qərar verdiyi hallar istisna olmaqla, bu səhv aşağıdakı qaydada düzəldilir:
a) mətndə səhvin müvafiq qaydada düzəldilməsi və bu düzəlişin səlahiyyətli nümayəndələr
tərəfindən müvafiq qaydada paraflanması yolu ilə;
b) razılaşdırılmış düzəlişi özündə əks etdirən sənədin və ya sənədlərin tərtib edilməsi, yaxud bu cür
sənədlərin mübadiləsi yolu ilə;
c) bütün müqavilənin düzəldilmiş mətninin sənədin əslinə tətbiq olunmuş eyni prosedur əsasında
tərtib edilməsi.
2. Depozitariyə saxlanca verilən müqavilə halında, depozitari müqaviləni imzalayan dövlətləri və
razılığa gələn dövlətləri səhv və onu düzəltmək barədə təklif üzrə məlumatlandırır və bu təklifə etirazın
bildirilməsi üçün müvafiq zaman çərçivəsini müəyyən edir. Bu zaman çərçivəsinin başa çatmasınadək:
a) heç bir etiraz bildirilmədiyi təqdirdə, depozitari mətnə düzəlişi daxil edir və paraflayır, mətnin
düzəldilməsi barədə protokol tərtib edir və onun bir nüsxəsini tərəflərə və müqavilənin tərəfi olmaq
hüququna malik olan dövlətlərə çatdırır;
b) hər hansı etiraz bildirildiyi təqdirdə, depozitari bu etirazı müqaviləni imzalayan dövlətlərə və
razılığa gələn dövlətlərə çatdırır.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərdə qeyd edilən qaydalar mətnin autentikliyinin iki və ya daha artıq dildə
müəyyən edildiyi və müqaviləni imzalayan dövlətlərin və razılığa gələn dövlətlərin razılığı əsasında
düzəldilməli olan uyğunsuzluq aşkar edildiyi halda da tətbiq olunur.
4. Müqaviləni imzalayan dövlətlər və razılığa gələn dövlətlər başqa cür qərar vermədiyi təqdirdə,
düzəldilmiş mətn özündə səhvi ehtiva edən mətni ab initio əvəz edir.
5. Qeydiyyata alınmış müqavilənin mətninin düzəldilməsi barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Katibliyi məlumatlandırlır.
6. Səhv müqavilənin təsdiq edilmiş nüsxəsində aşkar edildiyi halda, depozitari səhvin düzəldilməsini
ehtiva edən protokol tərtib edir və onun nüsxəsini müqaviləni imzalayan dövlətlərə və razılığa gələn
dövlətlərə çatdırır.
Maddə 80. Müqavilələrin qeydiyyatı və dərc edilməsi
1. Müqavilələr qüvvəyə mindikdən sonra müvafiq haldan asılı olaraq qeydiyyata alınma və ya
sənədlərdə saxlanılma və toplulara daxil edilmə, həmçinin nəşr edilmə məqsədilə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Katibliyinə göndərilir.
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2. Depozitarinin təyin edilməsi ona əvvəlki bənddə qeyd edilən əməlləri həyata keçirmək
səlahiyyətini verir.
Hissə VIII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 81. İmzalama
Hazırkı Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzv dövlətləri və ya ixtisaslaşdırılmış
qurumların hər birinin və ya Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin üzvləri və ya Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinin Statutunun tərəfləri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən hazırkı
Konvensiyaya tərəf olmaq üçün dəvət olunmuş istənilən digər dövlət tərəfindən aşağıdakı qaydada
imzalanmağa açıqdır: 30 noyabr 1969-cu il tarixinədək Avstriya Respublikasının Federal Xarici İşlər
Nazirliyində, bu tarixdən sonra 30 aprel 1970-ci il tarixinədək isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının NyuYork şəhərində yerləşən mərkəzi qərargahında.
Maddə 82. Ratifikasiya
Hazırkı Konvensiya ratifikasiya olunmalıdır. Ratifikasiya sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə saxlanca verilir.
Maddə 83. Qoşulma
Hazırkı Konvensiya 81-ci maddədə qeyd edilən qruplardan birinə aid olan istənilən dövlət tərəfindən
qoşulmaq üçün açıqdır. Qoşulma sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
Maddə 84. Qüvvəyəminmə
1. Hazırkı Konvensiya otuz beşinci ratifikasiya və ya qoşulma sənədinin saxlanca verildiyi tarixdən
sonrakı otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Otuz beşinci ratifikasiya və ya qoşulma sənədinin saxlanca verildiyi tarixdən sonra bu
Konvensiyam ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər bir dövlətə münasibətdə Konvensiya bu dövlətin
ratifikasiya və ya qoşulma sənədini saxlanca verdiyi tarixdən sonrakı otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 85. Autentik mətnlər
Çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində mətnləri eyni dərəcədə autentik olan hazırkı
Konvensiyanın əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş və imzaları
aşağıda göstərilən rəsmi nümayəndələr hazırkı Konvensiyanı imzaladılar.
Vyana şəhərində iyirmi üç may min doqquz yüz altmış doqquzuncu il tarixində tərtib edilmişdir.
QOŞMA
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi peşəkar hüquqşünaslardan ibarət vasitəçilərin siyahısını
tərtib edir və saxlayır. Bu məqsədlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan və ya hazırkı Konvensiyaya
tərəf olan hər bir dövlət iki vasitəçi təyin etməyə dəvət olunur və təyin olunan həmin şəxslərin adları
göstərilən siyahını təşkil edəcəkdir. Vasitəçilərin, o cümlədən nəzərdə tutulmayan vakansiyanın tutulması
məqsədilə təyin olunan vasitəçilərin səlahiyyət müddəti beş ildir və bu müddət yenilənə bilər. Səlahiyyət
müddəti başa çatan
vasitəçi növbəti bəndin müddəalarına uyğun olaraq onun üzərinə qoyulan vəzifələri yerinə yetirməyi
davam etdirəcəkdir.
2. Baş katibə 66-cı maddəyə uyğun olaraq müraciət ünvanlandığı təqdirdə, o, mübahisəni aşağıdakı
qaydada təşkil olunan barışdırıcı komissiyasına göndərir.
Mübahisə tərəflərindən biri olan dövlət və ya dövlətlər təyin edir:
a) 1-ci bənddə qeyd edilən siyahıdan və ya digər şəxslərdən seçilən bu dövlətin və ya bu dövlətlərdən
birinin vətəndaşı olan bir vasitəçini; və
b) qeyd edilən siyahıya daxil edilən şəxslərdən seçilən bu dövlətin və ya bu dövlətlərdən heç birinin
vətəndaşı olmayan bir vasitəçini.
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Mübahisədə digər tərəf olan dövlət və ya dövlətlər eyni qayda ilə iki vasitəçini təyin edir. Tərəflərin
seçdiyi dörd vasitəçi Baş katibin müvafiq müraciəti aldığı tarixdən sonrakı altmış gün ərzində təyin
edilirlər.
Bu dörd vasitəçi onların sonuncusunun təyin olunduğu tarixdən sonrakı altmış gün ərzində adları
siyahıya daxil edilmiş şəxslər sırasından seçilmiş beşinci vasitəçi təyin edəcək. Sonuncu vasitəçi sədr kimi
fəaliyyət göstərəcəkdir.
Sədr və ya digər vasitəçilərdən hər hansı biri onların təyin edilməsi üçün yuxarıda nəzərdə tutulan
müddət ərzində təyin edilmədiyi təqdirdə, onlar qeyd edilən müddətin başa çatmasından sonrakı altmış gün
ərzində Baş katib tərəfindən təyin edilirlər. Sədr Baş katib tərəfindən ya adları siyahıya daxil edilmiş şəxslər
ya da beynəlxalq hüquq komissiyasının üzvləri sırasından təyin edilə bilər. Təyinatların edilməli olduğu
müddətlərdən hər biri mübahisə tərəflərinin razılığı ilə uzadıla bilər.
İstənilən vakansiya ilkin təyinat üçün nəzərdə tutulan qaydada tutulmalıdır.
3. Barışdırıcı Komissiya öz prosedurunu müəyyən edir. Komissiya mübahisə tərəflərinin razılığı
əsasında istənilən tərəfi yazılı və ya şifahi şəkildə öz mövqeyini ona təqdim etməyə dəvət edə bilər.
Komissiyanın qərarları və tövsiyələri beş üzvünün səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4. Komissiya mübahisənin dostcasına həllini asanlaşdıracaq istənilən tədbirləri mübahisə tərəflərinin
diqqətinə çatdıra bilər.
5. Komissiya tərəfləri dinləyir, iddia və iradları nəzərdən keçirir və mübahisənin dostcasına həllinə
nail olmaq məqsədilə tərəflərə təkliflər verir.
6. Komissiya təşkil edildiyi tarixdən sonrakı on iki ay ərzində öz hesabatını təqdim edir. Onun
hesabatı Baş katibdə saxlanılır və mübahisə tərəflərinə təqdim edilir. Komissiyanın hesabatı, eləcə də
faktlar və hüquqi məsələlərlə bağlı orada əks olunan nəticələr tərəflər üçün məcburi xarakter daşımır və
mübahisənin dostcasına həllini asanlaşdırmaq məqsədilə nəzərdən keçirmək üçün tərəflərə təqdim olunan
tövsiyələrdən savayı heç bir digər xarakterə malik deyildir.
7. Baş katib Komissiyaya ehtiyacı ola biləcək dəstək göstərir və xidmət vasitələrini təmin edir.
Komissiyanın xərcləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən ödənilir.
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Danimarka Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Danimarka Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” 2017-ci il fevralın 17-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 may 2017-ci il
№ 679-VQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Danimarka Krallığı Hökuməti
arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Danimarka Krallığı Hökuməti gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya bağlamaq məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə görə tutulan vergilərə tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən və ya onun elementlərindən, o cümlədən
daşınar və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdiril- məsindən əldə olunan gəlirlərdən, müəssisələrin
ödədikləri əməkhaqqı və ya maaşların ümumi məbləğindən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
1. Azərbaycan Respublikasında:
1) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
2) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
2. Danimarka Krallığında:
(i) dövlətə ödənilən gəlir vergisi (indkomstskatten til staten);
(ii) bələdiyyələrə ödənilən gəlir vergisi (den kommunale indkomstskat);
(bundan sonra “Danimarka vergisi” adlanır).
4. Bu Konvensiya, həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
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Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları özlərinin müvafiq vergi qanunvericiliklərində edilən hər
bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini məlumatlandırırlar.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmədiyi təqdirdə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Danimarkanı bildirir;
b) “Azərbaycan” termini - coğrafi mənada istifadə edilərkən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına məxsus olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil
olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren
hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq
hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə
müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
c. “Danimarka” termini - Danimarka Krallığını ifadə edir, o cümlədən Danimarkanın ərazi
dənizindən kənarda yerləşən hər hansı ərazi də daxil olmaqla, beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq,
Danimarka qanunlarına əsasən dəniz dibi, həmin dəniz dibində yerin təki və onun üzərindəki su qatının
təbii sərvətlərinin kəşfiyyatı və istismarına, habelə həmin ərazinin kəşfiyyatı və istismarı ilə bağlı digər
fəaliyyətlərə münasibətdə öz suveren hüquqlarını həyata keçirə bildiyi ərazi kimi müəyyən edilmiş və
gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir. Bu termin Farer adalarını və Qrenlandiyanı
əhatə etmir;
d. “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
e. “şirkət” termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergitutma məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
f. “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
g. “beynəlxalq daşıma” termini - Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin yalnız
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən məntəqələr arasında istismar edilməsi hallan istisna olmaqla) ifadə
edir;
h. “milli şəxs” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı:
i) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini.
(ii) Danimarkada - Vergitutma Nazirini və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, kontekst başqa
cür tələb etmədiyi təqdirdə, burada müəyyən edilməmiş hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası onun həmin
Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanını
da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə münasibətdə orada
vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
203

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2. Fiziki şəxslərin pensiya və digər oxşar təminatlarını təmin etmək məqsədilə Razılığa gələn
Dövlətin qanunları əsasında yaradılmış və bir qayda olaraq, həmin Dövlətdə vergidən azad olan hüquqi
şəxs bu Konvensiyanın məqsədləri üçün həmin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab edilir.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərinin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
4. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
a) idarəetmə yeri;
b) filial;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer
- yalnız kəşfiyyat fəaliyyəti istənilən on iki aylıq dövr ərzində 30 gündən artıq davam etdikdə;
g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasilatı üzrə hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi - yalnız bu cür meydança, layihə və
ya fəaliyyət on iki aydan artıq davam etdikdə;
b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət Razılığa gələn
Dövlətdə (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı aydan artıq bir
dövr ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya məlumat toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
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5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərməklə Razılığa gələn Dövlətdə
müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə
edirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü
bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yeri daimi nümayəndəlik yaratmır.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta haqları toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; qayıqlar, dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya
digər formada istifadəsindən əldə olunan gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
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məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Beynəlxalq daşımalardan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi gəlir və ya mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə aşağıdakılar aiddir:
a) dəniz və hava gəmilərinin təsadüfi əsasda beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən
mənfəət;
b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət;
əgər bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. 1-ci və 2-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
4. Müxtəlif ölkələrdən olan müəssisələr dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda biznes
konsorsiumu vasitəsilə istismarı barədə razılığa gəldikdə, bu maddənin müddəaları mənfəətin yalnız
Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin həmin konsorsiumda iştirak payına mütənasib olan hissəsinə tətbiq
olunur.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən
hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın
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digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri
olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin dividendlərin
faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər dividendlərin faktiki sahibi dividendləri
ödəyən şirkətin kapitalının 20 faizinə sahib olan və həmin şirkətin kapitalına ən azı 1.000.000 Avro və ya
onun hər hansı digər valyutada ekvivalenti məbləğində investisiya qoymuş şirkətdirsə (tərəfdaşlıq istisna
olmaqla);
b) dividendlərin ümumi məbləğinin 15 faizindən - bütün digər hallarda.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiqi formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən (paylardan), təsisçilərin
səhmlərindən (paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər
hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ
hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan pay iştirakının bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya
dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan pay iştirakının həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, hətta şirkət tərəfindən ödənilən
dividendlər və ya onun bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan
mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda belə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı vergi
tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini bölüşdürülməmiş mənfəət üzrə vergiyə cəlb edə bilər.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər aşağıdakı
hallarda həmin Dövlətdə vergidən azad edilir:
a) faizlərin ödəyicisi həmin Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun inzibati ərazi bölməsi və ya
yerli hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankıdırsa;
b) faizlər Razılığa gələn digər Dövlətin Hökumətinə, onun inzibati ərazi bölməsinə və ya yerli
hakimiyyət orqanına, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankına ödənilirsə;
c) faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin aşağıdakı qurumlarından biridirsə:
i) Azərbaycana münasibətdə: Dövlət Neft Fondu;
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ii) Danimarkaya münasibətdə: İnkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə İnvestisiya Fondu (İFU).
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddənin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdaklardan artıq olmamalıdır:
a) patent, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya proses, yaxud sənaye, kommersiya və ya
elmi təcrübəyə dair məlumata görə ödənilən royaltinin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda royaltinin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model,
plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya
və ya elmi təcrübəyə dair məlumat (know-how) əvəzində alman istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya
daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya
14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
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6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya məlumat ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği
bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa,
bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq
hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya dolayısı ilə
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərinin özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi
gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədilə Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, bu cür
daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
6. Müxtəlif ölkələrdən olan müəssisələr dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda biznes
konsorsiumu vasitəsilə istismarı barədə razılığa gəldikdə, 4-cü bəndin müddəaları əmlakın dəyərinin
artımından gəlirlərin yalnız Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin həmin konsorsiumda iştirak payına
mütənasib olan hissəsinə tətbiq olunur.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
b) əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda, gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti də daxildir.
Maddə 15
Muzdlu işdən əldə olunan gəlir
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1) 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə olunan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə olunan bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə və
c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət xadimləri və idmançılar
1. 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən incəsənət xadimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
xadimi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət xadimi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətə səfəri tamamilə və ya əsasən
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin dövlət vəsaitləri hesabına, yaxud onların inzibati ərazi
bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilirsə, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları
həmin Razılığa gələn Dövlətdəki fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilmir. Bu halda, gəlir yalnız
incəsənət xadimi və ya idmançının rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 18
Təqaüdlər
1. 19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən təqaüdlər adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxs tərəfindən digər Dövlət və ya onun inzibati ərazi
bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanının yaratdığı fondlardan hər hansı pensiya təminatı sxemi vasitəsilə
əldə edilən ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
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a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən, təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət
orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən hər hansı təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əldə etdiyi və bu Konvensiyanın əvvəlki maddələri ilə
tənzimlənməyən gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və
gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddənin
müddəaları tətbiq edilir.
2. Bu Konvensiya lotereya və mərc oyunlarından uduşlardan ödəmə mənbəyində tutulan vergilərə
münasibətdə tətbiq olunmur.
Maddə 22
İkiqat vergitutmanm aradan qaldırılması metodu
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Danimarkada vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, həmin gəlirə görə Danimarkada ödənilmiş vergi həmin şəxsdən
Azərbaycanda eyni gəlirdən tutulan vergidən çıxılır. Lakin bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə
və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq həmin gəlirə hesablanmış verginin məbləğindən artıq
olmamalıdır.
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2. Danimarkaya münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) c) yarımbəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Danimarkanın rezidenti bu Konvensiyanın
müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, Danimarka həmin
rezidentin gəlir vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına icazə
verir;
b) bununla belə, bu cür çıxılma hər bir halda çıxılmadan əvvəl Azərbaycanda vergiyə cəlb oluna
bilən gəlirdən hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır;
c) əgər Danimarkanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq yalnız
Azərbaycanda vergiyə cəlb edilməli olan gəlir əldə edirsə, Danimarka həmin gəliri vergitutma bazasına
daxil edə bilər, lakin hesablanmış gəlir vergisindən Azərbaycanda əldə edilmiş gəlirə aid olan gəlir vergisi
hissəsinin çıxılmasına icazə verəcəkdir.
Maddə 23
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmır. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilmir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilmir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 24
Qarşılıqlı razılıq proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 23-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
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2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərirlər. Onlar
həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün birbiri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 25
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər, yaxud onların inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərinin
inzibatçılığı və ya tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən məlumatların mübadiləsini həyata keçirirlər,
bir şərtlə ki, həmin qanunvericiliklərdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın.
Məlumat mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı məlumat həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş məlumata tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab
edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya
prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması ilə və ya yuxanda
göstərilənlərə nəzarətlə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilmir:
1) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
2) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
3) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı olmadıqda
belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən istifadə edir.
Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin bu məhdudiyyətlər
Razılığa gələn Dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması səbəbindən həmin
məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verilməsi kimi təfsir edilmir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə məlumat verilməsindən sadəcə
olaraq həmin məlumatın bank, digər maliyyə institutu, səlahiyyət verilmiş şəxs və ya agent, yaxud etibar
edilmiş şəxs qismində çıxış edən şəxsdə olması və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqlan ilə əlaqəli
olması səbəbindən imtina etmək hüququ kimi təfsir edilmir.
Maddə 26
Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluqların üzvlərinin
beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi imtiyazlarına
toxunmur.
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Maddə 27
Qüvvəyəminmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri digərinə tələb olunan dövlətdaxili prosedurların və ya zəruri
olan digər konstitusional prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş
təqdim edir.
2. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdə qüvvəyə minir və onun müddəaları hər iki Razılığa
gələn Dövlətdə aşağıdakılara tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərlə bağlı - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə münasibətdə;
b) digər vergilərlə bağlı - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar
tarixində və ya ondan sonra başlayan vergi illərinə münasibətdə.
Maddə 28
Qüvvədəndüşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsinə xitam
verilənədək qüvvədə qalır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı beş illik dövr bitdikdən sonra başlanan istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış
diplomatik kanallarla qüvvədəndüşmə haqqında bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsinə xitam
verə bilər. Bu halda, Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərlə bağlı - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin təqdim
edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən
məbləğlərə münasibətdə;
b) digər vergilərlə bağlı - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin təqdim edildiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlayan vergi illərinə münasibətdə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
Bu Konvensiya Bakı şəhərində 17 fevral 2017-ci il tarixində, hər biri Azərbaycan, danimarka və
ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Konvensiyanın
təfsirində fikir ayrılığı yaranacağı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti adından
(imza)

Danimarka Krallığının
Hökuməti adından
(imza)

214

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarışına, həbsinə,
müsadirəsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair” Avropa Şurası Konvensiyasının
təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarışına, həbsinə, müsadirəsinə
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair” 2005-ci il mayın 16-da Varşava şəhərində imzalanmış Avropa
Şurasının Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının müvafiq qeyd-şərt və bəyanatları ilə (mətnləri əlavə
olunur) təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 may 2017-ci il
№ 678-VQ
AVROPA ŞURASININ MÜQAVİLƏLƏR SERİYASI №198
Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına,
axtarışına, həbsinə, müsadirəsinə və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə dair Avropa Şurasının
KONVENSİYASI[1]
Varşava, 16. 05. 2005
Preambula
Avropa Şurasına üzv dövlətlər və bu Konvensiyanı imzalayan digər Tərəflər,
Avropa Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olunmasından ibarət
olduğunu nəzərə alaraq,
cinayətkarlığa qarşı cəmiyyətin mühafizəsinə yönəldilən vahid siyasətin həyata keçirilməsi
zərurətinə əmin olaraq,
getdikcə beynəlxalq problemə çevrilən ağır cinayətlərə qarşı mübarizədə beynəlxalq səviyyədə
müasir və effektiv metodların istifadəsinin labüdlüyünü nəzərə alaraq,
bu metodlardan birinin cinayətkarları cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərdən, o cümlədən cinayət
alətlərindən və vasitələrindən məhrum etmək olduğuna inanaraq,
bu məqsədə nail olmaq üçün həmçinin səmərəli fəaliyyət göstərən beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminin
bərqərar olmasının zəruriliyini nəzərə alaraq,
Avropa Şurasının cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması,
götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında Konvensiyasını (ETS № 141, bundan sonra - “1990-cı il
Konvensiyası”) unutmayaraq,
habelə terror aktlarının doğurduğu beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdidlər barədə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 2001-ci il 28 sentyabr tarixində qəbul edilmiş 1373
(2001) nömrəli Qətnaməyə, xüsusən onun 3.d bəndinə istinad edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 1999-cu il 9 dekabr tarixində qəbul
edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya”ya, xüsusilə də
ona qoşulmuş dövlətlərin üzərinə terrorçuluğun maliyyələşdirilməsini cinayət əməli kimi müəyyən etmək
öhdəliyi qoyan 2-ci və 4-cü maddələrinə istinad edərək,
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yuxarıda istinad olunmuş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq
Konvensiya”nın ratifikasiyası və tam tətbiqi üçün təxirəsalınmaz addımlar atılmasının zəruriliyinə əmin
olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
1-ci fəsil
TERMİNLƏRDƏN İSTİFADƏ
Maddə 1
Terminlərdən istifadə
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
a) “gəlir” - cinayət əməllərinin törədilməsi nəticəsində bilavasitə və ya dolayısilə əldə edilən hər
hansı bir iqtisadi mənfəətdir. Həmin gəlir bu maddənin “b” yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir
əmlakı özündə ehtiva edə bilər;
b) “əmlak” - istənilən növ, maddi və ya qeyri-maddi, daşınar və ya daşınmaz əmlak, habelə belə
əmlaka hüquq verən və ya qanuni maraqları ifadə edən hüquqi sənəd və ya aktdır;
c) “cinayətin alət və vasitələri” - istənilən üsulla, tam və ya qismən cinayət əməlini və ya cinayət
əməllərini törətmək məqsədilə istifadə edilmiş və istifadə edilməsi nəzərdə tutulan hər hansı bir əmlakdır;
d) “müsadirə” - cinayət əməli və ya cinayət əməlləri üzrə məhkəmə icraatı nəticəsində əmlakdan
məhrumetmə ilə nəticələnən məhkəmə tərəfindən təyin edilən cəza və ya tədbirdir;
e) “predikativ cinayət” - törədilməsi nəticəsində bu Konvensiyanın 9-cu maddəsində nəzərdə
tutulmuş cinayət əməlinin predmeti ola bilən gəlirlərin əldə edildiyi hər hansı bir cinayət əməlidir;
f) “maliyyə monitorinqi orqanı” - (bundan sonra - MMO) pulların yuyulmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədilə aşağıdakı maliyyə xarakterli məlumatların toplanılması
(və icazə verildikdə, sorğu olunması), təhlili və səlahiyyətli orqanlara təqdim edilməsinə məsul olan
mərkəzi dövlət orqanıdır:
i) barəsində şübhənin mövcud olduğu və potensial olaraq terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olan
məlumatlar; və ya
ii) milli qanunvericiliklə və ya normativ aktlarla tələb olunan digər məlumatlar;
g) “dondurulma” və ya “əmlak üzərinə həbs qoyulması” - məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli
orqanın qərarına əsasən, əmlakın köçürülməsinin, məhv edilməsinin, konversiyasının, ona sərəncam
verilməsinin və ya yerdəyişməsinin müvəqqəti olaraq qadağan edilməsi, yaxud müvəqqəti olaraq mühafizə
olunması və ya nəzarət edilməsidir;
h) “terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi” yuxarıda
istinad
edilən
“Terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya”nın 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
əməllərdir.
2-ci fəsil
TERRORÇULUĞUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ
Maddə 2
Konvensiyanın terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə tətbiqi
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 3-cü, 4-cü və 5-ci fəsillərində nəzərdə tutulmuş müddəaların
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə tətbiqini mümkün edən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və digər
zəruri tədbirləri həyata keçirir.
2. Xüsusilə hər bir Tərəf mənbəyinin qanuni və ya qeyri-qanuni olmasından asılı olmayaraq, istənilən
üsulla, tamamilə və ya qismən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunmuş və ya istifadəsi
nəzərdə tutulmuş əmlakın, yaxud bu cinayət əməlindən əldə edilmiş gəlirin axtarışını, izlənilməsini, aşkar
edilməsini, dondurulmasını, üzərinə həbs qoyulmasını və müsadirəsini təmin edir və bu məqsədlə mümkün
olan ən yüksək səviyyədə əməkdaşlıq edir.
3-cü fəsil
MİLLİ SƏVİYYƏDƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN TƏDBİRLƏR
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Bölmə 1
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 3
Müsadirə tədbirləri
1. Hər bir Tərəf cinayətin alət və vasitələrinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin və ya belə
gəlirlər leqallaşdırılmış əmlak dəyərində gəlirlərin və ya əmlakın müsadirəsini mümkün edən
qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri həyata keçirir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin pulların leqallaşdırılması və bu Konvensiyaya əlavədə göstərilən
cinayət əməllərini əhatə etməsi şərtilə, hər bir Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, Avropa Şurası Baş
katibinin adına ünvanlanan bəyannamə ilə bildirə bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndi aşağıdakılara tətbiq
olunur:
a) yalnız törədilməsinə görə yuxarı həddi bir ildən az olmayan müddətə həbs və ya azadlıqdan
məhrumetmə növündə cəza nəzərdə tutulan cinayət əməllərinə. Bununla belə, vergi borclarının
ödənilməsinə dair milli və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi cinayətləri nəticəsində əldə
olunmuş gəlirlərin milli səviyyədə, eləcə də beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə müsadirəsi imkanını əldə
etmək məqsədilə hər bir Tərəf bu müddəanın belə gəlirlərin müsadirəsinə münasibətdə tətbiqi barədə
bəyanat verə bilər;
b) yalnız müəyyən qrup cinayət əməllərinə.
3. Tərəflər müsadirə rejiminin əhatə etdiyi cinayət əməllərinə münasibətdə icbari müsadirənin
tətbiqini nəzərdə tuta bilərlər. Tərəflər bu müddəanın tətbiqi dairəsinə xüsusilə pulların leqallaşdırılması,
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, insan alveri və digər ağır cinayətləri daxil edə bilərlər.
4. Hər bir Tərəf milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ağır cinayət və ya cinayətlərin törədilməsinə
münasibətdə təqsirləndirilən şəxsdən müsadirə edilməli olan gəlirlərin və ya əmlakın əldə olunması
mənbəyini sübut etməyi tələb edən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya digər zəruri tədbirləri milli
hüquq sisteminin prinsiplərinə zidd olmayan həddə həyata keçirir.
Maddə 4
İstintaq tədbirləri və ilkin tədbirlər
Hər bir Tərəf sonrakı mərhələdə müsadirə tədbirinin həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq məqsədilə
3-cü maddəyə uyğun olaraq, müsadirə ediləcək əmlakın aşkar edilməsini, izlənilməsini, dondurulmasını və
ya təxirə salınmadan üzərinə həbs qoyulmasını mümkün edən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və digər
zəruri tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 5
Dondurulma, əmlak üzərinə həbs qoyulması və müsadirə
Hər bir Tərəf dondurulma, əmlak üzərinə həbs qoyulması və müsadirə tədbirlərinin aşağıdakıları
əhatə etməsini təmin etmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və digər zəruri tədbirləri həyata keçirir:
a) cinayət fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlərin çevrildiyi və ya konvertasiya olunduğu əmlak;
b) cinayət fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirin tam və ya qismən qarışdığı qanuni mənbələrdən əldə
edilmiş əmlakla qarışdırıldığı halda, qarışdırılmış əmlakın qiymətləndirilmiş dəyərindən çox olmamaq
şərtilə qanuni mənbələrdən əldə edilmiş əmlak;
c) cinayət fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlərə tətbiq olunan qaydada və həcmdə, cinayət
fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlərdən, bu gəlirlərin çevrildiyi və ya konvertasiya olunduğu əmlakdan,
yaxud qarışmış əmlakın qiymətləndirilmiş dəyərindən çox olmamaq şərtilə cinayət fəaliyyətindən əldə
edilmiş gəlirlərin qarışdığı əmlakdan qazanılmış gəlir və ya digər səmərə.
Maddə 6
Dondurulmuş və üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın idarə edilməsi
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 4-cü və 5-ci maddələrinə uyğun olaraq dondurulmuş və üzərinə həbs
qoyulmuş əmlakın lazımi qaydada idarə edilməsini təmin etmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
və digər zəruri tədbirləri görür.
217

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 7
İstintaq səlahiyyətləri və metodları
1. Hər bir Tərəf 3-cü, 4-cü və 5-ci maddələrdə qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə
məhkəmələrinə və digər səlahiyyətli orqanlarına bank, maliyyə və kommersiya sənədlərini tələb etmək və
ya götürmək hüququnu verən qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir. Tərəflər bank sirrinin
qorunmasını əsas gətirərək bu maddənin müddəalarının yerinə yetirilməsindən imtina etməməlidir.
2. Birinci bəndin müddəalarına xələl gətirmədən, hər bir Tərəf aşağıdakı tədbirlərin həyata
keçirilməsi üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri həyata keçirir:
a) fiziki və ya hüquqi şəxsin Tərəfin ərazisində yerləşən istənilən bankda, xarakterindən asılı
olmayaraq, bir və ya bir neçə bank hesabının sahibi və ya benefisiar mülkiyyətçisinin olub-olmamasının
müəyyən edilməsi və cavab müsbət olduğu təqdirdə, müəyyən edilmiş hesablara dair müfəssəl
məlumatların əldə edilməsi;
b) pul vəsaitlərinin göndərildiyi və ya qəbul olunduğu hesablar da daxil olmaqla, müəyyən edilmiş
bank hesabları və bir və ya bir neçə müəyyən edilmiş bank hesabı vasitəsilə müəyyən dövr ərzində həyata
keçirilmiş bank əməliyyatları haqqında müfəssəl məlumatların əldə edilməsi;
c) bir və ya bir neçə müəyyən edilmiş bank hesabı vasitəsilə həyata keçirilən bank əməliyyatlarının
müəyyən dövrdə monitorinq edilməsi; və
d) a, b və c yarımbəndlərinə uyğun olaraq məlumatların tələb edilməsi və ya əldə edilməsi, yaxud
istintaqın həyata keçirilməsi barədə məlumatların banklar tərəfindən nəticədə marağı olan bank müştərisinə
və digər üçüncü şəxslərə verilməməsinin təmin edilməsi.
Tərəflər bu müddəanın bank olmayan maliyyə təsisatlarında açılmış hesablara tətbiq edilməsini
nəzərdən keçirməlidirlər.
3. Hər bir Tərəf ona müşahidə, rabitə əlaqəsinə müdaxilə, kompüter sistemlərinə daxil olunması və
müvafiq sənədlərin təqdim edilməsinin tələb olunması kimi gəlirlərin aşkar edilməsini və izlənməsinə,
eləcə də bununla bağlı sübutların toplanmasına şərait yaradan xüsusi istintaq metodlarından istifadə etmək
səlahiyyəti verən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini
nəzərdən keçirir.
Maddə 8
Hüquqi müdafiə vasitələri
Hər bir Tərəf 3-cü, 4-cü və 5-ci maddələrdə və bu bölmənin digər aidiyyəti müddəalarında nəzərdə
tutulan tədbirlərə məruz qalan maraqlı tərəflərin öz hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə səmərəli hüquqi
müdafiə vasitələrilə təmin olunması üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir.
Maddə 9
Gəlirlərin leqallaşdırılması üzrə cinayət əməlləri
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı əməllərin qəsdən törədildiyi halda, milli qanunvericilikdə cinayət əməli
kimi tanınması üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir:
a) cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə əmlakın əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək və
ya cinayətin törədilməsində iştirak etmiş şəxsə məsuliyyətdən yayınmaqda kömək etmək məqsədilə
əmlakın konversiyası və ya köçürülməsi;
b) cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə əmlakın həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, onlara
sərəncam verilməsinin, yerdəyişməsinin, belə pul vəsaitləri və ya digər əmlaka olan hüquqların və ya
onların kimə məxsus olmasının gizlədilməsi;
və öz konstitusional prinsiplərini və hüquqi sisteminin əsas konsepsiyalarını nəzərə alaraq;
c) qəbul edildiyi zaman cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə əmlakın əldə olunması, ona sahiblik
və ya ondan istifadə edilməsi;
d) bu maddədə müəyyən edilən hər hansı bir cinayət əməlinin törədilməsində və ya onun
törədilməsinə cəhddə iştirakçılıq və ya birgə iştirakçılıq, eləcə də belə cinayətin törədilməsinə yardım,
təhrik, kömək edilməsi, yaxud məsləhət verilməsi.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin tətbiq edilməsi və ya yerinə yetirilməsi üçün:
a) predikativ cinayətin Tərəfin cinayət yurisdiksiyasına aid olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etmir;
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b) nəzərdə tutula bilər ki, həmin bənddə göstərilən cinayət əməlləri predikativ cinayəti törədən
şəxslərə tətbiq edilmir;
c) həmin bənddə nəzərdə tutulan cinayət əməlinin elementi kimi tələb olunan məlumatlı olma, niyyət
və ya məqsəd işin obyektiv və faktiki hallarından müəyyən edilə bilər.
3. Hər bir Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən bütün və
ya bəzi hərəkətlərin aşağıda sadalanan halların birində və ya hər ikisində cinayət əməli kimi tanınması üçün
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və digər zəruri tədbirləri həyata keçirə bilər:
a) əməli törədən şəxs əmlakın cinayət yolu ilə əldə edildiyindən şübhələnmişdirsə;
b) əməli törədən şəxs əmlakın cinayət yolu ilə əldə edildiyini güman etməli idisə.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinin bu Konvensiyaya əlavədə nəzərdə tutulmuş predikativ cinayət əməlləri
kateqoriyasını əhatə etməsi şərtilə hər bir Dövlət və ya Avropa İttifaqı bu Konvensiyanı imzalayarkən və
ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, Avropa
Şurası Baş katibinin adına ünvanladığı bəyannamə vasitəsilə bəyan edə bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndi
aşağıdakılara tətbiq olunur:
a) yalnız törədilməsinə görə bir ildən az olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası və ya həbs
nəzərdə tutulan predikativ cinayətə və ya hüquq sistemində predikativ cinayətlər üçün minimal hədd olan
Tərəflər üçün törədilməsinə görə aşağı həddi altı aydan az olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə
cəzası və ya həbs nəzərdə tutulan cinayət əməlinə; və/ və ya
b) yalnız müəyyən qrup predikativ cinayət əməllərinə; və/ və ya
c) Tərəfin milli qanunvericiliyində müəyyən edilmiş ağır cinayətlər kateqoriyasına.
5. Hər bir Tərəf predikativ cinayətə görə daha əvvəlki hökmün və ya eyni zamanda qəbul edilən
hökmün pulların leqallaşdırılması əməlinin mühakiməsində zəruri şərt olmadığını təmin edir.
6. Hər bir Tərəf hansı predikativ cinayətin törədilməsi nəticəsində əldə edildiyindən asılı olmayaraq,
bu maddənin 1-ci bəndinin a və b yarımbəndlərinin obyekti olan əmlakın predikativ cinayətin törədilməsi
nəticəsində əldə edildiyi sübuta yetirildiyi təqdirdə, bu maddəyə uyğun olaraq pulların leqallaşdırılmasına
görə mühakimə edilməsinin mümkün olmasını təmin edir.
7. Hər bir Tərəf pulların leqallaşdırılması üzrə predikativ cinayətlərin başqa dövlətin ərazisində
törədilmiş, həmin dövlətdə cinayət kimi tanınan və öz ərazisində törədildiyi təqdirdə, predikativ cinayət
hesab oluna biləcək əməlləri əhatə etməsini təmin etməlidir. Hər bir Tərəf həmin cinayətin onun ərazisində
törədildiyi təqdirdə, predikativ cinayət hesab olunmasını yeganə şərt kimi nəzərdə tuta bilər.
Maddə 10
Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf aşağıdakıların əsasında hüquqi şəxsdə aparıcı mövqe tutan, fərdi qaydada və ya onun
orqanı qismində fəaliyyət göstərən hər hansı fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin mənafeyi üçün törədilmiş
bu Konvensiyaya uyğun olaraq pulların leqallaşdırılması əməli kimi müəyyən edilmiş cinayət əməlinin
törədilməsinə, eləcə də bu əməlin törədilməsində iştirakçılığa və təhrikçiliyə görə hüquqi şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunması üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir:
a) hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti; və ya
b) hüquqi şəxsin adından qərar vermək səlahiyyəti; və ya
c) hüquqi şəxsin daxilində nəzarətin həyata keçirilməsi səlahiyyəti.
2. 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, hər bir Tərəf 1-ci bənddə göstərilən fiziki şəxs
tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməməsi səbəbindən 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərinin
hüquqi şəxsin xeyrinə onun tabeliyində olan şəxs tərəfindən törədilməsinə imkan yaratdığına görə həmin
hüquqi şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin edən zəruri tədbirləri həyata keçirir.
3. Bu maddə üzrə hüquqi şəxslərin məsuliyyəti 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərinin
icraçısı, təhrikçisi və ya iştirakçısı olan fiziki şəxslərin cinayət məsuliyyətini istisna etməməlidir.
4. Hər bir Tərəf bu maddəyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunmuş hüquqi şəxslərə effektiv,
proporsional və çəkindirici cinayət və ya digər məsuliyyət tədbirlərinin, o cümlədən maliyyə
sanksiyalarının tətbiq edilməsini təmin edir.
Maddə 11
Əvvəlki qərarlar
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1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayət əməllərinə münasibətdə
fiziki və ya hüquqi şəxsə qarşı Konvensiyanın digər Tərəfində qəbul edilmiş yekun qərarların cəza təyin
edərkən nəzərə alınmasını mümkün edən qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir.
Bölmə 2
MALİYYƏ MONİTORİNQİ ORQANI (MMO)
VƏ PREVENTİV TƏDBİRLƏR
Maddə 12
Maliyyə monitorinqi orqanı (MMO)
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyada nəzərdə tutulan qaydada MMO-nun yaradılması üçün müvafiq
qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir.
2. Hər bir Tərəf, MMO-nun şübhəli əməliyyatlara dair məlumatların təhlili də daxil olmaqla, öz
funksiyalarını lazımi qaydada həyata keçirməsi üçün tələb olunan maliyyə, inzibati və hüquq mühafizə
məlumatlarına vaxtlı-vaxtında birbaşa və ya dolayısilə çıxışa malik olmasını təmin etmək məqsədilə
qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir.
Maddə 13
Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması üzrə preventiv tədbirlər
1. Hər bir Tərəf pulların leqallaşdırılmasının qarşısını almaq məqsədilə hərtərəfli ölkədaxili
tənzimləmə, nəzarət və ya monitorinq rejiminin qurulması üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri
qəbul edir və pulların leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə sahəsində Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupun
(FATF) qəbul etdiyi Tövsiyələr də daxil olmaqla, müvafiq beynəlxalq standartları nəzərə alır.
2. Bu məqsədlə hər bir Tərəf, aşağıda nəzərdə tutulmuş, xüsusilə, qanunvericilik və digər zəruri
tədbirləri qəbul edir:
a) pulların leqallaşdırılması məqsədləri üçün istifadə edilə biləcək fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi və
fiziki şəxslərdən onların fəaliyyətinə aidiyyəti olan dərəcədə aşağıdakıların tələb olunması:
i) riskyönümlü yanaşmanı tətbiq etməklə, öz müştərilərinin və müvafiq hallarda, son benefisiar
mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyasının, habelə işgüzar münasibətlərə dair məlumatların
mütəmadi qaydada yenilənməsinin yerinə yetirilməsi;
ii) müvafiq təminatlar nəzərə alınmaqla, pulların leqallaşdırılması ilə bağlılığına dair şübhə yaradan hallar
barədə məlumat verilməsi;
iii) müvafiq hallarda işgüzar fəaliyyətinin həcmi və xarakteri nəzərə alınmaqla müştərinin eyniləşdirmə və
əməliyyatlara dair sənədlərinin saxlanması, əməkdaşlara təlimlərin keçirilməsi və daxili siyasət
prosedurlarının hazırlanması kimi yardımçı tədbirlərin görülməsi;
b) “a” yarımbəndində göstərilən şəxslər tərəfindən şübhəli əməliyyatlara dair məlumatın və ya əlaqəli
informasiyanın göndərilməsi, yaxud pulların leqallaşdırılması əməli üzrə ibtidai istintaqın həyata
keçirilməsi və ya davam etdirilməsi ehtimalı haqqında məlumatların yayılmasının qadağan olunması;
c) bu maddənin “a” yarımbəndində göstərilən şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunmasının təmin edilməsi məqsədilə bu şəxslərə
münasibətdə uyğun hallarda riskyönümlü yanaşma əsasında effektiv monitorinq, müvafiq halda nəzarət
sistemlərinin tətbiq edilməsini təmin etmək.
3. Bu məqsədlə hər bir Tərəf əhəmiyyətli həcmdə nağd pul vəsaitlərinin və adsız qiymətli kağızların
fiziki olaraq sərhəddən keçirilməsinin aşkarlanması üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul
edir.
Maddə 14
Ölkədaxili şübhəli əməliyyatların dayandırılması
Hər bir Tərəf əməliyyatın pulların leqallaşdırılması ilə əlaqəliliyi şübhəsi olduqda, əməliyyatın təhlil
edilməsi və şübhənin əsaslandırılması məqsədilə MMO və ya digər səlahiyyətli orqan tərəfindən
dayandırılmasına və ya həyata keçirilməsinə razılığın verilməməsi kimi təxirəsalınmaz tədbirlərin
görülməsinə səlahiyyət verən qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir. Hər bir Tərəf belə
tədbirlərin tətbiqini şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların təqdim olunduğu hallarla məhdudlaşdıra
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bilər. Əməliyyatın dayandırılmasına və ya həyata keçirilməsinə razılığın verilməməsinin maksimal müddəti
milli qanunvericiliyin müvafiq müddəaları ilə müəyyən edilməlidir.
4-cü fəsil
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Bölmə 1
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIĞIN PRİNSİPLƏRİ
Maddə 15
Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə ümumi prinsiplər və tədbirlər
1. Tərəflər cinayətin alət və vasitələrinin, gəlirlərin müsadirəsi məqsədilə istintaqın və məhkəmə
icraatının həyata keçirilməsi üçün bir-biri ilə mümkün qədər geniş şəkildə qarşılıqlı əməkdaşlıq edirlər.
2. Hər bir Tərəf aşağıdakı müraciətlərin bu fəsildə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə təmin edilməsinə şərait
yaratmaq üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir:
a) gəlirlər və ya cinayətin alət və vasitələri kimi çıxış edən konkret əmlakın müsadirəsi, eləcə də
gəlirlərin dəyərinə uyğun müvafiq pul məbləğinin ödənilməsi tələbindən ibarət olan gəlirlərin müsadirəsinə
dair müraciətləri;
b) istintaqın aparılmasına yardım haqqında və yuxarıdakı “a” yarımbəndində göstərilən hər hansı bir
müsadirə formasının tətbiqi məqsədi daşıyan ilkin tədbirlərin görülməsinə dair müraciətləri.
3. 2-ci bəndin “b” yanmbəndində nəzərdə tutulmuş istintaqın aparılmasına yardım edilməsi və ilkin
tədbirlər sorğu edilən Tərəfin milli qanunvericiliyi ilə icazə verildiyi qaydada və həmin qanunvericiliyə
uyğun olaraq həyata keçirilir. Əgər bu tədbirlərin hər hansı birinə dair sorğu hətta sorğu edilən Tərəf üçün
məlum olmayan və sorğu edən Tərəfin hüquq sistemi ilə tələb olunan müəyyən formal tələblər və
prosedurlar müəyyən etsə də sorğu edilən Tərəf öz hüquq sisteminin fundamental prinsiplərinə zidd
olmayan dərəcədə belə sorğuları icra edir.
4. Hər bir Tərəf gəlirlərin, cinayətin alət və vasitələrinin aşkarlanmasına, izlənilməsinə,
dondurulmasına və üzərinə həbs qoyulmasına dair digər Tərəflərdən daxil olmuş sorğuların daxili
prosedurlar çərçivəsində verilmiş sorğulara münasibətdə tətbiq edilən eyni ardıcıllıqla baxılmasını təmin
etmək üçün qanunvericilik və digər zəruri tədbirləri qəbul edir.
Bölmə 2
İSTİNTAQIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ YARDIM
Maddə 16
Yardım göstərmək öhdəliyi
Tərəflər sorğu əsasında müsadirə edilməli olan cinayətin alət və vasitələrinin, gəlirlərin və digər
əmlakın müəyyən edilməsində və izlənilməsində bir-birinə mümkün qədər geniş şəkildə yardım edirlər. Bu
yardıma yuxarıda adıçəkilən əmlakın mövcudluğuna, yerləşdiyi məkana və ya hərəkətinə, xarakterinə,
hüquqi statusuna və dəyərinə dair sübutların təqdim edilməsi və qorunması barədə istənilən tədbirlər
daxildir.
Maddə 17
Bank hesabları barədə məlumatların alınmasına dair sorğular
1. Hər bir Tərəf bu maddədə nəzərdə tutulmuş şərtlər çərçivəsində digər Tərəfin göndərdiyi sorğuya
cavab olaraq, ibtidai istintaqın subyekti olan fiziki və ya hüquqi şəxsin onun ərazisində yerləşən hər hansı
bankda istənilən növdə bir və ya bir neçə hesaba malik olmasının və ya nəzarət etməsinin müəyyən edilməsi
üçün zəruri tədbirləri həyata keçirir və belə hesablar müəyyən edildikdə, aşkarlanmış hesablara dair ətraflı
məlumatları sorğu edən Tərəfə təqdim edir.
2. Bu maddə ilə müəyyən olunmuş öhdəlik yalnız hesaba xidmət göstərən bankın sərəncamında olan
məlumatları əhatə edir.
3. 37-ci maddədə nəzərdə tutulmuş tələblərə əlavə olaraq, sorğu edən Tərəf öz sorğusunda:
a) sorğu edilən məlumatın hansı səbəbdən bu cinayət üzrə həyata keçirilən ibtidai istintaqın
məqsədləri üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu hesab etdiyini göstərir;
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b) sorğu edilən Tərəfin ərazisində yerləşən banklarda sorğuda nəzərdə tutulan hesabın olduğunu
hansı əsasa görə güman etdiyini və mümkün qədər geniş şəkildə hansı bankın və ya hesabın işlə əlaqəli
olduğunu təfsilatı ilə göstərir; və
c) sorğunun icrasını asanlaşdıra biləcək mövcud olan istənilən əlavə məlumatı daxil edir.
4. Sorğu edilən Tərəf axtarış və əmlak üzərinə həbs qoyulması üzrə sorğulara tətbiq etdiyi şərtlərlə
bu sorğunu icra edə bilər.
5. Hər bir Tərəf və ya Avropa İttifaqı bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, Avropa Şurası Baş katibinin adına
ünvanladığı bəyannamə vasitəsilə bu maddənin yalnız Konvensiyaya əlavədə verilmiş siyahıda göstərilən
cinayət kateqoriyalarına tətbiq edildiyini bəyan edə bilər.
6. Tərəflər bu müddəanın tətbiq dairəsini qeyri-bank maliyyə təşkilatlarında olan hesablara da
genişləndirə bilərlər. Qeyd olunan müddəanın tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi qarşılıq prinsipini tətbiq
etməklə həyata keçirilə bilər.
Maddə 18
Bank əməliyyatları barədə məlumatların alınmasına dair sorğular
1. Sorğu edilən Tərəf digər Tərəfin sorğusu əsasında, sorğuda göstərilən bir və ya bir neçə hesab
vasitəsilə müəyyən dövrdə həyata keçirilmiş konkret bank əməliyyatları və pul vəsaitlərinin qəbul edildiyi
və ya göndərildiyi hesablar da daxil olmaqla, konkret bank hesabları barədə ətraflı məlumatları sorğu edən
Tərəfə təqdim edir.
2. Bu maddədə müəyyən olunmuş öhdəlik yalnız hesaba xidmət göstərən bankın sərəncamında olan
məlumatları əhatə edir.
3. 37-ci maddədə nəzərdə tutulmuş tələblərə əlavə olaraq, sorğu edən Tərəf öz sorğusunda sorğu
edilən məlumatın cinayət üzrə aparılan ibtidai istintaqa aidiyyətinin olduğunu hesab etməsinin səbəbini
göstərir.
4. Sorğu edilən Tərəf axtarış və əmlak üzərinə həbs qoyulması üzrə sorğulara tətbiq etdiyi şərtlərlə
bu sorğunu icra edə bilər.
5. Tərəflər bu müddəanın tətbiqi dairəsinə bank olmayan maliyyə təsisatlarında aparılan hesabları da
daxil edə bilərlər. Qeyd olunan müddəaların tətbiqi dairəsinin genişləndirilməsi qarşılıq prinsipini tətbiq
etməklə həyata keçirilə bilər.
Maddə 19
Bank əməliyyatlarının monitorinqinə dair sorğular
1. Hər bir Tərəf digər Tərəfin sorğusuna əsasən, sorğuda göstərilən bir və ya daha çox hesab vasitəsilə
müəyyən dövrdə həyata keçirilən bank əməliyyatlarının monitorinqini aparmaq və bu monitorinqin
nəticələri barədə məlumatı sorğu edən Tərəfə təqdim etmək hüququna malik olmasını təmin edir.
2. 37-ci maddədə nəzərdə tutulmuş tələblərə əlavə olaraq, sorğu edən Tərəf öz sorğusunda sorğu
edilən məlumatın cinayət üzrə aparılan ibtidai istintaqa aidiyyətinin olduğunu hesab etməsinin səbəbini
göstərir.
3. Monitorinqin həyata keçirilməsinə dair qərar hər bir konkret halda sorğu edilən Tərəfin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən həmin Tərəfin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul edilir.
4. Monitorinqlə bağlı praktiki məsələlər sorğu edən və sorğu edilən Tərəflərin səlahiyyətli orqanları
arasında razılaşdırılır.
5. Tərəflər bu müddəanın tətbiqi dairəsinə bank olmayan maliyyə təsisatlarında aparılan hesablan da
daxil edə bilərlər.
Maddə 20
Məlumatların sorğusuz təqdim edilməsi
Tərəf öz ərazisində həyata keçirilən ibtidai istintaqa və ya məhkəmə icraatına xələl gətirmədən,
cinayətin alət və vasitələri, gəlirlər haqqında məlumatın açıqlanmasının məlumatı alan Tərəfin cinayət
təqibini başlamasına və ya həyata keçirməsinə yardım edəcəyini, yaxud həmin Tərəfin bu fəslə uyğun
olaraq sorğu verməsinə əsas olacağını hesab etdiyi halda, əvvəlcədən sorğu olunmadan digər Tərəfə belə
məlumat təqdim edə bilər.
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Bölmə 3
İLKİN TƏDBİRLƏR
Maddə 21
İlkin tədbirləri həyata keçirmək öhdəliyi
1. Tərəf cinayət üzrə və ya müsadirə məqsədilə məhkəmə icraatına başlamış digər Tərəfin sorğusu
ilə sonradan müsadirə haqqında sorğunun obyekti və ya belə bir sorğunun təmin edilmə obyekti ola biləcək
əmlakla bağlı əqdlərin, onun ötürülməsinin və ya ona sərəncam verilməsinin qarşısını almaq üçün əmlakın
dondurulması və ya üzərinə həbs qoyulması kimi zəruri ilkin tədbirləri həyata keçirir.
2. 23-cü maddəyə uyğun olaraq müsadirə haqqında sorğu alan Tərəf ona müraciət edildikdə,
müsadirə haqqında sorğunun obyekti və ya belə bir sorğunun təmin edilmə obyekti ola biləcək hər hansı
bir əmlak barəsində bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 22
İlkin tədbirlərin icrası
1. 21-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq sorğu edilmiş ilkin tədbirlərin icrasından sonra sorğu
edən Tərəf öz təşəbbüsü ilə mümkün qədər qısa müddətdə bu tədbirlərin tətbiqini şübhə altına ala və ya
dəyişdirə biləcək bütün məlumatları sorğu edilən Tərəfə təqdim edir. Sorğu edən Tərəf həmçinin sorğu
edilən Tərəfin tələb etdiyi və ilkin tədbirlərin yerinə yetirilməsi və davam etdirilməsi üçün zəruri olan bütün
əlavə məlumatları təxirə salınmadan təqdim edir.
2. Bu maddəyə uyğun olaraq tətbiq edilən hər hansı bir ilkin tədbiri ləğv etməmişdən əvvəl sorğu
edilən Tərəf mümkün olduğu təqdirdə, sorğu edən Tərəfin həmin tədbirin müddətinin uzadılmasına dair öz
əsaslandırmasını təqdim etməsinə şərait yaradır.
Bölmə 4
MÜSADİRƏ
Maddə 23
Müsadirə etmək öhdəliyi
1. Tərəf öz ərazisində yerləşən cinayətin alətlərinin və vasitələrinin, yaxud gəlirlərin müsadirə
edilməsi haqqında digər Tərəfdən sorğu aldıqda:
a) belə alətlərin, vasitələrin və ya gəlirlərin müsadirə edilməsinə dair sorğu edən Tərəfin
məhkəməsinin çıxardığı qərarı icra edir; və ya
b) müsadirə haqqında qərarın çıxarılması üçün sorğunu öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir və
müsadirə haqqında müvafiq qərar çıxarıldıqda onu icra edir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndinin tətbiqi məqsədilə hər bir Tərəf öz qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, lazım gəldikdə, müsadirə üzrə məhkəmə icraatına başlamaq səlahiyyətinə malik olmalıdır.
3. Müsadirə oluna biləcək əmlak sorğu edilən Tərəfin ərazisindədirsə, bu maddənin 1-ci bəndinin
müddəaları habelə gəlirin dəyəri həcmində pul məbləğinin ödənilməsi tələbi şəklində olan müsadirəyə də
tətbiq olunur. Belə olduğu təqdirdə, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq müsadirə həyata keçirilərkən,
sorğu edilən Tərəf tələb olunan məbləğ ödənilmədikdə, həmin tələbi bu məqsədlə mövcud olan hər hansı
bir digər əmlaka yönəldir.
4. Əgər müsadirə haqqında sorğuda konkret əmlak göstərilmişdirsə, Tərəflər sorğu edilən Tərəfin
müsadirəni əmlakın dəyərinə uyğun olan pul məbləğinin ödənilməsi formasında icra etməsi barədə razılığa
gələ bilərlər.
5. Tərəflər Konvensiyanın 5-ci maddəsində verilmiş anlayışlara uyğun gələn cinayətlərin törədilməsi
ilə əldə edilmiş gəlirlər və ya digər əmlak barəsində sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanı tərəfindən cinayət
sanksiyasına bərabər tutulmayan, lakin cinayət işi ilə əlaqədar və həmin əmlakdan məhrumetməyə səbəb
olan ekvivalent tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə verilmiş qərara əsasən sorğu edən Tərəflərlə öz milli
qanunvericiliklərinə uyğun şəkildə mümkün qədər geniş səviyyədə əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 24
Müsadirə haqqında qərarın icrası
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1. 23-cü maddəyə uyğun olaraq müsadirənin həyata keçirilməsinə icazənin alınması və müsadirənin
icrası qaydaları sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfin məhkəməsinin hökmündə və ya qərarında göstərildiyi,
yaxud bilavasitə onlara əsaslanıldığı təqdirdə, təqdim edilmiş faktlar haqqında qərarla bağlıdır.
3. Hər bir Tərəf və ya Avropa İttifaqı bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurası Baş katibinin adına
ünvanladığı bəyannamədə, bu maddənin 2-ci bəndinin yalnız onun konstitusional prinsipləri və hüquqi
sisteminin əsas prinsipləri nəzərə alınmaqla tətbiq edildiyini bəyan edə bilər.
4. Əgər müsadirə müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi tələbindən ibarətdirsə, sorğu edilən Tərəfin
səlahiyyətli orqanı həmin məbləği müsadirə haqqında sorğunun təmin edilməsinə dair qərarın qəbul edildiyi
tarixdə mövcud olan valyuta mübadiləsi məzənnəsinə uyğun şəkildə sorğu edən Tərəfin pul vahidinə
konvertasiya edir.
5. 23-cü maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndində nəzərdə tutulan halda, yalnız sorğu edən Tərəfin
müsadirəyə dair qərarın yenidən baxılması haqqında hər hansı bir vəsatət üzrə qərar qəbul etmək hüququ
vardır.
Maddə 25
Müsadirə edilən əmlak
1. Tərəf bu Konvensiyanın 23-cü və 24-cü maddələrinə uyğun olaraq müsadirə etdiyi əmlaka
sərəncamı öz milli qanunvericiliyinə və inzibati prosedurlarına uyğun həyata keçirir.
2. Tərəf bu Konvensiyanın 23-cü və 24-cü maddələrinə uyğun olaraq digər Tərəfin təqdim etdiyi
sorğu əsasında hərəkət etdikdə, Tərəflər milli qanunvericiliyin yol verdiyi həddə və müvafiq sorğu təqdim
edildikdə, cinayətdən zərərçəkmiş şəxslərə kompensasiyanın ödənilməsi və əmlakın qanuni sahiblərinə
qaytarılması məqsədilə müsadirə olunmuş əmlakın sorğu edən Tərəfə qaytarılmasının mümkünlüyünü
prioritet olaraq nəzərdən keçirirlər.
3. Bu Konvensiyanın 23-cü və 24-cü maddələrinə uyğun olaraq digər Tərəfin sorğusu əsasında
hərəkət edərkən, Tərəf öz milli qanunvericiliyinə və inzibati prosedurlarına uyğun olaraq müsadirə olunmuş
əmlakın digər Tərəflə bölüşdürülməsinə dair daimi əsaslarla və ya hər bir konkret hal üçün müqavilənin
bağlanılması və ya razılığın əldə edilməsi məsələsini xüsusi olaraq nəzərdən keçirə bilər.
Maddə 26
Müsadirə haqqında qərarı icra etmək hüququ
və müsadirənin maksimal məbləği
1. 23-cü və 24-cü maddələrə uyğun olaraq təqdim edilmiş müsadirə haqqında sorğu sorğu edən
Tərəfin özünün müsadirəyə dair qərarı icra etmək hüququna təsir etmir.
2. Bu Konvensiyanın heç bir maddəsi müsadirə olunmuş əmlakın ümumi dəyərinin müsadirə
haqqında qərarda göstərilən məbləğdən yüksək olmasına icazə verilməsi kimi şərh edilməməlidir. Əgər
Tərəf belə halın baş verə biləcəyi barədə nəticəyə gələrsə, Tərəflər bu cür hala yol verilməməsi üçün
məsləhətləşmələrə başlayırlar.
Maddə 27
Əmlak sanksiyalarının yerinə yetirilməməsinə görə
azadlıqdan məhrumetmə
Sorğu edilən Tərəf 23-cü maddəyə uyğun olaraq təqdim olunmuş sorğu əsasında, sorğu edən Tərəfin
sorğuda göstərmədiyi təqdirdə, əmlak sanksiyalarının yerinə yetirilməməsinə görə hər hansı bir şəxsə
münasibətdə azadlıqdan məhrumetmə və ya azadlığı məhdudlaşdıran hər hansı bir tədbir həyata
keçirməməlidir.
Bölmə 5
ƏMƏKDAŞLIQDAN İMTİNA EDİLMƏSİ VƏ ONUN TƏXİRƏ SALINMASI
Maddə 28
İmtina üçün əsaslar
1. Bu fəslə uyğun olaraq, əməkdaşlıqdan aşağıdakı hallarda imtina edilir:
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a) sorğu edilən tədbir sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə ziddirsə; və ya
b) sorğunun icrası sorğu edilən Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər
əhəmiyyətli maraqlarına xələl gətirə bilərsə; və ya
c) sorğu edilən Tərəf sorğunun əlaqədar olduğu işin sorğu edilən tədbirin icrasını əsaslandırmaq üçün
kifayət qədər əhəmiyyətli olmadığı qənaətinə gələrsə; və ya
d) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayəti istisna olmaqla, sorğunun əlaqədar olduğu cinayət
əməli maliyyə xarakterli cinayətdirsə;
e) terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayəti istisna olmaqla, sorğunun əlaqədar olduğu cinayət
əməli siyasi xarakterli cinayətdirsə; və ya
f) sorğu edilən Tərəf sorğu olunan tədbirin icrasının ne bis in idem prinsipinə zidd olduğunu hesab
edərsə; və ya
g) barəsində sorğu edilmiş cinayət əməli sorğu edilən Tərəfin yurisdiksiyası altında olan ərazidə
törədildikdə, həmin Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən cinayət hesab edilmir. Lakin bu, əsas Konvensiyanın
2-ci bölməsində nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıqdan imtina edilməsi baxımından yalnız sorğu olunan
yardımın məcburi tədbirlərin yerinə yetirilməsini tələb etdiyi təqdirdə tətbiq olunur. Bu fəsil çərçivəsində
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün qeyd olunan əməlin hər iki Tərəfin ərazisində cinayət əməli sayılması
tələb olunarsa, həmin tələb Tərəflərin sorğuda nəzərdə tutulmuş əməli eyni terminlə adlandırmasından və
ya eyni cinayətlər kateqoriyasına aid etməsindən asılı olmayaraq, hər iki Tərəfin hüquq sisteminə əsasən
cinayət əməlinin əsasını təşkil edən əməl cinayət əməli olaraq tanındığı halda, təmin edilmiş hesab edilir.
2. Bu fəslin 2-ci bölməsində nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıqdan, sorğu edilən yardımın məcburi
tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb etdiyi halda, həmçinin bu fəslin 3-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş
əməkdaşlıqdan sorğu edilən tədbirlərin tətbiqinə ibtidai və məhkəmə istintaqı məqsədilə hətta Tərəfin oxşar
daxili işlərində belə, onun qanunvericiliyi ilə yol verilmədiyi təqdirdə imtina edilə bilər.
3. Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə tələb olunduğu halda, bu fəslin 2-ci bölməsində nəzərdə
tutulmuş əməkdaşlıqdan, sorğu edilən yardımın məcburi tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb etdiyi
təqdirdə, həmçinin bu fəslin 3-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıqdan, sorğu edilən və oxşar
nəticələrə səbəb ola bilən digər tədbirlər sorğu edən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmadığı və ya
sorğu edən Tərəfin hakimi və ya cinayət mühakiməsi sahəsində fəaliyyət göstərən digər orqanı, o cümlədən
prokuroru tərəfindən təsdiq edilmədiyi halda, imtina edilə bilər.
4. Bu fəslin 4-cü bölməsi çərçivəsində həyata keçirilən əməkdaşlıqdan həmçinin aşağıdakı hallarda
imtina edilə bilər:
a) sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi sorğu ilə əlaqədar növdən olan cinayət əməllərinin
törədilməsinə görə müsadirə növündə cəza nəzərdə tutmursa; və ya
b) 23-cü maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş öhdəliyə xələl gətirmədən sorğu, cinayət əməli
ilə aşağıdakıların əlaqəsini nəzərə alaraq, müsadirənin hədləri ilə əlaqədar sorğu edilən Tərəfin daxili
qanunvericiliyinin prinsiplərinə zidd olarsa:
i) gəlir kimi qiymətləndirilə bilən iqtisadi fayda ilə; və ya
ii) cinayətin alətləri və vasitələri kimi qiymətləndirilə bilən əmlakla; və ya
c) sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən, müsadirə haqqında qərar cinayət məsuliyyətinə
cəlbetmə müddəti keçdiyinə görə qəbul və ya icra edilə bilməzsə; və ya
d) 23-cü maddənin 5-ci bəndinin müddəalarının pozulmaması şərtilə, sorğunun müsadirəyə dair
qərarın çıxarılmasına və ya müsadirə barədə sorğunun təqdim edilməsinə əsas olmuş əvvəl çıxarılmış
hökmlə, cinayət hüquqi xarakterli qərarla və ya belə qərarda əks olunmuş cinayət əməli və ya əməllərinin
törədilməsinə dair bəyanatla əlaqəsi yoxdursa; yaxud
c) müsadirə haqqında qərar sorğu edən Tərəfdə icra edilə bilmirsə və ya bu qərardan hələ də adi
qaydada şikayət verilə bilərsə; yaxud
f) sorğu barəsində qərar çıxarılmış şəxsin iştirakı olmadan çıxarılmış qərarla bağlıdırsa və sorğu
edilən Tərəfin rəyinə əsasən, bu qərarın çıxarılması ilə nəticələnən sorğu edən Tərəfin həyata keçirdiyi
məhkəmə icraatı zamanı cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxsə verilən minimal müdafiə
hüquqları cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs barəsində təmin edilməmişdirsə.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinin “f” yarımbəndinin məqsədləri üçün aşağıdakı hallarda qərar
təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan qəbul edilmiş hesab olunmur:
a) qərar müvafiq şəxsin etirazından sonra təsdiq və ya qəbul edilmişdirsə; yaxud
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b) qərar apelyasiya icraatı qaydasında qəbul edilmişdirsə, bir şərtlə ki, həmin apelyasiya şikayəti
müvafiq şəxs tərəfindən verilmişdir.
6. Bu maddənin 4-cü bəndinin “f” yarımbəndinin məqsədləri üçün minimal müdafiə hüquqlarının
təmin edilib-edilməməsi məsələsinə baxılarkən, sorğu edilən Tərəf müvafiq şəxsin ədalət mühakiməsindən
qəsdən yayınmağa çalışması və ya. iştirakı olmadan qəbul edilmiş qərardan şikayət vermək imkanının
olduğu halda şikayət verməməsi faktını nəzərə alır. Bu, həmçinin müvafiq şəxsin müəyyən olunmuş
qaydada məhkəməyə çağırıldıqda məhkəməyə gəlmədiyi və məhkəməyə çağırış vaxtının digər vaxta
keçirilməsini xahiş etmədiyi hallara da şamil edilir.
7. Tərəf bank sirrinin qorunmasını bu fəslə uyğun olaraq hər hansı əməkdaşlıqdan imtina etmək üçün
əsas kimi göstərə bilməz. Əgər onun qanunvericiliyində nəzərdə tutulursa, Tərəf bank sirrinin açıqlanması
ilə nəticələnə bilən əməkdaşlıq haqqında sorğunun cinayət işi ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən hakim və ya
cinayət mühakiməsi sahəsində fəaliyyət göstərən digər məhkəmə orqanı, o cümlədən prokuror tərəfindən
təsdiqlənməsini tələb edə bilər.
8. Bu maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndində nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıqdan imtina üçün
əsaslara xələl gətirmədən:
a) sorğu edilən Tərəf bu fəsildə nəzərdə tutulmuş əməkdaşlığa maneə kimi sorğu edən Tərəfin
orqanları tərəfindən istintaq edilən və ya barəsində müsadirə haqqında qərar çıxarılan şəxsin hüquqi şəxs
olmasını əsas gətirə bilməz;
b) barəsində gəlirlərin müsadirə olunması haqqında qərar çıxarılmış fiziki şəxsin vəfat etməsi və ya
barəsində gəlirlərin müsadirə olunması haqqında qərar çıxarılan hüquqi şəxsin öz fəaliyyətini dayandırması
23-cü maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndinə uyğun olaraq yardımın göstərilməsi üçün maneə ola
bilməz;
c) sorğu edilən Tərəf bu fəsildə nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıq üçün maneə kimi sorğu edən Tərəfin
orqanları tərəfindən istintaq edilən və ya barəsində müsadirə haqqında qərar çıxarılan şəxsin, bu
Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 2-ci bəndinin “b” yarımbəndində nəzərdə tutulduğu kimi, həm predikativ
cinayəti, həm də pulların leqallaşdırılması əməlini törətməsi faktına istinad edə bilməz.
Maddə 29
Təxirəsalma
Sorğu edilən Tərəf onun orqanları tərəfindən həyata keçirilən istintaqa və ya məhkəmə icraatına xələl
gətirə biləcəyi təqdirdə, sorğu üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsini təxirə sala bilər.
Maddə 30
Sorğunun qismən və ya şərti təmin edilməsi
Bu fəslə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina etməzdən və ya onu təxirə salmazdan əvvəl sorğu edilən
Tərəf, lazım gəldikdə, sorğu edən Tərəflə məsləhətləşmələr apararaq, sorğunun qismən və ya onun zəruri
hesab etdiyi şərtlərlə təmin edilib-edilməməsi məsələsini nəzərdən keçirir.
Bö1mə 6
SƏNƏDLƏRİN VERİLMƏSİ VƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN
HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ
Maddə 31
Sənədlərin verilməsi
1. Tərəflər barələrində ilkin tədbirlər və müsadirə tətbiq olunan şəxslərə cinayət təqibi üzrə hüquqi
sənədlərin verilməsi istiqamətində bir-birinə geniş şəkildə qarşılıqlı yardım göstərirlər.
2. Bu maddədəki heç bir müddəa aşağıdakıları məhdudlaşdırmır:
a) məhkəmə sənədlərinin poçt vasitəsilə xaricdə olan şəxslərə birbaşa göndərilməsi imkanını;
b) göndərən Tərəfin məhkəmə məmurları, vəzifəli şəxsləri və ya digər səlahiyyətli orqanlarının
məhkəmə sənədlərinin həmin Tərəfin konsulluq orqanları vasitəsilə və ya qəbul edən Tərəfin məhkəmə
məmurları, vəzifəli şəxsləri və ya digər səlahiyyətli orqanları vasitəsilə birbaşa təqdim edilməsi imkanını,
əgər qəbul edən Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma haqqında sənədini Avropa Şurasının Baş katibinə təqdim edərkən əks məzmunlu bəyanat
verməmişdirsə.
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3. Göndərən Tərəf məhkəmə sənədlərini barələrində ilkin tədbirlərin və ya müsadirəyə dair qərarların
çıxarıldığı xaricdə olan şəxslərə təqdim edərkən, öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu şəxslərin hansı
hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə edə biləcəyini göstərir.
Maddə 32
Xarici dövlətdə çıxarılan qərarların tanınması
1. Sorğu edilən Tərəf 3-cü və 4-cü bölmələr çərçivəsində əməkdaşlığa dair sorğuya baxarkən, üçüncü
şəxslərin hüquqları barəsində sorğu edən Tərəfin çıxardığı istənilən məhkəmə qərarını tanıyır.
2. Qərarların tanınmasından aşağıdakı hallarda imtina oluna bilər:
a) üçüncü şəxslər öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün kifayət qədər imkanlara malik olmadıqda; və
ya
b) qərar eyni məsələyə dair sorğu edilən Tərəfin qəbul etdiyi qərara zidd olduqda; və ya
qərar sorğu edilən Tərəfin ictimai qaydalarına uyğun olmadıqda; və ya
c) qərar sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məhkəmə aidiyyətinə dair
müddəalara zidd olaraq qəbul edildikdə.
Bölmə 7
PROSESSUAL VƏ DİGƏR ÜMUMİ NORMALAR
Maddə 33
Mərkəzi orqan
1. Tərəflər bu fəslə uyğun olaraq sorğuların göndərilməsinə və cavablandırılmasına, belə sorğuların icra
edilməsinə və ya onların icra edilməsi üçün müvafiq səlahiyyətə malik orqanlara ötürülməsinə cavabdeh
olan mərkəzi orqan, yaxud zəruri hallarda orqanlar təyin edirlər.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təyin etdiyi
orqanların adları və ünvanlan barədə Avropa Şurasının Baş katibini məlumatlandırır.
Maddə 34
Birbaşa əlaqə
1. Mərkəzi orqanlar bir-biri ilə birbaşa əlaqə saxlayırlar.
2. Təxirəsalınmaz hallarda sorğular və məlumatlar bu fəslə uyğun olaraq sorğu edən Tərəfin
məhkəmə orqanları, o cümlədən prokurorluq orqanları tərəfindən sorğu edilən Tərəfin müvafiq orqanlarına
birbaşa göndərilə bilər. Belə hallarda, sorğunun və ya məlumatın surəti eyni zamanda sorğu edən Tərəfin
mərkəzi orqanı vasitəsilə sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanına göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndləri çərçivəsində hər hansı bir sorğu və ya məlumat Beynəlxalq
Cinayət Polisi Təşkilatı (İNTERPOL) vasitəsilə göndərilə bilər.
4. Əgər sorğu bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilərsə və bu sorğunu qəbul edən
orqan ona baxmağa səlahiyyətli deyildirsə, o, sorğunu səlahiyyətli dövlət orqanına ötürür və bu barədə
bilavasitə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
5. Bu fəslin 2-ci bölməsinə uyğun olaraq təqdim edilən və məcburi tədbirləri nəzərdə tutmayan sorğu
və məlumatları sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları bilavasitə sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli
orqanlarına göndərə bilər.
6. Göndərilən sorğunun qəbul edildikdən sonra effektiv surətdə icra ediləcəyinə və sorğuya lazımi
məlumatların və sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verən yardımçı sənədlərin əlavə
edildiyinə əmin olmaq üçün bu fəslə uyğun olaraq sorğuların və məlumatların layihələri rəsmi sorğunun
təqdim edilməsindən əvvəl sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanları tərəfindən sorğu edilən Tərəfin
məhkəmə orqanlarına göndərilə bilər.
Maddə 35
Sorğunun forması və dili
1. Bu fəslə uyğun olaraq bütün sorğular yazılı şəkildə təqdim edilir. Sorğular sorğu edən Tərəfin belə
sorğuya dair məlumatı yazılı şəkildə və sorğunun əslini, tələb olunduqda, istənilən zaman təqdim edə
bilməsi şərtilə, elektron formada və ya istənilən digər rabitə vasitələrilə göndərilə bilər. Bununla belə, hər
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bir Tərəf istənilən zaman Avropa Şurasının Baş katibinə bəyanat ünvanlamaqla, elektron formada və ya
istənilən rabitə vasitələrindən istifadə edilməklə təqdim edilən sorğunun qəbul olunması və icrası şərtlərini
göstərə bilər.
2. Bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarını nəzərə almaq şərtilə, sorğuların və ya köməkçi
sənədlərin tərcüməsi tələb olunmur.
3. Bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında
sənədini saxlanca təqdim edərkən, hər bir dövlət və ya Avropa İttifaqı Avropa Şurası Baş katibinin adına
bəyanat verməklə ona göndərilən sorğuların və köməkçi sənədlərin onun ana dilinə, Avropa Şurasının hər
hansı bir rəsmi dilinə və ya bu dillərdən onun qeyd etdiyi hər hansı birinə tərcüməsini tələb etmək hüququnu
özündə saxlayacağını bəyan edə bilər. Bu halda Tərəf müəyyən etdiyi hər hansı bir digər dilə tərcümələri
qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan edə bilər. Digər Tərəflər qarşılıq prinsipini tətbiq edə bilərlər.
Maddə 36
Leqallaşdırma
Bu fəslə uyğun olaraq göndərilən sənədlər leqallaşdırmaya dair bütün formallıqlardan azaddır.
Maddə 37
Sorğunun məzmunu
1. Əməkdaşlığa dair hər bir sorğuda bu fəslə uyğun olaraq aşağıdakılar göstərilir:
a) sorğu edən orqan və istintaqı, yaxud cinayət mühakimə icraatını həyata keçirən orqan;
b) sorğunun predmeti və sorğunun verilməsi üçün əsas;
c) cinayət təqibi üzrə bildirişlərin verilməsinə dair sorğular istisna olmaqla, işə aidiyyəti olan faktlar
(əməlin törədilmə vaxtı, yeri, törədilmə şəraiti) daxil olmaqla, ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı ilə
əlaqədar məsələlər;
d) əməkdaşlıq məcburi tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edirsə:
i) qanunvericilik müddəalarının mətnləri və ya bu mümkün olmadıqda, tətbiq edilən qanunun xülasəsi; və
ii) sorğunun predmeti olan tədbirin və ya oxşar nəticələrə səbəb ola biləcək digər tədbirin sorğu edən
Tərəfin ərazisində onun öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinin mümkünlüyü barədə
məlumat;
e) lazım gəldikdə və mümkün qədər:
i) sorğuda göstərilən fiziki şəxs və ya şəxslərin adı, doğulduğu tarix və yer, milliyyəti və yaşayış yeri barədə
məlumat, sorğu hüquqi şəxs barədə verilirsə, onun baş ofisi barədə məlumat; və
ii) sorğunun predmeti olan əmlak barəsində məlumat, onun yeri, müvafiq şəxs və ya şəxslərlə, eləcə də
törədilmiş əməllə əlaqəsi, habelə digər şəxslərin bu əmlaka olan hüquqları barədə hər hansı məlumat; və
f) sorğu edən Tərəfin arzusu ilə əməl edilməli olan hər hansı bir xüsusi prosedur.
2. Müəyyən məbləğin ödənilməsi tələbini əks etdirən müsadirə haqqında qərarın predmeti ola biləcək
əmlakın üzərinə həbs qoyma ilə əlaqədar bu Konvensiyanın 3-cü bölməsinə uyğun olaraq ilkin tədbirlərin
görülməsinə dair sorğuda həmin əmlaka görə alınmalı maksimal məbləğ də göstərilir.
3. 1-ci bənddə göstərilən məlumatlara əlavə olaraq, 4-cü bölməyə uyğun olaraq təqdim edilən
sorğuda aşağıdakılar göstərilir:
a) 23-cü maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndi ilə əlaqədar:
i) sorğu edən Tərəfın məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş müsadirə haqqında qərarın təsdiq olunmuş surəti
və qərarın özündə göstərilmədikdə, onun qəbul edilməsini əsaslandıran səbəblər;
ii) müsadirə haqqında qərarın icra olunması və ondan adi qaydada şikayət verilməsinin mümkün olmaması
haqqında sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanının rəyi;
iii) qərarın hansı dərəcədə icra olunacağına dair məlumat; və
iv) ilkin tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti ilə bağlı məlumatlar;
b) 23-cü maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndi ilə əlaqədar, sorğu edən Tərəfin əsaslandığı və
sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi əsasında qərarın qəbul edilməsi üçün kifayət qədər əsaslandırılmış
faktlar;
c) üçüncü şəxslərin öz hüquqlarını bəyan etmək imkanları olmuşdursa, belə halın baş verdiyini təsdiq
edən sənədlər.
Maddə 38
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Qüsurlu sorğular
1. Əgər sorğu bu fəslin müddəalarına uyğun deyildirsə və ya sorğuda göstərilən məlumatlar sorğu
edilən Tərəfin onunla bağlı qərar qəbul etməsi üçün kifayət etmirsə, həmin Tərəf sorğu edən Tərəfdən
sorğuda dəyişikliklərin edilməsini və ya ona lazımi məlumatların əlavə edilməsini xahiş edə bilər.
2. Sorğu edilən Tərəf belə dəyişikliklərin və ya məlumatların qəbul edilməsi ilə bağlı müddət
müəyyən edə bilər.
3. Bu fəslin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş sorğu ilə əlaqədar tələb olunan
dəyişikliklərin və ya məlumatların alınmasına qədər sorğu edilən Tərəf bu fəslin 2-ci və 3-cü bölmələrində
göstərilən hər hansı tədbiri həyata keçirə bilər.
Maddə 39
Sorğuların çoxluğu
1. Sorğu edilən Tərəf bu fəslin 3-cü və 4-cü bölmələrinə uyğun olaraq eyni şəxs və ya əmlak
barəsində bir neçə sorğu aldığı təqdirdə, sorğuların çoxluğu sorğu edilən Tərəfin sorğular üzrə ilkin
tədbirləri yerinə yetirməsinə mane olmamalıdır.
2. Bu fəslin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq göndərilən sorğuların sayca çox olduğu təqdirdə, sorğu
edilən Tərəf sorğu edən Tərəflərlə məsləhətləşmələr aparılmasının imkanlarını nəzərdən keçirir.
Maddə 40
Səbəblərin göstərilməsi öhdəliyi
Sorğu edilən Tərəf bu fəslə uyğun olaraq əməkdaşlıq haqqında sorğuya dair imtinanın,
təxirəsalmanın və ya müəyyən şərtlərin qoyulmasının səbəblərini göstərir.
Maddə 41
Məlumatlandırma
1. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfi təxirə salmadan aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) bu fəslə uyğun olaraq təqdim edilmiş sorğu əsasında həyata keçirilən tədbirlər;
b) sorğu əsasında həyata keçirilmiş tədbirlərin yekun nəticəsi;
c) bu fəslə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan tam və ya qismən imtina edilməsi, onun təxirə salınması və
ya müəyyən şərtlərin irəli sürülməsinə dair qərar;
d) sorğu edilən tədbirlərin yerinə yetirilməsini qeyri-mümkün edən və ya onun yerinə yetirilməsini
əhəmiyyətli dərəcədə ləngidən istənilən hallar; və
e) bu fəslin. 2-ci və ya 3-cü bölmələrinə uyğun olaraq təqdim edilmiş sorğu əsasında ilkin tədbirlərin
həyata keçirilməsi zərurəti yarandıqda, öz milli qanunvericiliyinin həmin ilkin tədbirin ləğv olunmasına
səbəb olacaq müddəaları.
2. Sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfi təxirə salmadan aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) müsadirə haqqında qərarın öz qüvvəsini tam və ya qismən itirməsi ilə əlaqədar olan hər hansı bir
təkrar müzakirə, qərar və ya digər hallar; və
b) bu fəsil üzrə hər hansı bir hərəkətin əsassız xarakter almasına səbəb ola bilən hər hansı faktiki və
ya hüquqi dəyişiklik.
3. Tərəf müsadirəyə dair eyni qərar əsasında əmlakın bir neçə Tərəfin ərazisində müsadirəsi
haqqında-sorğu təqdim edərsə, o, qərarın icrası ilə əlaqədar bütün Tərəfləri sorğu barədə məlumatlandırır.
Maddə 42
İstifadənin məhdudlaşdırılması
1. Sorğu edilən Tərəf sorğunu təqdim edilmiş məlumatın və ya sübutun onun əvvəlcədən razılığı
olmadan sorğu edən Tərəfin orqanları tərəfindən sorğuda göstəriləndən fərqli olan ibtidai araşdırma və ya
məhkəmə icraatı üçün istifadə olunmaması və ya ötürülməməsi şərtilə icra edə bilər.
2. Hər bir Tərəf və ya Avropa İttifaqı bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurası Baş katibinin adına
bəyanat verməklə bildirə bilər ki, bu fəslə uyğun olaraq təqdim etdiyi məlumatlar və ya sübutlar onun
əvvəlcədən razılığı olmadan sorğu edən Tərəfin orqanları tərəfindən sorğuda göstərilənlərdən fərqli olan
ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı üçün istifadə edilə və ya ötürülə bilməz.
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Maddə 43
Məxfilik
1. Sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfdən faktların və sorğunun məzmununun məxfi saxlanılmasını
və onların yalnız sorğunun icrası üçün lazım olan dərəcədə açıqlanmasını tələb edə bilər. Sorğu edilən Tərəf
konfidensiallıq tələblərinə riayət edə bilmirsə, sorğu edən Tərəfi bu barədə təxirə salınmadan
məlumatlandırır.
2. Sorğu edilən Tərəf onun daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə zidd olmadığı və tələb edildiyi
təqdirdə, sorğuda göstərilən məlumatları ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı üçün zəruri olan həcmdə
açıqlamaq istisna olmaqla, sorğu edən Tərəfin təqdim etdiyi sübutları və məlumatları məxfi saxlayır.
3. 20-ci maddəyə uyğun olaraq sorğu təqdim etmədən məlumat almış Tərəf milli qanunvericiliyinin
müddəalarını nəzərə alaraq, həmin məlumatı təqdim etmiş Tərəfin konfidensiallığa dair bütün tələblərini
yerinə yetirir. Əgər həmin Tərəf bu tələbləri yerinə yetirə bilmirsə, bu barədə məlumatı təqdim etmiş Tərəfi
təxirə salınmadan məlumatlandırır.
Maddə 44
Xərclər
Sorğunun icrası ilə əlaqədar olan adi xərcləri sorğu edilən Tərəf ödəyir. Əgər sorğunun icrası üçün
əhəmiyyətli və ya fövqəladə xərclər tələb olunarsa, Tərəflər sorğunun icrası və xərclərin ödənilməsi şərtləri
barədə razılıq əldə etmək üçün müzakirələr aparırlar.
Maddə 45
Zərər
1. Əgər hər hansı bir şəxs bu fəsil çərçivəsində əməkdaşlıqla əlaqədar hərəkətin və ya hərəkətsizliyin
səbəb olduğu zərərə görə məsuliyyət haqqında iddia verərsə, Tərəflər lazım gəldikdə, bu zərərin ödənilməsi
üçün hər hansı bir məbləğin bölüşdürülməsi məqsədilə qarşılıqlı məsləhətləşmələrin aparılmasının
mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
2. Zərərin ödənilməsinə görə məhkəmə mübahisəsinin subyektinə çevrilmiş Tərəf işdə marağı ola
biləcək digər Tərəfi məlumatlandırmaq üçün tədbirlər həyata keçirir.
5-ci fəsil
MMO-lar ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 46
MMO-lar arasında əməkdaşlıq
1. Tərəflər bu Konvensiya ilə müəyyən edilmiş MMO-ların öz səlahiyyətləri daxilində pulların
leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə məqsədilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılması əlamətlərinin mövcud olma ehtimalı olan istənilən fakta dair aidiyyəti
məlumatların toplanması, təhlili və ya müvafiq hallarda, MMO daxilində təhqiqatı üzrə əməkdaşlıq
etmələrini təmin edirlər.
2. 1-ci bəndin məqsədləri üçün hər bir Tərəf MMO-nun öz təşəbbüsü ilə və ya sorğu əsasında, o
cümlədən bu Konvensiyaya və ya bu Konvensiya ilə uzlaşan mövcud və ya gələcəkdə imzalanacaq anlaşma
memorandumlarına uyğun olaraq, pulların leqallaşdırılması ilə əlaqəli maliyyə əməliyyatları və bununla
əlaqəli hüquqi və ya fiziki şəxslərlə bağlı məlumatların MMO tərəfindən emalı, təhlili, yaxud müvafiq halda
təhqiqatına aidiyyəti olan və MMO-nın çıxışı olan istənilən məlumatın mübadiləsini təmin edir.
3. Hər bir Tərəf inzibati, hüquq mühafizə və ya məhkəmə orqanı olmasından asılı olmayaraq, MMOnun ölkədaxili statusunun onların bu maddə çərçivəsində öz funksiyalarını həyata keçirməsinə təsir
göstərməyəcəyini təmin edir.
4. Bu maddə üzrə təqdim edilən hər bir sorğu sorğu edən MMO-ya məlum olan müvafiq faktların
qısa xülasəsilə müşayiət olunur. MMO sorğu edilən məlumatın hansı məqsədlər üçün istifadə ediləcəyini
sorğuda göstərir.
5. Bu maddəyə uyğun olaraq sorğu verildikdə, sorğu edilən MMO mövcud olan maliyyə xarakterli
məlumatlar və hüquq mühafizə fəaliyyəti üzrə sorğu edilən məlumatlar da daxil olmaqla, müvafiq
konvensiyalar və Tərəflər arasında bağlanılmış müqavilələrə uyğun olaraq rəsmi sorğunun təqdim edilməsi
zərurəti olmadan sorğuda göstərilən bütün aidiyyəti məlumatları təqdim edir.
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6. Sorğu edilən Tərəfdə həyata keçirilən cinayət təqibinə xələl gətirdikdə və ya müstəsna hallarda
məlumatın açıqlanması aşkar surətdə fiziki və hüquqi şəxslərin və ya maraqlı Tərəfin maraqlarına zidd
olduqda və ya sorğu edilən Tərəfin milli hüquq sisteminin fundamental prinsiplərinə uyğun olmadıqda,
MMO məlumatı açıqlamaqdan imtina edə bilər. İstənilən belə imtina sorğu edən MMO-ya müvafiq
qaydada izah olunur.
7. Bu maddə üzrə əldə edilmiş məlumatlar və ya sənədlər yalnız 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş
məqsədlər üçün istifadə olunur. Tərəfdaş MMO tərəfindən təqdim olunmuş məlumatlar məlumatı təqdim
etmiş MMO-nun əvvəlcədən alınmış razılığı olmadan üçüncü tərəfə açıqlanmır və məlumatı almış MMO
tərəfindən təhlil məqsədlərindən kənar istifadə edilmir.
8. Bu maddəyə uyğun olaraq, məlumatlar və ya sənədlər təqdim edilərkən, məlumatı təqdim edən
MMO təqdim olunmuş məlumatların 7-ci bənddə nəzərdə tutulmuş məqsədlərdən kənar istifadəsi üzrə
məhdudiyyətlər və şərtlər müəyyən edə bilər. Məlumatı əldə edən MMO istənilən belə məhdudiyyət və
şərtlərə əməl edir.
9. Tərəf təqdim olunmuş məlumatları və ya sənədləri 7-ci bənddə nəzərdə tutulmuş məqsədlərlə
cinayət təqibi və ya ittiham üçün istifadə etmək istəyərsə, məlumatı təqdim edən MMO məhdudiyyətin
onun milli hüququna əsaslandığı və ya 6-cı bənddə nəzərdə tutulmuş şərtlərdən irəli gəldiyi hallar istisna
olmaqla, belə istifadəyə razılıq verilməsindən imtina edə bilməz. Razılıq verilməsindən istənilən imtina
müvafiq qaydada izah olunur.
10. MMO-lar digər orqan, agentlik və ya departamentlərin bu maddə üzrə təqdim olunan
məlumatlara çıxışının olmaması üçün təhlükəsizlik tədbirləri də daxil olmaqla, bütün zəruri tədbirləri
həyata keçirirlər.
11. Təqdim olunan məlumat Avropa Şurasının “Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı üzrə
şəxslərin müdafiəsi haqqında” 1981-ci il 28 yanvar tarixli ETS 108 nömrəli Konvensiyasına uyğun olaraq
və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin polis sektorunda fərdi məlumatların istifadəsini tənzimləyən
1987-ci il 15 sentyabr tarixli R(87)15 nömrəli Tövsiyəsi nəzərə alınmaqla, ən azı sorğu edən MMO-nun
milli qanunvericiliyinə müvafiq qaydada fərdi məlumatların məxfiliyinin təmin olunması və qorunması
qaydaları ilə mühafizə edilir.
12. Məlumatı təqdim edən MMO təqdim olunan məlumatın istifadəsi barədə əsaslandırılmış sorğular
təqdim edə bilər və məlumatı əldə etmiş MMO, praktiki olaraq mümkün olduqda, tələb olunan məlumatları
təqdim edir.
13. Tərəflər bu maddənin məqsədləri üçün hansı orqanın MMO olduğunu göstərirlər.
Maddə 47
Şübhəli əməliyyatların dayandırılması məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlıq
1. Hər bir Tərəf xarici dövlətin MMO-nun sorğusu əsasında əməliyyatların dayandırılması üçün milli
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş eyni şərtlərlə və eyni müddət çərçivəsində əməliyyatın
dayandırılmasına və ya həyata keçirilməsinə razılığın verilməməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlərin
MMO tərəfindən başlanılmasına şərait yaratmaq üçün qanunvericilik və ya digər zəruri tədbirləri qəbul
edir.
2. Sorğu edilən MMO sorğu edən MMO-nın təqdim etdiyi əsaslandırma nəticəsində aşağıdakılara
əmin olduqda, bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilir:
a) əməliyyatın pulların leqallaşdırılması ilə əlaqəli olmasına; və
b) əməliyyat barəsində MMO-ya ölkə daxilindən şübhəli əməliyyata dair məlumat təqdim edildiyi
halda, bu əməliyyatın dayandırılacağına və ya onun həyata keçirilməsinə razılıq verilməyəcəyinə.
6-cı fəsil
MONİTORİNQ MEXANİZMİ VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
Maddə 48
Monitorinq mexanizmi və mübahisələrin həlli
1. Tərəflər Konfransı Konvensiyanın sonrakı tətbiqinə məsuldur. Tərəflər Konfransı:
a) Tərəflərin Konvensiyanı lazımi qaydada tətbiq etməsinin monitorinqini aparır;
b) Tərəfin sorğusu əsasında Konvensiyanın şərhinə və tətbiqinə dair istənilən məsələ üzrə rəyini
bildirir.
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2. Tərəflər Konfransı 1-ci bəndin “a” yarımbəndi üzrə funksiyalarını müvafiq halda dövri
özünüqiymətləndirmə anketi əlavə edilmiş Pulların Yuyulmasına Qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi
üzrə Seçilmiş Ekspertlər Komitəsinin (MONEYVAL) ictimaiyyətə açıq hesabatlarından (MONEYVAL-a
üzv olan ölkələr üçün) və FATF-nin istənilən ictimaiyyətə açıq hesabatlarından (FATF-a üzv olan ölkələr
üçün) istifadə etməklə həyata keçirir. Monitorinq proseduru bu Konvensiyanın əhatə etdiyi və FATF,
habelə MONEYVAL-ın qarşılıqlı qiymətləndirmələrinin əsaslandığı digər müvafiq beynəlxalq
standartlarla əhatə olunmayan sahələrini əhatə edir.
3. Əgər Tərəflər Konfransı öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün əlavə məlumatların tələb
olunması qənaətinə gələrsə, Tərəflər Konfransının tələb etdiyi halda, MONEYVAL-ın prosedur və
mexanizmlərindən istifadə edərək aidiyyəti Tərəflə əlaqə yaradır. Bundan sonra aidiyyəti Tərəf Tərəflər
Konfransına hesabat təqdim edir. Tərəflər Konfransı bu əsasda aidiyyəti Tərəfin mövqeyinin daha dərindən
qiymətləndirilməsinin həyata keçirilib-keçirilməməsinə qərar verir. Belə qiymətləndirməyə, zərurət
olduqda, ölkəyə qiymətləndirmə heyətinin səfər etməsi daxil edilə bilər.
4. Bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi ilə bağlı Tərəflər arasında mübahisə yarandığı təqdirdə, onlar
bu mübahisənin Tərəflər Konfransına, qərarları Tərəflər üçün məcburi olan arbitraj orqanına və ya
Tərəflərin razılığına əsasən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edilməsi də daxil olmaqla, danışıqlar
yolu ilə, yaxud öz seçimləri ilə hər hansı digər dinc vasitələrlə həll edilməsinə çalışırlar.
5. Tərəflər Konfransı öz prosedur qaydalarını müəyyən edir.
6. Avropa Şurasının Baş katibi bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 (bir) il müddətindən
gec olmayaraq Tərəflər Konfransının ilk iclasını çağırır. Bundan sonra Tərəflər Konfransının mütəmadi
iclasları Tərəflər Konfransının təsdiq etdiyi prosedur qaydalarına müvafiq olaraq keçirilir.
7-ci fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 49
İmzalama və qüvvəyəminmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzv dövlətləri, Avropa İttifaqı və onun işlənilib hazırlanmasında
iştirak edən digər üzv olmayan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. Bu dövlətlər, yaxud Avropa
İttifaqı bu Konvensiyanın məcburiliyinə öz razılıqlarını aşağıdakılarla ifadə edə bilər:
a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında qeyd-şərt etmədən imzalama; və ya
b) sonradan ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə ilə ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə
haqqında qeyd-şərt etməklə imzalama.
2. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə
saxlanca verilir.
3. Bu Konvensiya ən azı 4-ü Avropa Şurasının üzv-dövləti olmaqla 6 Tərəfin 1-ci bəndin
müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyanın məcburiliyinə öz razılıqlarını ifadə etdiyi tarixdən 3 (üç) ay
sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
4. Bu Konvensiyam imzalayan və onun məcburiliyinə öz razılığını daha sonra ifadə edən hər bir
Tərəf üçün bu Konvensiya, 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq, onun bu Konvensiyanın məcburiliyinə
öz razılığını ifadə etdiyi tarixdən etibarən 3(üç) ay müddətinin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci günü
qüvvəyə minir.
5. 1990-cı il Konvensiyasının heç bir Tərəfi bu Konvensiyam ən azı məcburiliyinə razılığını ifadə
etdiyi 1990-cı il Konvensiyasının müddəalarına uyğun gələn müddəalarının məcburiliyinə öz razılığını
ifadə etmədən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edə bilməz.
6. Eyni zamanda həm bu Konvensiyanın, həm də 1990-cı il Konvensiyasının iştirakçısı olan Tərəflər:
a) bu Konvensiyanın müddəalarını öz qarşılıqlı münasibətlərində tətbiq edirlər;
b) 1990-cı il Konvensiyasının müddəalarını 1990-cı il Konvensiyasının iştirakçısı olan, lakin bu
Konvensiyanın iştirakçısı olmayan Tərəflərlə münasibətlərində tətbiq etməyə davam edirlər.
Maddə 50
Konvensiyaya qoşulma
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Konvensiyanın
iştirakçı dövlətləri ilə məsləhətləşmələr apararaq, Avropa Şurasının üzvü olmayan və bu Konvensiyanın
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işlənilib hazırlanmasında iştirak etməyən istənilən dövləti Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d
maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi səs çoxluğu ilə və Komitədə iştirak hüququ olan Tərəflərin
nümayəndələri tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmiş qərar ilə Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Bu Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlətə münasibətdə Konvensiya qoşulma haqqında sənədin
Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən etibarən 3 (üç) ay müddətinin bitməsindən sonra
növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 51
Ərazi üzrə tətbiqi
1. Hər bir dövlət və ya Avropa İttifaqı bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, bu Konvensiyanın hansı ərazi və ya
ərazilərə tətbiq edilməsini göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf daha sonra Avropa Şurası Baş katibinin adına bəyanat verməklə, bu Konvensiyanın
təsir dairəsini həmin bəyanatda göstərilmiş hər hansı bir digər əraziyə münasibətdə genişləndirə bilər.
Konvensiya belə əraziyə münasibətdə Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən belə bəyanatın alındığı
tarixdən etibarən 3 (üç) ay müddətinin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bəyanat həmin bəyanatda göstərilən hər
hansı bir əraziyə dair Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş təqdim edilməklə geri götürülə bilər. Geriyə
götürmə Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən müvafiq bəyanatın alındığı tarixdən etibarən 3 (üç) ay
müddətinin bitməsindən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 52
Digər konvensiyalarla və sazişlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya Tərəflərin konkret məsələlər üzrə çoxtərəfli beynəlxalq sənədlərdən irəli gələn
hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.
2. Konvensiyanın Tərəfləri bu Konvensiyada toxunulan məsələlərə dair onun müddəalarına əlavələr
edilməsi və ya bu müddəaların möhkəmləndirilməsi, yaxud onda əks olunan prinsiplərin tətbiqinin
asanlaşdırılması məqsədilə bir-biri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər.
3. İki və ya daha çox Tərəf artıq bu Konvensiyanın toxunduğu hər hansı bir məsələyə dair saziş və
ya müqavilə bağlamışdırsa və ya bu məsələyə dair öz münasibətlərini digər qaydada müəyyənləşdirmişdirsə
və bu, beynəlxalq əməkdaşlığa şərait yaradırsa, onlar bu Konvensiyanın əvəzinə həmin saziş və ya
müqaviləni tətbiq edə, yaxud müvafiq qaydada öz münasibətlərini tənzimləyə bilərlər.
4. Avropa İttifaqının üzvü olan Tərəflər bu Konvensiyanın məqsəd və predmetinə və onun digər
Tərəflərlə münasibətlərinin tam tətbiqinə xələl gətirmədən öz qarşılıqlı münasibətlərində Avropa İttifaqı və
ya Birliyinin qaydalarının tənzimlədiyi və tətbiq olunduğu xüsusi məsələlərdə və spesifik hallarda Avropa
İttifaqı və ya Birliyinin qaydalarını tətbiq edirlər.(1)
Maddə 53
Bəyanatlar və qeyd-şərtlər
1. Hər bir dövlət və ya Avropa Birliyi bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin
2-ci bəndinə, 9-cu maddəsinin 4-cü bəndinə, 17-ci maddəsinin 5-ci bəndinə, 24-cü maddəsinin 3-cü
bəndinə, 31-ci maddəsinin 2-ci bəndinə, 35-ci maddəsinin 1-ci və 3-cü bəndlərinə və 42-ci maddəsinin 2ci bəndinə uyğun olaraq bir və ya bir neçə qeyd-şərtin tətbiq edilməsinə dair bəyanat verə bilər.
2. Hər bir dövlət və ya Avropa Birliyi bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, Avropa Şurası Baş katibinin adına
verilmiş bəyanatla, bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 2-ci bəndinin “c" yarımbəndini, 9-cu maddəsinin 6cı bəndini, 46-cı maddəsinin 5-ci bəndini və 47-ci maddəsini tam və ya qismən tətbiq etməmək hüququnu
özündə saxlaya bilər.
3. Hər bir Tərəf və ya Avropa Birliyi bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, xüsusən cinayət işlərinə dair
beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində tətbiq olunan beynəlxalq müqavilələri nəzərə alaraq, bu Konvensiyanın
17-ci və 19-cu maddələrini hansı qaydada tətbiq etmək niyyətində olduğunu bəyan edə bilər. Belə bəyanat
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verən Tərəf Avropa Şurasının Baş katibini təqdim olunmuş məlumatda hər hansı bir dəyişiklik barədə
məlumatlandırır.
4. Hər bir dövlət və ya Avropa Birliyi bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən aşağıdakılar barədə bəyanat verə
bilər:
a) bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 4-cü bəndini tətbiq etməyəcəyi; və ya
b) bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 4-cü bəndini yalnız qismən tətbiq edəcəyi; və ya
bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 4-cü bəndini hansı qaydada tətbiq edəcəyi niyyətində olduğu.
c) Belə bəyanat verən Tərəf Avropa Şurasının Baş katibini təqdim olunmuş məlumatda hər hansı bir
dəyişiklik barədə məlumatlandırır.
5. Qeyd olunanlardan başqa, hər hansı digər qeyd-şərt edilə bilməz.
6. Bu maddəyə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş hər bir Tərəf təqdim etdiyi qeyd-şərti Avropa Şurası
Baş katibinin adına bildiriş göndərməklə tam və ya qismən geri götürə bilər. Geriyə götürmə Avropa
Şurasının Baş katibi belə bildirişi aldığı gündən qüvvəyə minir.
7. Bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına dair qeyd-şərt etmiş Tərəf digər bir Tərəfin həmin
müddəanı tətbiq etməsini tələb edə bilməz, lakin onun qeyd-şərti natamamdırsa və ya şərti xarakter
daşıyırsa, belə qeyd-şərti etmiş Tərəf həmin müddəanın tətbiqini özü qəbul etdiyi həcmdə tələb edə bilər.
Maddə 54
Dəyişikliklər
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyada dəyişikliklər haqqında təkliflər təqdim edə bilər. Təqdim edilən
təkliflər Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən Avropa Şurasının üzv dövlətlərinə, Avropa Birliyinə və
50-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyaya qoşulmuş və ya qoşulmağa dəvət edilmiş
Avropa Şurasının üzvü olmayan hər bir dövlətə ötürülür.
2. Tərəfin təqdim etdiyi istənilən dəyişiklik Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsinə
(CPAK) ötürülür, Komitə öz növbəsində, təklif edilən həmin dəyişikliyə dair rəyini Nazirlər Komitəsinə
təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən dəyişikliyi və Cinayətkarlıq Problemləri üzrə Avropa Komitəsinin
(CPAK) təqdim etdiyi rəyi nəzərdən keçirərək, həmin dəyişikliyi Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20.d
maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, səs çoxluğu ilə qəbul edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş hər hansı bir
dəyişikliyin mətni qəbul olunması üçün Tərəflərə göndərilir.
5. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı bir dəyişiklik bütün Tərəflər bu
dəyişikliyə razılıqları barədə Avropa Şurasının Baş Katibini məlumatlandırdıqları tarixdən 30 gün sonra
qüvvəyə minir.
6. Əlavədə göstərilmiş cinayət əməlləri kateqoriyalarının yenilənməsi, habelə 13-cü maddəyə əlavə
və dəyişikliklərin daxil edilməsi məqsədilə dəyişikliklər istənilən Tərəf və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən
təklif edilə bilər. Qeyd olunan təklifləri Avropa Şurasının Baş katibi Tərəflərə göndərir.
7. Avropa Şurasının üzvü olmayan Tərəflərlə və zərurət olduqda, Cinayətkarlıq Problemləri üzrə
Avropa Komitəsi ilə məsləhətləşdikdən sonra Nazirlər Komitəsi bu maddənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq
təklif edilən dəyişiklikləri Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, səs
çoxluğu ilə qəbul edə bilər. Qeyd olunan dəyişiklik Tərəflərə təqdim edildiyi gündən 1 (bir) ii sonra
qüvvəyə minir. Bu müddət ərzində hər bir Tərəf öz növbəsində dəyişikliyin qüvvəyə minməsinə istənilən
etiraz barəsində Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş təqdim edə bilər.
8. Tərəflərdən üçdə biri dəyişikliyin qüvvəyə minməsinə etiraz barədə Avropa Şurasının Baş katibinə
bildiriş təqdim etdiyi təqdirdə, dəyişiklik qüvvəyə minmir.
9. Tərəflərin üçdə bir hissəsindən azı dəyişikliyin qüvvəyə minməsinə etiraz edərsə, dəyişiklik etiraz
barədə bildiriş təqdim etməmiş Tərəflərə münasibətdə qüvvəyə minir.
10. Əgər dəyişiklik bu maddənin 6-9-cu bəndlərinə uyğun olaraq qüvvəyə ninmişdirsə və Tərəf ona
öz etirazını bildirmişdirsə, dəyişiklik həmin Tərəfə münasibətdə dəyişikliyi təsdiq etməsi barədə Avropa
Şurasının Baş Katibinə bildiriş təqdim etdiyi tarixdən etibarən növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Dəyişikliyin qüvvəyə minməsinə etiraz etmiş Tərəf öz etirazını istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş
katibinin adına bildiriş göndərməklə geri götürə bilər.
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11. Əgər dəyişiklik Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilmişdirsə, dövlət və ya Avropa Birliyi eyni
zamanda qeyd olunan dəyişikliyi qəbul etmədən Konvensiyanın məcburiliyinə razılığını ifadə edə bilməz.
Maddə 55
Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinin adına bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı
istənilən zaman denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 3 ay sonra
növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Belə denonsasiya qüvvəyə mindiyi tarixə qədər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq
sorğu edilən müsadirənin 23-cü maddəyə əsasən icra edilməsinə münasibətdə bu Konvensiyanın tətbiqi
davam edir.
Maddə 56
Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzv dövlətlərinə, Avropa Birliyinə, Konvensiyanın
işlənilib hazırlanmasında iştirak edən üzv olmayan dövlətlərə, Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət
olunmuş dövlətlərə və Konvensiyaya qoşulmuş bütün digər Tərəflərə aşağıdakılar barədə bildiriş göndərir:
a) hər hansı imzalanma;
b) hər hansı bir ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədlərin saxlanca
təqdim edilməsi;
c) 49-cu və 50-ci maddələrə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın qüvvəyəminmə tarixi;
d) bu Konvensiyanın 53-cü maddəsinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir bəyanat və ya qeyd-şərt;
e) bu Konvensiya ilə əlaqədar hər hansı bir hərəkət, bildiriş və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
2005-ci il 16 may tarixində Varşava şəhərində, ingilis və fransız dillərində tam autentik olaraq
imzalanan hər iki mətn bir nüsxədə olmaqla eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının
arxivlərində saxlanılacaqdır. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Avropa
Şurasının hər bir üzv dövlətinə, Avropa Birliyinə, Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak edən Avropa
Şurasının üzvü olmayan dövlətlərə və Konvensiyaya qoşulmaq haqqında təklif alan hər bir dövlətə
göndərir.
AVROPA ŞURASININ MÜQA VİLƏLƏR SERİYASI № 198
Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına,
axtarışma, həbsinə və müsadirəsinə, o cümlədən terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə dair Avropa Şurasının
KONVENSİYASI
Varşava, 16. 05. 2005
Əlavə*
a) mütəşəkkil cinayətkar qruplarda iştirak və reketlik;
b) terrorçuluq, o cümlədən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi;
c) insan alveri və qanunsuz miqrasiya;
d) cinsi istismar, o cümlədən uşaqların cinsi istismarı;
e) narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi;
f) qanunsuz silah dövriyyəsi;
g) oğurlanmış və digər əmlakın qanunsuz dövriyyəsi;
h) korrupsiya və rüşvətxorluq;
i) dələduzluq;
j) pul nişanlarının saxtalaşdırılması;
k) əmtəə və məhsulların saxtalaşdırılması;
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l) ekoloji cinayətlər;
m) adam öldürmə, ağır bədən xəsarətinin yetirilməsi;
n) adam oğurluğu, qanunsuz azadlıqdan məhrumetmə və adamları girov götürmə;
o) soyğunçuluq və ya oğurluq;
p) qaçaqmalçılıq (habelə gömrük və aksiz rüsum və vergiləri ilə bağlı olaraq);
q) vergi cinayətləri (birbaşa və dolayı vergilərlə bağlı olaraq);
r) hədə-qorxu ilə tələb etmə;
s) saxtakarlıq;
t) əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə;
u) insayder tərəfindən xidməti məlumatdan qanunsuz istifadə və bazar qiymətlərilə manipulyasiya
(xidməti məlumatların alqı-satqısı və ya manipulyasiyası).
AVROPA ŞURASININ MÜQAVİLƏLƏR SERİYASI №198
Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırdmasına,
axtarışına, həbsinə, müsadirəsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
dair Avropa Şurası Konvensiyasına (CETS 198) dair
Azərbaycan Respublikasının
QEYD-ŞƏRT VƏ BƏYANATLARI
QEYD-ŞƏRT
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 53-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o bu Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 5-ci bəndinin müddəalarını tam tətbiq etməmək hüququnu
özündə saxlayır.
BƏYANATLAR
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 53-cü maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 4-cü bəndini tətbiq etməyəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 5-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
o, Konvensiyanın 17-ci maddəsini yalnız Konvensiyaya Əlavədə əks olunmuş siyahıda göstərilən
cinayətlərə tətbiq edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 2-ci bəndini yalnız Azərbaycan Respublikasının konstitusion
prinsiplərinə və onun hüquq sisteminin əsas konsepsiyalarına riayət olunmaqla tətbiq edəcəkdir.
Konvensiyanın 33-cü maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, 33cü maddənin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının mərkəzi orqanları kimi Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (cinayət təqibi və məhkəmə qərarlarının icrası ilə əlaqədar məsələlər
üzrə) (Ünvan: Bakı şəhəri, AZ1073, inşaatçılar prospekti 1, telefon: (99412) 510- 10-01, faks: (99412) 53808-57, elektron poçt ünvanı: intemational@justice.- gov.az) və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatası (maliyyə məlumatlarının mübadiləsi və maliyyə monitorinqi ilə əlaqədar
məsələlər üzrə) (Ünvan: Bakı şəhəri, AZ 1000, Bülbül prospekti 27, telefon: (994 12) 493-50-58, faks:
(99412) 493-67-97, elektron poçt ünvanı: info@_fmsa.az) müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
elektron formada və ya istənilən digər rabitə vasitələrindən istifadə etməklə göndərilən sorğunu sorğu edən
Tərəf eyni vaxtda belə sorğunun əslini poçt və ya kuryer vasitəsilə göndərmiş olduğu halda qəbul və icra
edəcəkdir. Elektron formada və ya istənilən digər rabitə vasitələrindən istifadə edilməklə göndərilən
sorğunun icra olunmasına dair məlumat sorğu edən Tərəfə yalnız sorğunun əsli alındıqdan sonra təqdim
ediləcəkdir.
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Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
sorğular və bu sorğulara əlavə edilən sənədlər Azərbaycan və ya ingilis dilinə tərcüməsi əlavə edilməklə
təqdim olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 42-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
Azərbaycan Respublikasının IV fəslə uyğun olaraq təqdim etdiyi məlumat və ya sübutlar, onun ilkin razılığı
olmadan sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən sorğuda göstərilənlərdən fərqli olaraq digər
ibtidai istintaq və məhkəmə icraatı üçün istifadə edilə və ya ötürülə bilməz.
Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 13-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
46-cı maddənin məqsədləri üçün maliyyə monitorinqi orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatası müəyyən edilir.
Avropa İttifaqına dair Sazişə və Avropa Birliyinin yaradılmasına dair Sazişə əlavə və
dəyişikliklərin edildiyi Lissabon Sazişi 2009-cu ilin 1 dekabr tarixində qüvvəyə minmişdir. Beləliklə,
həmin tarixdən etibarən Avropa İqtisadi Birliyi dedikdə Avropa İttifaqı nəzərdə tutulur.
1
Katibliyin qeydi: Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin Konvensiyanı 2005-ci il 3 may tarixində
qəbul etməsi ilə əlaqədar olaraq Avropa Birliyi və Avropa İttifaqının üzv dövlətləri tərəfindən hazırlanmış
Bəyanata baxın:
“Avropa İttifaqı/lBirliyi və onun üzv dövlətləri təsdiq edir ki, “ayrılma bəndi”nin daxil edilməsi il
bağlı müraciətin məqsədi beynəlxalq konvensiyalara qoşulma zamanı, xüsusən suveren səlahiyyətlərin üzv
dövlətlərdən Birliyə ötürüldüyü halda, İttifaqın institusional strukturunun nəzərə alınmasından ibarətdir.
Bu maddə Avropa İttifaqının üzvü olmayan Tərəfin hüquqlarının azaldılması və ya Avropa Birliyi/Avropa
İttifaqı və onun üzv dövlətlərinin qarşısında öhdəliklərinin artırılmasını hədəfləmir, belə ki, sonuncular da
bu Konvensiyanın tərəfləridirlər. Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin Konvensiyadan irəli gələn hüquq və
öhdəliklərə birbaşa olaraq öz aralarında (yaxud özləri ilə Avropa İttifaqı//Birliyi arasında) istinad və onları
tətbiq edə bilməməsini göstərmək baxımından “ayrılma bəndi” Konvensiyanın Avropa İttifaqı/Birliyinin
səlahiyyətlərinə aid hissələri üçün zəruridir. Bu, Konvensiyanın bir tərəfdən Avropa İttifaqı/Birliyi və onun
üzv dövlətləri, digər tərəfdən Konvensiyanın digər Tərəfləri tərəfindən tam tətbiq edilməsi faktının
əhəmiyyətini azaltmamalıdır. Birlik və Avropa İttifaqının üzv dövlətləri bu Konvensiyaya bağlıdırlar və
Konvensiyanın istənilən digər Tərəfi kimi, zərurət olduqda, Birlik/İttifaq qanunvericiliyi vasitəsilə onu
tətbiq edəcəkdir. Beləliklə, onlar Avropa İttifaqına üzv olmayan Tərəflər qarşısında konvensiyanın
müddəalarına tam əməl edilməsini təmin edəcəklər”.
*
Əlavəyə nazir müavinlərinin 1210-cu görüşündə (2014-cü il 22 oktyabr, maddə 10.5) qəbul
olunmuş qərarına əsasən dəyişiklik edilmişdir. Dəyişiklik edilmiş Əlavənin qüvvəyəminmə tarixi: 2015-ci
il 25 oktyabr.
[1]
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“Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında” 2016-cı il
dekabrın 13-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 aprel 2017-ci il
№ 551-VQ
Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya
bağlamaq məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi və ya siyasi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə görə tutulan vergilərə
tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən və ya onun elementlərindən, o cümlədən
daşınan və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən və müəssisələr
tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin
artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi; və
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
(b) İsraildə:
(i) gəlir vergisi və müəssisələrin mənfəət vergisi (əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər üzrə
vergi, həmçinin Neft məhsullarından əldə olunan gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsinə dair 5771-2011 nömrəli
Qanuna əsasən tətbiq olunan vergilər də daxil olmaqla);
(ii) Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb edilməsinə dair Qanuna uyğun olaraq əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq olunan vergilər
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(bundan sonra “İsrail vergisi” adlanır).
4. Bu Konvensiya həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birinə yazılı bildiriş göndərirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “Azərbaycan” termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına məxsus olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b) “İsrail” termini İsrail Dövlətini bildirir və coğrafi mənada istifadə edildikdə İsrail Dövləti
Hökumətinin vergitutma hüquqları olan ərazisini, o cümlədən onun ərazi sularını, həmçinin dəniz dibi və
yerin təki də daxil olmaqla İsrail Dövlətinin qanunları və beynəlxalq hüquq əsasında öz suveren hüquq və
yurisdiksiyasını tətbiq etdiyi ərazi dənizinin kənar həddinə bitişik dəniz ərazilərini əhatə edir;
(c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri, kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya İsraili bildirir;
(d) “şəxs” termini fiziki şəxsi, şirkəti, trastı və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) “şirkət” termini hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) “müəssisə” termini istənilən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxsi bildirir;
(g) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(h) “beynəlxalq daşıma” termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(i) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyini və Vergilər Nazirliyini;
(ii) İsraildə - Maliyyə nazirini və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini.
j) “milli şəxs” termini Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə aşağıdakıları bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, bu
terminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi və ya siyasi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin, yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə
münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
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(a) o yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs və ya trast olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir. Əgər trast Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, səlahiyyətli şəxslər
onun rezidentliyini qarşılqlı razılaşma yolu ilə müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Razılığın əldə edilməsi
mümkün olmadığı halda bu Konvensiyanın müddəaları (24-cü (diskriminasiyaya yol verilməməsi), 25-ci
(qarşılıqlı razılaşma proseduru) və 26-cı (məlumat mübadiləsi) maddələri istisna olmaqla) həmin şəxsə
tətbiq edilmir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer
və
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasilatı, kəşfiyyatı və ya istismarı
üzrə hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 12 (on iki) aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət Razılığa gələn
Dövlətin ərazisində (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı
aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya məlumat toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yanmbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
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5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 6-cı bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və
müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə
edirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü
bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın əldə edilməsi üçün
istənilən opsionu və ya oxşar hüququ, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral ehtiyatların, mənbələrin
və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş
ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; qayıqlar, dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya
digər formada istifadəsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
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Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət müvafiq düzəlişi əsaslı hesab
edərsə, orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən
edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə almır və Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri olduqda, bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin dividendlərin
faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi məbləğinin
15 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, “jouissance” səhmlərindən və ya
“jouissance” hüquqlarından, dağ-mədən sənayesinin səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən (paylarından)
və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən,
gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən
gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən
gəlirləri bildirir.
242

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
6. Dividendlərin hər hansı şəxsə aid edilməsi və ya köçürülməsi və ya onların ödənilməsinə əsas
verən səhmlərin və ya digər hüquqların yaradılması, təqdim edilməsi, satın alınması və ya köçürülməsi,
yaxud dividendin faktiki sahibi olan şəxsin yaradılması, təqdim edilməsi, yaxud saxlanılması ilə əlaqəli
olan hər hansı şəxsin əsas məqsədlərindən biri bu üsulla bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu
halda, bu maddədə nəzərdə tutulmuş hər hansı üstünlük Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin aldığı
dividendlərə münasibətdə tətbiq edilmir.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər aşağıdakı
hallarda həmin Dövlətdə vergidən azad edilir:
(a) faizlər Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, onun inzibati ərazi, yaxud siyasi bölməsi və ya
yerli hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankına ödənilirsə;
(b) faizlər həmin Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun inzibati ərazi yaxud siyasi bölməsi və ya
yerli hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankı tərəfindən ödənilirsə;
(c) əgər
(i) faizlər İsraildə yaranır və Azərbaycanın Dövlət Neft Fonduna ödənilirsə;
(ii) faizlər Azərbaycanda yaranır və təbii sərvətlərdən əldə olunan mənfəətin vergiyə cəlb olunması
nəticəsində yaranan gəlirlərin idarə edilməsi üzrə fondlar haqqında İsrail qanununun tələblərinə cavab
verən hər hansı fonda ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub- olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1, 2 və 3-cü bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7 və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
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olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
8. Faizlərin hər hansı şəxsə aid edilməsi və ya köçürülməsi və ya onların ödənilməsinə əsas verən
borc öhdəliklərinin yaradılması, təqdim edilməsi, satın alınması və ya köçürülməsi, yaxud faizin faktiki
sahibi olan şəxsin yaradılması, təqdim edilməsi, yaxud saxlanması ilə əlaqəti olan hər hansı şəxsin əsas
məqsədlərindən biri bu üsulla bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda, bu maddədə
nəzərdə tutulmuş hər hansı üstünlük Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin aldığı faizlərə münasibətdə tətbiq
edilmir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) patent, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesə, yaxud sənaye, kommersiya və ya
elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququnun verilməsi üçün, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
təcrübəyə dair məlumata (know-how) görə ödənilən royaltinin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda bu cür royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model,
plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və
ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
təcrübəyə dair məlumat (know-how) əvəzində alman istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1 və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya
daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7 və ya
14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya məlumat ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa,
bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq
hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
7. Royaltilərin hər hansı şəxsə aid edilməsi və ya köçürülməsi, və ya onların ödənilməsinə əsas verən
hüquqların yaradılması, təqdim edilməsi, satın alınması və ya köçürülməsi, yaxud royaltinin faktiki sahibi
244

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

olan şəxsin yaradılması, təqdim edilməsi, yaxud saxlanması ilə əlaqəli olan hər hansı şəxsin əsas
məqsədlərindən biri bu üsulla bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda, bu maddədə
nəzərdə tutulmuş hər hansı üstünlük Razılığa gələn Dövlətin rezidenti aldığı royaltiyə münasibətdə tətbiq
edilmir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən əldə olunan aşağıdakı gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər:
a) dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya dolayısı ilə digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edən (özgəninkiləşdirilmə anında və ya əvvəlki on iki ay ərzində istənilən digər vaxt)
səhmlərin özgəninkiləşdirilmə- sindən; və ya
b) dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya dolayısı ilə digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edən (özgəninkiləşdirilmə anında və ya əvvəlki on iki ay ərzində istənilən digər vaxt)
tərəfdaşlıq, trast və ya digər qurumdakı maraqların özgəninkiləşdirilməsindən;
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşman əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, bu
cür daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşman əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, həmin rezident əmlak dəyərinin artımının
hesablandığı bütün dövr ərzində özgəninkiləşdirən əmlakın faktiki sahibi olsun.
6. Gəlir əldə edilməsinə səbəb olan özgəninkiləşdirilmə və ya gəlirin faktiki sahibi olan şəxsin
yaradılması, satın alınması və ya saxlanması ilə əlaqəli olan hər hansı şəxsin əsas məqsədlərindən biri bu
üsulla bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda, bu maddədə nəzərdə tutulmuş hər hansı
üstünlük Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əldə etdiyi gəlirə münasibətdə tətbiq edilmir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) əgər o öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövtətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b) əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
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Muzdlu işdən əldə olunan gəlir
1. 16, 18, 19 və 20-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə olunan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə olunan bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq
dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə
və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə hər iki Razılığa gələn Dövlətdə həyata keçirilmiş
əmək fəaliyyətinə görə ödənilən işdən çıxma müqabilində müavinət Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində
əmək fəaliyyətinin həmin Dövlətdəki müddətinə mütənasib qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət xadimləri və idmançılar
1. 14 və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət xadimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
xadimi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7, 14 və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət xadimi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətə səfəri tamamilə və ya əsasən
Razılığa gələn Dövlətlərdən biri və ya hər ikisi, yaxud onların yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən və ya
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin dövlət fondlarından maliyyələşdirilirsə, bu
maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları həmin fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərə şamil edilmir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
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(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi yaxud siyasi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə
bağlı ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi
yaxud siyasi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15, 16, 17 və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati-ərazi, yaxud
siyasi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20
Professorlar, müəllimlər və tədqiqatçılar
1. Razılığa gələn Dövlətə yalnız həmin Dövlətdəki universitetdə, kollecdə, məktəbdə və ya digər
tanınmış təhsil qurumunda dərs demək, yaxud tədqiqat aparmaq məqsədilə 2 ildən artıq olmayan müddətə
gələn və adı birinci çəkilən Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti
olmuş fiziki şəxs göstərilən məqsədlə adı birinci çəkilən Dövlətə ilk gəldiyi gündən iki ildən artıq olmayan
müddətə bu cür müəllimlik və ya tədqiqatla bağlı aldığı istənilən mükafatlara münasibətdə vergidən azad
edilir.
2. Tədqiqat dövlət maraqları üçün deyil, ilk növbədə hər hansı şəxsin, yaxud şəxslərin şəxsi mənfəəti
üçün həyata keçirildiyi halda 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş azadolma bu cür fəaliyyətdən əldə edilən gəlirə
tətbiq edilmir.
Maddə 21
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin faktiki sahibliyində olan və bu Konvensiyanın əvvəlki
maddələri ilə tənzimlənməyən gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. Əgər 1-ci bənddə qeyd olunan rezident və hər hansı digər şəxs arasında, yaxud onların hər ikisi ilə
hər hansı digər şəxs arasındakı xüsusi münasibətlər səbəbindən, həmin bənddə qeyd olunan gəlirin məbləği,
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bu münasibətlər olmadığı halda onlar arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, gəlirin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər aidiyyəti müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən
hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq İsraildə vergiyə cəlb
edilə bilən gəlir əldə edirsə, Azərbaycan həmin rezidentin gəlir vergisindən İsraildə ödənilmiş gəlir
vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına icazə verir.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. İsrailə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi almır:
(a) əgər İsrailin rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, İsrail (bu bənddə göstərilən ümumi prinsiplərə xələl gətirmədən, xaricdə
ödənilmiş vergilərin çıxılmasına dair İsrail qanunvericiliyinə uyğun olaraq) həmin rezidentin gəlir
vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına icazə verir;
(b) bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanda vergiyə cəlb oluna bilən gəlir üzrə çıxılmadan əvvəl
hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmır.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır.
3. Bu maddənin heç bir müddəası, Razılığa gələn Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki
status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi
imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi
öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilmir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin, 12-ci maddənin 6-cı bəndinin və ya
22-ci maddənin 3-cü bəndinin müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn
Dövlətin müəssisəsi tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər
ödənişlər, bu cür müəssisənin vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı
birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi birinci
Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və
ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla bağlı olan
öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində göstərilən vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılıq prosedura
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 24-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
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vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərirlər. Onlar
həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün birbiri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi yaxud, siyasi bölmələri və ya yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən tutulan Konvensiyanın əhatə etdiyi vergilərlə bağlı Razılığa gələn
Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərinin inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən məlumat
mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu
Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat mübadiləsi 1-ci maddə ilə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı məlumat, həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş məlumata tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab
edilir və yalnız istənilən növlü və xarakterli vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və
ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması və ya yuxarıda
göstərilənlərə nəzarət ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3. Heç bir halda 1 və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilmir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldəetmə vasitələrindən
istifadə edir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən həmin məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verilməsi kimi təfsir edilmir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə məlumat verilməsindən sadəcə
olaraq həmin məlumatın bank, digər maliyyə institutu, səlahiyyət verilmiş şəxs və ya agent, yaxud etibar
edilmiş şəxs qismində çıxış edən şəxsdə olması və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqları ilə əlaqəli
olması səbəbindən imtina etmək hüququ kimi təfsir edilmir.
Maddə 27
Üstünlüklərin məhdudlaşdırılması
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin və ya onunla bağlı olan istənilən şəxsin yaradılmasının və ya
mövcudluğunun əsas məqsədi, yaxud əsas məqsədlərindən biri bu Konvensiyanın verdiyi və başqa üsulla
əldə edilə bilməyəcək üstünlüklərdən yararlanmaqdırsa, bu Konvensiyanın hər hansı digər müddəalarından
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asılı olmayaraq, Razılığa gələn digər Dövlət tərəfindən bu Konvensiya əsasında verilən hər hansı güzəşt və
ya azadolmalar həmin rezidentə tətbiq edilmir.
2. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası vergidən yayınmanın və vergilərin ödənilməsindən boyun
qaçırmanın qarşısının alınması ilə bağlı daxili qanunvericiliyin müddəalarının tətbiqinə maneə yaratmır.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluqların üzvlərinin
beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi imtiyazlarına
toxunmur.
Maddə 29
Dəyişikliklər
Razılığa gələn Dövlətlərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya onun ayrılmaz tərkib hissəsi hesab
edilən ayrıca protokollarla rəsmiləşdirilən dəyişikliklər edilə bilər. Bu maddənin birinci cümləsində
göstərilən protokollar bu Konvensiyanın 30-cu maddəsinin müddəalarına müvafiq qaydada qüvvəyə
minir.
Maddə 30
Qüvvəyəminmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün özlərinin milli
qanunvericiliyinə əsasən tələb olunan prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar vasitəsilə
yazılı bildiriş göndərməklə xəbərdar edirlər. Konvensiya bu bildirişlərdən sonuncusunun alındığı tarixdə
qüvvəyə minir və aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə, Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə və
(b) digər vergilərə münasibətdə, Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan dövrlər üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 31
Qüvvədəndüşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
qalır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı beş illik
dövr bitdikdən sonra başlanan istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış diplomatik
kanallarla qüvvədəndüşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə
bilər. Bu halda bu Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə, qüvvədəndüşmə haqqında bildirişin göndərildiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə və
(b) digər vergilərə münasibətdə qüvvədəndüşmə haqqında bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan dövrlər üzrə tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bakı şəhərində 13 dekabr 2016-cı il tarixində, müvafiq olaraq İvrit təqvimi ilə 13 kislev 5777-ci il
tarixində, hər biri Azərbaycan, ivrit və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün
mətnlər bərabər autentikdir. Bu Konvensiyanın mətnlərinin təfsirində istənilən fikir ayrılığı yaranacağı
təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

İsrail Dövləti
adından
(imza)
PROTOKOL
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Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya
imzalanan zaman Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti Konvensiyanın tərkib
hissəsini təşkil edən aşağıdakı əlavə müddəalar barədə razılığa gəlmişlər:
1. Ümumilikdə:
İstənilən Razılığa gələn Dövlətin vergi qanunvericiliyinə əsasən həmin Razılığa gələn Dövlətin
vergitutma baxımından tamamilə və ya qismən şəffaf hesab edilən şirkətinin, tərəfdaşlığının, trastının və
ya digər qurumunun gəlirləri, yalnız həmin Dövlət tərəfindən vergiyə cəlb edilən gəlir hesab olunduğu
həddə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün həmin Dövlətin rezidentinin gəliri hesab edilir.
2. 4-cü maddənin (Rezident) 3-cü bəndi ilə əlaqədar:
Belə anlaşılır ki, müəyyən müddət üçün trastın rezidentliyinin müəyyən edilməsi zamanı səlahiyyətli
orqanlar tərəfindən aşağıdakılar da daxil olmaqla bütün müvafiq amillər nəzərə alınır:
a) trastın yaradılması zamanı və sözügedən dövr ərzində onun etibar edilmiş mülkiyyətçilərinin
rezident olduqları Dövlət;
b) trastın yaradılmasını və fəaliyyətini tənzimləyən Dövlətin qanunvericiliyi;
c) trastın aktivlərinin yerləşdiyi yer;
d) sözügedən dövr üçün və trastın yaradılması zamanı təşisçinin rezidentliyi (daimi olduğu yeri);
e) sözügedən dövr üçün trastın benefisiarlarının rezident olduqları Dövlət.
3. 10-cu maddə (Dividendlər) ilə əlaqədar:
Belə anlaşılır ki, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan Daşınmaz Əmlak İnvestisiya Fondu
tərəfindən edilən ödəmələr dividend hesab edilmir və həmin Razılığa gələn Dövlətin daxili
qanunvericiliyinə əsasən vergiyə cəlb edilir.
4. 11-ci maddənin (Faizlər) 3-cü bəndi ilə əlaqədar:
Belə anlaşılır ki, (c) bəndində göstərilən fondlar tamamilə özlərinin müvafiq Dövlətlərinə məxsus
olmalıdır.
5. 13-cü maddə (Əmlakın artımından əldə olunan gəlirlər) ilə əlaqədar:
Belə anlaşılır ki, 13-cü maddə Razılığa gələn Dövlətə onun rezidenti olmuş və sonradan Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentliyinə keçən şəxsi rezidentliyin dəyişdiyi zaman əmlak artımından əldə olunan
gəlirlərə münasibətdə adı birinci göstərilən Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb
etməsinə maneə yaratmır.
6. 14-cü maddə (Müstəqil fərdi xidmətlər) ilə əlaqədar:
“Daimi baza” termini müstəqil xarakterli fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə fiziki şəxsin
sahibkarlıq fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
7. 23-cü maddə (İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması) ilə əlaqədar:
Belə anlaşılır ki, Razılığa gələn Dövlət bu Protokolun 5-ci bəndinə əsasən hər hansı şəxsə emiqrasiya
zamanı əmlakın özgəninkiləşdirilməsi, yaxud özgəninkiləşdirilmiş hesab edilməsi əsasında əmlak
dəyərinin artımından gəlir hesablayırsa, Razılığa gələn digər Dövlət adı birinci çəkilən Dövlət tərəfindən
tutulmuş bu vergini öz qanunvericiliyinə müvafiq qaydada nəzərə alacaq.
8. 27-ci maddə (Üstünlüklərin məhdudlaşdırılması) ilə əlaqədar:
Belə anlaşılır ki, 27-ci maddənin 2-ci bəndi həmçinin İsrailin Gəlir Vergisi Haqqında Qanununun 5ci maddəsini də nəzərdə tutur.
Bakı şəhərində 13 dekabr 2016-cı il tarixində, müvafiq olaraq İvrit təqvimi ilə 13 kislev 5777-ci il
tarixində, hər biri Azərbaycan, ivrit və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün
mətnlər bərabər autentikdir. Bu Protokolun müddəalarının təfsirində istənilən fikir ayrılığı yaranacağı
təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
251

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

Azərbaycan
diplomatiyası

İsrail Dövləti
adından
(imza)

252

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında” 1976-cı il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi barədə” 1996-cı il tarixli Protokolun təsdiq
edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında” 1976-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi barədə” 1996-cı ildə London şəhərində qəbul edilmiş Protokol təsdiq
edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 dekabr 2016-cı il
№ 466-VQ
“Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında”
1976-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya dəyişikliklər
edilməsi barədə” 1996-cı il tarixli
PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri:
artırılmış təzminatı təmin etmək və məhdudlaşdırılma məbləğlərinin yenilənməsi üçün
sadələşdirilmiş prosedurun yaradılması məqsədilə 19 noyabr 1976-cı il tarixində Londonda qəbul edilmiş
“Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya
dəyişikliklər edilməsini məqsədəuyğun hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
1. “Konvensiya” dedikdə “Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında”
1976-cı il Konvensiyası başa düşülür.
2. “Təşkilat” dedikdə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı başa düşülür.
3. “Baş katib” dedikdə Təşkilatın Baş katibi başa düşülür.
Maddə 2
Konvensiyanın 3-cü maddəsinin (a) yarımbəndi aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
(a) “Xilasetmə haqqında” 1989-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə), 14-cü maddəsinə
uyğun olaraq, müvafiq halda xüsusi təzminat ilə əlaqədar hər hansı bir tələb və ya ümumi qəza üzrə ianə
daxil olmaqla, xilasetmə ilə bağlı tələblər.
Maddə 3
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
1. 7-ci maddədə qeyd edilənlərdən başqa, istənilən eyni hadisədən yaranan tələblərlə bağlı
məsuliyyət hədləri aşağıdakı şəkildə hesablanır:
(a) ölümlə və ya bədən xəsarəti ilə bağlı tələblərə münasibətdə:
(i) tutumu 2000 tondan artıq olmayan gəmi üçün - 3,02 milyon hesablaşma vahidi;
(ii) tutumu yuxarıda qeyd ediləndən yüksək olan gəmi üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə
aşağıdakı məbləğ əlavə edilir:
2001 tondan 30000 tona qədər olan hər tona - 1208 hesablaşma vahidi;
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● 30001 tondan 70000 tona qədər olan hər tona - 906 hesablaşma vahidi; və
● 70000 tondan yuxarı olan hər tona - 604 hesablaşma vahidi;
(b) hər hansı digər tələblərə münasibətdə:
(i) tutumu 2000 tondan yuxarı olmayan gəmi üçün - 1,51 milyon hesablaşma vahidi;
(ii) tutumu yuxarıda qeyd ediləndən yüksək olan gəmi üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə
aşağıdakı məbləğ əlavə edilir:
● 2001 tondan 30000 tona qədər olan hər tona - 604 hesablaşma vahidi;
● 30001 tondan 70000 tona qədər olan hər tona - 453 hesablaşma vahidi; və
● 70000 tondan yuxarı olan hər tona - 302 hesablaşma vahidi.
Maddə 4
Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
1. Gəmi sərnişinlərinin ölümü, yaxud bədən xəsarəti ilə bağlı istənilən eyni hadisədən yaranan
tələblərə münasibətdə, həmin gəmi sahibinin məsuliyyət həddi 175000 hesablaşma vahidinin gəmi
şəhadətnaməsinə müvafiq olaraq gəmiyə daşımağa icazə verilmiş sərnişinlərin sayma vurulması ilə alınan
məbləğ hesab edilir.
Maddə 5
Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 2-ci bəndi aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
2. Buna baxmayaraq, Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan və qanunvericiliyi 1-ci bəndin
müddəalarını tətbiq etməyə imkan verməyən Dövlətlər ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında qeydşərtsiz imzalama zamanı, yaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı, yaxud bundan sonra
istənilən vaxt bu Konvensiyada nəzərdə tutulan və onların ərazilərində tətbiq edilən məsuliyyət hədlərinin
aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirildiyini bəyan edə bilərlər:
(a) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin “a” yarımbəndinə münasibətdə aşağıdakı məbləğdə:
(i) tutumu 2000 tondan yuxarı olmayan gəmi üçün 30 milyon valyuta vahidi;
(ii) tutumu yuxarıda qeyd ediləndən yüksək olan gəmi üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə
aşağıdakı məbləğ əlavə edilir:
● 2001 tondan 30000 tona qədər olan hər tona - 12000 valyuta vahidi;
● 30001 tondan 70000 tona qədər olan hər tona - 9,000 valyuta vahidi; və
● 70000 tondan yuxarı olan hər tona - 6000 valyuta vahidi; və
(b) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndinə münasibətdə aşağıdakı məbləğdə:
(i) tutumu 2000 tondan yuxarı olmayan gəmi üçün - 15 milyon valyuta vahidi;
(ii) tutumu yuxarıda qeyd ediləndən yüksək olan gəmi üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə
aşağıdakı məbləğ əlavə edilir:
● 2001 tondan 30000 tona qədər olan hər tona - 6000 valyuta vahidi;
● 30001 tondan 70000 tona qədər olan hər tona - 4500 valyuta vahidi; və
● 70000 tondan yuxarı olan hər tona - 3000 valyuta vahidi; və
(c) 7-ci maddənin 1-ci bəndinə münasibətdə 2625000 valyuta vahidinin gəmi şəhadətnaməsinə
müvafiq olaraq gəmiyə daşımağa icazə verilmiş sərnişinlərin sayına vurulması ilə alınan məbləğ hesab
edilir.
6-cı maddənin 2-ci və 3-cü bəndləri bu bəndin müvafiq olaraq (a) və (b) yarımbəndlərinə tətbiq edilir.
Maddə 6
Aşağıdakı mətn Konvensiyanın 15-ci maddəsində 3bis bəndi kimi əlavə olunur:
3bis. 7-ci maddənin 1-ci bəndində müəyyən edilmiş məsuliyyət həddinə baxmayaraq, Tərəf Dövlət
gəmidə sərnişinlərin ölümü və ya xəsarət alması ilə bağlı tələblərə tətbiq olunacaq məsuliyyət sistemini
milli qanunvericiliyin xüsusi müddəaları ilə tənzimləyə bilər, bir şərtlə ki, məsuliyyət həddi 7-ci maddənin
1-ci bəndində müəyyən ediləndən az olmasın. Bu bənddə nəzərdə tutulan imkandan istifadə edən Tərəf
Dövlət Baş katibə qəbul olunmuş məsuliyyət hədləri və ya belə hədlərin olmaması barədə məlumat verir.
Maddə 7
Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
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1. İstənilən dövlət imzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı və ya bundan sonra
istənilən vaxt:
(a) 2-ci maddənin 1 (d) və (e) bəndlərinin tətbiqini istisna etmək;
(b) “Dəniz yolu ilə təhlükəli və zərərli maddələrin daşınması nəticəsində dəymiş zərərə görə
məsuliyyət və təzminat haqqında” 1996-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın və ya ona edilmiş istənilən
dəyişiklik və ya Protokolun mənası daxilində zərərə görə tələbləri istisna etmək
hüququnu özündə saxlayır.
Bu Konvensiyanın mahiyyətini təşkil edən məsələlərə dair digər heç bir qeyd-şərtə icazə verilmir.
Maddə 8
Məsuliyyət hədlərinə dəyişiklik edilməsi
1. Heç bir halda altı Dövlətdən az olmamaq şərtilə bu Protokola Tərəf olan Dövlətlərin ən azı
yarısının sorğusu əsasında, bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın 6-cı və 7-ci maddələrinin 1-ci
bəndində və 8-ci maddəsinin 2-ci bəndində müəyyən olunmuş məhdudiyyətlərə dəyişiklik edilməsi barədə
hər hansı bir təklifi Baş katib Təşkilatın bütün üzvlərinə və bütün Razılığa gələn Dövlətlərə göndərir.
2. Yuxarıda göstərilən qaydada təklif edilmiş və göndərilmiş istənilən dəyişiklik göndərildiyi
tarixdən ən azı altı ay sonrakı tarixdə baxılması üçün Təşkilatın Hüquq Komitəsinə (bundan sonra - Hüquq
Komitəsi) təqdim edilir.
3. Bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Dövlətləri Təşkilata üzv
olub-olmamasından asılı olmayaraq dəyişikliklərə baxılması və qəbul edilməsi ilə bağlı Hüquq Komitəsinin
işində iştirak etmək hüququna malikdirlər.
4. Dəyişikliklər bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın 3-cü bənddə nəzərdə tutulan
genişləndirilmiş Hüquq Komitəsində səsvermədə iştirak edən və səs verən Razılığa gələn Dövlətlərinin
üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir, bir şərtlə ki, bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın Razılığa
gələn Dövlətlərinin ən azı yarısı səsvermədə iştirak etsin.
5. Məsuliyyət hədlərinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təklifə baxarkən, Hüquq Komitəsi insidentlərlə
bağlı mövcud məlumatları, xüsusilə onların nəticəsində dəymiş zərərin ölçüsünü, valyuta kurslarındakı
dəyişiklikləri və təklif olunmuş dəyişikliyin sığorta xərcinə təsirini nəzərə alır.
6.
(a) Bu maddəyə uyğun olaraq məsuliyyət hədləri ilə bağlı istənilən dəyişikliyə bu Protokol
imzalanma üçün açıq elan edildiyi tarixdən beş ildən tez müddətdə və bu maddəyə uyğun olaraq əvvəlki
dəyişikliyin qüvvəyə mindiyi tarixdən beş ildən tez müddətdə baxıla bilməz.
(b) Heç bir məsuliyyət həddi bu Protokolun imzalanma üçün açıq elan edildiyi tarixdən mürəkkəb
faizlərə əsasən hesablanmış illik altı faizlik artım nəzərə alınmaqla, bu Protokolla dəyişiklik edilmiş
Konvensiya ilə müəyyənləşdirilmiş həddə uyğun olan məbləği aşacaq dərəcədə artırıla bilməz.
(c) Heç bir məsuliyyət həddi bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiya ilə müəyyənləşdirilmiş
həddə uyğun olan məbləğin üç misli miqdarından çox artırıla bilməz.
7. 4-cü bəndə uyğun olaraq qəbul edilmiş istənilən dəyişiklik barədə bildirişi Təşkilat Razılığa gələn
bütün Dövlətlərə göndərir. Dəyişiklik bildiriş tarixindən sonrakı on səkkiz aylıq müddətin sonunda qəbul
edilmiş hesab olunur. Həmin müddət ərzində dəyişiklik qəbul edilən zaman Razılığa gələn Dövlətlər olan
Dövlətlərin dörddə birindən az olmayan hissəsi dəyişikliyi qəbul etmədikləri barədə Baş katibə məlumat
verdikləri təqdirdə, dəyişiklik rədd edilir və heç bir qüvvəsi olmur.
8. 7-ci bəndə uyğun olaraq qəbul edilmiş hesab olunan dəyişiklik qəbul edildikdən on səkkiz ay sonra
qüvvəyə minir.
9. Bütün Razılığa gələn Dövlətlər 12-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, dəyişikliyin
qüvvəyə minməsindən ən azı altı ay əvvəl bu Protokolu ləğv etmədikləri təqdirdə, dəyişikliklə bağlı olurlar.
Bu cür ləğvetmə dəyişiklik qüvvəyə mindiyi zaman qüvvəyə minir.
10. Dəyişikliyin təsdiq olunduğu, lakin onun qəbul olunması üçün on səkkiz aylıq müddət başa
çatmadığı halda, həmin müddət ərzində Razılığa gələn Dövlət olan Dövlət dəyişiklik qüvvəyə mindiyi
təqdirdə onunla bağlı olur. Həmin müddətdən sonra Razılığa gələn Dövlət olan Dövlət 7-ci bəndə uyğun
olaraq qəbul olunan dəyişikliklə bağlı olur. Bu bənddə qeyd olunan hallarda, Dövlət dəyişiklik qüvvəyə
mindikdə və ya daha gec baş verərsə, bu Protokol həmin Dövlət üçün qüvvəyə mindikdə həmin dəyişikliklə
bağlı olur.
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Maddə 9
1. Konvensiya və bu Protokol həmin Protokolun Tərəfləri arasında bütöv bir sənəd kimi birlikdə
oxunur və təfsir edilir.
2. Bu Protokola Tərəf olan, lakin Konvensiyaya Tərəf olmayan Dövlət bura digər Tərəf Dövlətlərə
münasibətdə bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın müddəaları ilə bağlıdır, lakin təkcə
Konvensiyaya Tərəf Dövlətlərə münasibətdə Konvensiyanın müddəaları ilə bağlı deyildir.
3. Bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiya yalnız həmin Protokolun hər bir Dövlət üçün
qüvvəyə minməsindən sonra baş vermiş hadisələr nəticəsində yaranmış tələblərə tətbiq edilir.
4. Bu Protokolun heç bir müddəası Konvensiyaya Tərəf olan, lakin bu Protokola Tərəf olmayan
Dövlətə münasibətdə Konvensiya və bu Protokolun hər ikisinə Tərəf olan Dövlətin öhdəliklərinə təsir
etmir.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 10
İmzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma
1. Bu Protokol bütün Dövlətin onu imzalaması üçün Təşkilatın mənzil-qərargahında 1 oktyabr 1996cı il tarixindən 30 sentyabr 1997-ci il tarixinədək açıqdır.
2. Hər bir Dövlət bu Protokolun onun üçün məcburiliyinə razılığını:
(a) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə qeyd-şərt olmadan imzalama;
və ya
(b) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq ilə nəticələnən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq qeyd-şərti ilə
imzalama; və ya
(c) qoşulma
vasitəsilə ifadə edə bilər.
3. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma Baş katibə müvafiq sənədin saxlanca verilməsi ilə həyata
keçirilir.
4. Bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyaya dəyişikliyin qüvvəyə minməsindən sonra saxlanca
verilmiş hər hansı ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədi bu cür dəyişikliklə düzəliş edilmiş
Konvensiyaya tətbiq edilir.
Maddə 11
Qüvvəyəminmə
1. Bu Protokol on Dövlət onun məcburiliyinə razılığını ifadə etdiyi tarixdən doxsan gün sonra
qüvvəyə minir.
2. Bu Protokolun qüvvəyə minməsi üçün 1-ci bənddə qeyd olunan zəruri şərtlərin yerinə
yetirilməsindən sonra onun məcburiliyinə öz razılığını ifadə edən hər hansı bir Dövlət üçün bu Protokol bu
cür razılığın ifadə olunmasından doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 12
Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Dövlət həmin Tərəf Dövlətə münasibətdə bu Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonra istənilən vaxt bu Protokolu denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya denonsasiya sənədin Baş katibə saxlanca verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
3. Denonsasiya denonsasiya sənədi Baş katibə saxlanca verildikdən 12 ay sonra və ya denonsasiya
sənədində göstərilə bilən daha uzun müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
4. Bu Protokolun Tərəf Dövlətləri arasında münasibətlərdə, Konvensiyasının 19-cu maddəsinə
uyğun olaraq, bu Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən Konvensiyanın denonsasiya edilməsi heç bir halda
bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın denonsasiya olunması kimi başa düşülmür.
Maddə 13
Yenidən nəzərdən keçirilmə və dəyişiklik
1. Bu Protokolun yenidən nəzərdən keçirilməsi və ya ona dəyişiklik edilməsi məqsədilə Təşkilat
tərəfindən konfrans çağınla bilər.
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2. Təşkilat Razılığa gələn Dövlətlərin üçdə birindən az olmayan hissəsinin xahişinə əsasən,
Protokolun yenidən nəzərdən keçirilməsi və ya ona dəyişiklik edilməsi məqsədilə bu Protokolun Razılığa
gələn Dövlətlərinin konfransını çağırır.
Maddə 14
Depozitari
1. Bu Protokol və 8-ci maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş istənilən dəyişikliklər Baş katibə
saxlanca verilir.
2. Baş katib:
(a) bu Protokolu imzalayan və ya ona qoşulan bütün Dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
(i) tarixi qeyd edilməklə hər bir yeni imzalanma və ya sənədin saxlanca verilməsi;
(ii) bu Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 2-ci bəndinə və Konvensiyanın
8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq hər bir bəyannamə və məlumat;
(iii) bu Protokolun qüvvəyəminmə tarixi;
(iv) 8-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məsuliyyət hədlərinə dəyişiklik etmək üçün irəli
sürülmüş istənilən təklif;
(v) 8-ci maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş istənilən dəyişiklik;
(vi) 8-ci maddənin 7-ci bəndinə əsasən qəbul edilmiş hesab olunan istənilən dəyişiklik, həmin
maddənin 8-ci və 9-cu bəndlərinə uyğun olaraq bu dəyişikliyin qüvvəyəminmə tarixi göstərilməklə;
(vii) saxlanca verilmə tarixi və qüvvəyəminmə tarixi göstərilməklə, bu Protokolun denonsasiyası
haqqında istənilən sənədin saxlanca verilməsi;
(b) bu Protokolun təsdiq edilmiş surətlərini Protokolu imzalayan və ona qoşulmuş bütün Dövlətlərə
göndərir.
3. Bu Protokol qüvvəyə minən kimi, Baş katib onun mətnini BMT Nizamnaməsinin 102-ci
maddəsinə uyğun olaraq, qeydiyyatdan keçirilməsi və nəşr edilməsi üçün BMT-nin Katibliyinə göndərir.
Maddə 15
Dillər
Bu Protokol ərəb, Çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində bir əsl nüsxədə hazırlanmışdır, hər bir
mətn bərabər autentikdir.
Min doqquz yüz doxsan altıncı il may ayının ikinci günündə Londonda imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş
aşağıda imza edən şəxslər bu Protokolu imzaladılar.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası ilə bağlı
Tərəflərin 21-ci Konfransında qəbul olunmuş Paris Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası ilə bağlı Tərəflərin
21-ci Konfransında qəbul olunmuş Paris Sazişi təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2016-cı il
№ 362-VQ
PARİS SAZİŞİ
Bu Sazişin Tərəfləri,
bundan sonra “Konvensiya” adlandırılacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə
Çərçivə Konvensiyasına Tərəf olaraq,
Konvensiyanın Tərəflər Konfransının on yeddinci sessiyası zamanı 1/CP.17 saylı qərarı ilə təsis
edilmiş Gücləndirilmiş Fəaliyyət üzrə Durban Platformasına uyğun olaraq,
Konvensiyanın məqsədlərini və onun prinsiplərini, o cümlədən ədalətlilik prinsipini və fərqli milli
şəraitlər nəzərə alınmaqla, ümumi, lakin müxtəlif (diferensial) cavabdehliyi və müvafiq imkanları rəhbər
tutaraq,
mövcud qabaqcıl elmi biliklər əsasında iqlim dəyişmələri təhlükəsinə qarşı səmərəli və proqressiv
cavab tədbirlərinə olan ehtiyacı qəbul edərək,
həmçinin, Konvensiyada nəzərdə tutulduğu kimi, inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin, xüsusilə də
iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə daha həssas olan ölkələrin konkret ehtiyaclarını və xüsusi
vəziyyətlərini qəbul edərək, maliyyələşdirmə və texnologiyanın ötürülməsi baxımından ən az inkişaf etmiş
ölkələrin konkret ehtiyaclarını və xüsusi vəziyyətlərini tam nəzərə alaraq, Tərəflərin iqlim dəyişmələrinin
təsiri ilə yanaşı, həmçinin iqlim dəyişmələrinə qarşı həyata keçirilən tədbirlərin təsirinə də məruz qala
biləcəklərini qəbul edərək,
iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə fəaliyyətləri, cavab tədbirləri və onların təsirləri ilə davamlı
inkişaf və yoxsulluğun aradan qaldırılmasına bərabər çıxış arasındakı ayrılmaz əlaqəni vurğulayaraq,
ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması və aclığa son qoyulmasının fundamental prioritet təşkil edən
məsələ olduğunu və qida istehsalı sistemlərinin iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə xüsusi həssaslığını
qəbul edərək,
milli səviyyədə müəyyən edilmiş inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq, işçi qüvvəsinin ədalətli keçidi
və layiqli əmək şəraiti və keyfiyyətli iş yerlərinin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq,
iqlim dəyişmələri bəşəriyyətin ümumi problemi olduğundan, Tərəflər iqlim dəyişmələrinə qarşı
tədbirlər görərkən, özlərinin insan hüquqlarına, sağlamlıq hüququna, yerli xalqların hüquqlarına, yerli
icmaların, miqrantların, uşaqların, əlilliyi olan şəxslərin və aztəminatlı insanların hüquqlarına və inkişaf
etmək hüququna, o cümlədən gender bərabərliyinə, qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsinə
və nəsillərarası ədalətliliklə bağlı müvafiq öhdəliklərinə hörmət etməli, onları təşviq etməli və nəzərə almalı
olduqlarını etiraf edərək, Konvensiyada qeyd edilən istixana effektli qazların uducu və yığımlarının
müvafiq qaydada mühafizəsi və genişləndirilməsinin vacibliyini qəbul edərək, iqlim dəyişməsi probleminin
həlli istiqamətində addım atarkən, okeanlar da daxil olmaqla, bütün ekosistemlərin bütövlüyünün təmin
edilməsinin və bəzi mədəniyyətlər tərəfindən Ana-Yer kürəsi kimi qəbul edilən biomüxtəlifliyin
qorunmasının və bəziləri üçün “iqlim ədaləti” məfhumunun əhəmiyyətini qeyd edərək,
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bu Sazişdə qeyd edilən məsələlər üzrə bütün səviyyələrdə təhsilin, təlimin, ictimai
maarifləndirmənin, ictimai iştirakın, ictimaiyyətin məlumata çıxışının və əməkdaşlığın vacibliyini təsdiq
edərək,
iqlim dəyişmələrinə qarşı tədbirlər görərkən, Tərəflərin müvafiq milli qanunvericiliklərinə uyğun
olaraq, hökumətin və müxtəlif iştirakçıların bütün səviyyələrdə prosesə cəlb olunmasının vacibliyini qəbul
edərək,
həmçinin, inkişaf etmiş Tərəf ölkələr başda olmaqla, sosial stabil həyat tərzləri və ətraf mühitə zərər
verməyən istehlak və istehsal nümunələrinin iqlim dəyişmələri problemlərinin həlli istiqamətində vacib rol
oynadığını qəbul edərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Sazişin məqsədi üçün Konvensiyanın 1-ci maddəsində qeyd edilən anlayışlar tətbiq edilir. Buna
əlavə olaraq:
1. “Konvensiya” dedikdə 1992-ci il 9 may tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası nəzərdə tutulur.
2. “Tərəflər Konfransı” dedikdə Konvensiyanın Tərəflər Konfransı nəzərdə tutulur.
3. “Tərəf” dedikdə bu Sazişin Tərəfi nəzərdə tutulur.
Maddə 2
1. Bu Saziş, Konvensiyanı və onun məqsədlərini daha səmərəli həyata keçirməklə, aşağıdakılar
vasitəsilə, davamlı inkişaf və yoxsulluğu aradan qaldırmaq üzrə səylər kontekstində iqlim dəyişmələri
təhlükəsinə qlobal cavab tədbirlərini gücləndirmək məqsədi daşıyır:
(a) həyata keçiriləcəyi təqdirdə, iqlim dəyişmələrinin risk və təsirlərini əhəmiyyətli dərəcədə
azaldacağını qəbul edərək, qlobal ortalama temperatur artımının sənayeləşmə dövrünə qədərki səviyyədən
2°C-dən xeyli aşağı saxlanılması və temperatur artımının 1.5°C-dək məhdudlaşdırılması üçün səy
göstərilməsi;
(b) ərzaq istehsalını təhlükəyə atmayacaq bir şəkildə iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə
uyğunlaşma qabiliyyətinin artırılması, iqlim dəyişmələrinə qarşı dayanıqlılıq və istixana effektli qaz
tullantılarının azaldılması üzrə inkişafın gücləndirilməsi; və
(c) maliyyə axınlarının istixana effektli qaz tullantılarının azaldılmasına və iqlim dəyişmələrinə qarşı
davamlı inkişafa yönəldilməsi.
2. Bu Saziş, fərqli milli şəraitlər nəzərə alınmaqla, bərabərlilik və ümumi, lakin müxtəlif (diferensial)
cavabdehlik və müvafiq imkanlar prinsipini əks etdirməklə həyata keçiriləcəkdir.
Maddə 3
Bütün Tərəflər, iqlim dəyişmələrinə qarşı qlobal cavab tədbirləri üzrə milli səviyyədə müəyyən
edilmiş töhfələr kimi, bu Sazişin 2-ci maddəsində göstərilən məqsədə nail olmaq üçün Sazişin 4-cü, 7-ci,
9-cu, 10-cu, 11-ci və 13-cü maddələrində müəyyən edildiyi kimi, məqsədyönlü şəkildə səy göstərməli və
bu barədə məlumat verməlidirlər. Bütün Tərəflərin göstərdikləri səylər bu Sazişin səmərəli şəkildə həyata
keçirilməsi üçün inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə dəstəyin təmin edilməsi ehtiyacım qəbul edərək,
zaman keçdikcə irəliləyişi əks etdirəcəkdir.
Maddə 4
1. Sazişin 2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş uzunmüddətli qlobal temperatur məqsədinə nail olmaq
üçün Tərəflər mümkün olan ən qısa müddət ərzində istixana effektli qaz tullantılarının qlobal pik
səviyyəsinə çatdırılmasını planlaşdırır, qəbul edir ki, bu tullantıların pik səviyyəsinə çatdırılması inkişaf
etməkdə olan Tərəf ölkələr üçün daha çox vaxt tələb edəcəkdir, davamlı inkişaf və yoxsulluğun aradan
qaldırılması səyləri kontekstində və ədalətlilik əsasında, əsrin ikinci yarısında istixana effektli qazların
mənbələrdən olan antropogen və ayrılmalar olaraq atılan tullantılar arasında balansa nail olmaq məqsədilə
qabaqcıl elmi biliklər əsasında tullantıların bundan sonra sürətli şəkildə azaldılmasını qarşılarına məqsəd
qoyurlar.
2. Hər bir Tərəf nail olmaq niyyətində olduğu milli səviyyədə müəyyən edilmiş ardıcıl töhfələri
hazırlayır, əlaqələndirir və davam etdirir. Tərəflər hədəflənən töhfələrə nail olmaq üçün yerli yumşaltma
tədbirlərini həyata keçirirlər.
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3. Hər bir Tərəfin milli səviyyədə müəyyən edilmiş sonrakı töhfələri həmin Tərəfin bundan əvvəl
mövcud olan milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri ilə müqayisədə daha üstün olur və fərqli milli
şəraitlər nəzərə alınmaqla ümumi, lakin müxtəlif (diferensial) cavabdehlik və müvafiq imkanları əks
etdirərək, mümkün olan ən yüksək iddianı əks etdirirlər.
4. İnkişaf etmiş Tərəf ölkələr bütün iqtisadiyyat üzrə tullantıların mütləq azaldılması hədəflərini
üzərlərinə götürərək, aparıcı rol oynamaqda davam etməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr
yumşaltma səylərini artırmaqda davam etməlidirlər və fərqli milli şəraitlər nəzərə alınmaqla, bütün
iqtisadiyyat üzrə tullantıların azaldılmasına və ya məhdudlaşdırılmasına doğru hərəkət etməyə təşviq
olunurlar.
5. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə gücləndirilmiş dəstək verilməsinin onların fəaliyyətlərində
daha yüksək iddia üçün imkan yaradacağını etiraf edərək, bu maddənin həyata keçirilməsi üçün, 9-cu, 10cu və 11-ci maddələrə müvafiq olaraq, inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr dəstəklə təmin edilirlər.
6. Ən az inkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri onların xüsusi vəziyyətini
əks etdirən istixana effektli qaz tullantılarının azaldılması üçün inkişaf strategiyalarını, planlarını və
fəaliyyətlərini hazırlaya və təqdim edə bilərlər.
7. Tərəflərin uyğunlaşma üzrə tədbirləri və /və ya iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi planları nəticəsində
əldə edilən yumşaltma nəticələri bu maddə üzrə yumşaltma nəticələrinə öz töhfəsini verə bilər.
8. Milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri təqdim edərkən bütün Tərəflər, 1/CP.21 saylı qərara və
bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının istənilən aidiyyəti
qərarlarına uyğun olaraq aydınlıq, şəffaflıq və anlaşmanı təmin etmək üçün zəruri olan məlumatları təqdim
edirlər.
9. Hər bir Tərəf 1/CP.21 saylı qərara və bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən
Tərəflər Konfransının istənilən aidiyyəti qərarlarına uyğun olaraq hər beş ildən bir milli səviyyədə müəyyən
edilmiş töhfələrini təqdim edir və 14-cü maddədə istinad edilən qlobal məşvərətin nəticələri barədə
məlumatlandırılır.
10. Bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı özünün ilk
sessiyasında milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrin təqdim edilməsi üçün vahid zaman çərçivəsini
nəzərdən keçirir.
11. Tərəf, özünün iddia səviyyəsini artırmaq məqsədilə, bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının qəbul etdiyi qaydaya uyğun olaraq, istənilən zaman mövcud milli
səviyyədə müəyyən edilmiş töhfəsini tənzimləyə bilər.
12. Tərəflərin təqdim etdikləri milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələr katiblik tərəfindən nəzarət
edilən ictimai reyestrdə qeydə almır.
13. Tərəflər özlərinin milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrinin uçotunu aparırlar. Özlərinin milli
səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrinə müvafiq olaraq antropogen tullantılar və ayrılmaların uçotunu
apararkən, Tərəflər ekoloji bütövlüyü, şəffaflığı, dəqiqliyi, tamlığı, müqayisəliliyi və ardıcıllığı təşviq edir
və bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən qəbul edilən
qaydalara uyğun olaraq ikili uçotaalınmanın qarşısının alınmasını təmin edirlər.
14. Tərəflər, bu maddənin 13-cü bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, müvafiq qaydada, özlərinin
milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri kontekstində antropogen tullantılar və ayrılmalar baxımından
yumşaltma fəaliyyətinin tanınması və həyata keçirilməsi zamanı Konvensiya çərçivəsində mövcud olan
şərt və təlimatları nəzərə almalıdırlar.
15. Tərəflər bu Sazişin həyata keçirilməsi zamanı cavab tədbirlərinin nəticələrinin iqtisadiyyatına ən
çox təsir edən Tərəflərin, xüsusilə inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin narahatlığını nəzərə alırlar.
16. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları və onlara üzv olan dövlətlər də daxil olmaqla, bu
maddənin 2-ci bəndi çərçivəsində birgə hərəkət etmək razılığına gəlmiş Tərəflər, milli səviyyədə müəyyən
edilmiş töhfələri təqdim edərkən müvafiq zaman çərçivəsində hər bir Tərəf üçün müəyyən edilmiş
tullantıların səviyyəsi daxil olmaqla, bu razılaşmanın şərtləri barədə katibliyə məlumat verirlər. Katiblik öz
növbəsində Tərəfləri və Konvensiyanı imzalayan ölkələri bu razılaşmanın şərtləri barədə məlumatlandırır.
17. Belə bir razılaşmaya üzv olan hər bir Tərəf bu maddənin 13-cü və 14-cü bəndlərinə, habelə 13cü və 15-ci maddələrə uyğun olaraq bu maddənin 16-cı bəndində qeyd olunmuş razılaşmada müəyyən
edilmiş tullantı səviyyəsi üçün məsuliyyət daşıyır.
18. Tərəflər birgə fəaliyyət göstərdikdə, bu fəaliyyəti hazırkı Sazişə Tərəf olan regional inteqrasiya
təşkilatı çərçivəsində və onunla birgə etdikdə, bu regional inteqrasiya təşkilatının hər üzv dövləti fərdi
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şəkildə və regional inteqrasiya təşkilatı ilə birgə, bu maddənin 13-cü və 14-cü bəndlərinə, habelə 13-cü və
15-ci maddələrə uyğun olaraq bu maddənin 16-cı bəndi üzrə təqdim edilən razılaşmada müəyyən olunan
tullantı səviyyəsi üçün məsuliyyət daşıyır.
19. Bütün Tərəflər 2-ci maddəni və özlərinin milli şəraitləri nəzərə alınmaqla ümumi, lakin müxtəlif
(diferensial) cavabdehlik və müvafiq imkanlarını nəzərə alaraq, uzunmüddətli aşağı tullantılı istixana
effektli qaz tullantıları üzrə inkişaf strategiyalarını tərtib və təqdim etmək üçün çalışmalıdırlar.
Maddə 5
1. Tərəflər, meşələr də daxil olmaqla, Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1(d) bəndində qeyd olunan
istixana effektli qazların uducu və yığımlarının müvafiq qaydada mühafizəsi və keyfiyyətlərinin
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görməlidirlər.
2. Tərəflər, nəticə əsaslı ödəniş vasitəsi də daxil olmaqla, Konvensiya çərçivəsində artıq
razılaşdırılmış aidiyyəti təlimat və qərarlarda müəyyən edilmiş mövcud çərçivənin: inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə meşələrin məhv edilməsi və meşə deqradasiyası nəticəsində artan tullantıların azaldılması və
meşələrin mühafizəsi, meşələrin davamlı idarə olunması və meşə karbon ehtiyatlarının artırılmasının rolu
ilə əlaqədar fəaliyyət üçün siyasət yanaşmaları və müsbət stimullaşdırma; bu kimi yanaşmalarla bağlı
karbonsuz mənfəətin müvafiq qaydada stimullaşdırılmasının vacibliyi bir daha təsdiq edilməklə, meşələrin
kompleks və davamlı şəkildə idarə edilməsi üçün birgə yumşaltma və uyğunlaşma yanaşmaları kimi
alternativ siyasi yanaşmaların həyata keçirilməsi və dəstəklənməsi üzrə tədbirlər görməyə təşviq olunurlar.
Maddə 6
1. Tərəflər, özlərinin yumşaltma və uyğunlaşma fəaliyyətlərini daha da gücləndirmək, ətraf mühitin
bütövlüyü və davamlı inkişafın təşviq edilməsinə imkan yaratmaq üçün bəzi Tərəf ölkələrin özlərinin milli
səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrinin həyata keçirilməsində könüllü şəkildə əməkdaşlıq etdiklərini dərk
edirlər.
2. Tərəflər milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələr istiqamətində beynəlxalq səviyyədə ötürülmüş
yumşaltma nəticələrinin istifadəsini ehtiva edən könüllü şəkildə əməkdaşlıq yanaşmalarında iştirak
edərkən, idarəetmə də daxil olmaqla, davamlı inkişafı təşviq edir, ətraf mühitin bütövlüyünü və şəffaflığı
təmin edirlər və ikiqat hesablamanın aradan qaldırılmasını təmin etmək üçün Sazişin Tərəflərinin
müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının qəbul etdiyi qaydalara uyğun olaraq dəqiq uçot
aparırlar.
3. Bu Saziş çərçivəsində milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrə nail olmaq üçün beynəlxalq
səviyyədə ötürülmüş yumşaltma nəticələrinin istifadəsi könüllü və iştirakçı Tərəflərin razılığı ilə həyata
keçirilir.
4. Beləliklə, Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının idarəçiliyi
və rəhbərliyi altında istixana effektli qaz tullantılarının azaldılmasına və davamlı inkişafın dəstəklənməsinə
töhfə vermək məqsədilə Tərəflərin könüllü əsasda istifadə etmələri üçün mexanizm yaradılmışdır. Bu
mexanizm Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının təyin etdiyi
orqanın nəzarəti altında fəaliyyət göstərir və aşağıdakı məqsədləri daşıyır:
(a) davamlı inkişafı dəstəkləyərək, istixana effektli qaz tullantılarının azaldılmasını təşviq etmək;
(b) Tərəflərin səlahiyyətləndirdikləri dövlət və özəl müəssisələrin istixana effektli qaz tullantılarının
azaldılmasında iştiraklarını stimullaşdırmaq və asanlaşdırmaq;
(c) qəbul edən Tərəfin tullantı səviyyəsinin azaldılmasına və tullantıların azaldılması ilə nəticələnən
yumşaltma fəaliyyətlərindən faydalanmasına, həmçinin bundan digər Tərəfin özünün milli səviyyədə
müəyyən edilmiş töhfəsini yerinə yetirmək üçün istifadə etməsinə imkan yaratmaq; və
(d) qlobal tullantıların ümumi azaldılmasını təmin etmək.
5. Bu maddənin 4-cü bəndində istinad edilən mexanizm nəticəsində əldə edilmiş tullantıların
azaldılmasından digər Tərəf milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfəyə nail olunmasını nümayiş etdirmək
üçün istifadə etdiyi təqdirdə, qəbul edən Tərəfdən özünün milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfəsinə nail
olunduğunu nümayiş etdirmək üçün istifadə edilmir.
6. Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu maddənin 4-cü
bəndində istinad edilən mexanizm çərçivəsində həyata keçirilmiş fəaliyyət nəticəsində əldə edilən vəsaitin
bir hissəsinin inzibati xərclərin qarşılanması, o cümlədən iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə daha həssas
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olan inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin uyğunlaşma ilə bağlı xərclərinin qarşılanması üçün onlara dəstək
məqsədilə istifadə edilməsini təmin edir.
7. Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı özünün ilk sessiyasında
bu maddənin 4-cü bəndində istinad edilən mexanizm üçün qayda, şərt və prosedurları qəbul edir.
8. Tərəflər, davamlı inkişaf və yoxsulluğun aradan qaldırılması kontekstində, əlaqələndirilmiş və
səmərəli tərzdə, digər vasitələrlə birlikdə, o cümlədən yumşaltma, uyğunlaşma, maliyyə, texnologiyanın
ötürülməsi və potensialın artırılması vasitəsilə onlara milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrinin həyata
keçirilməsinə yardım üçün mövcud olan inteqrasiya olunmuş, bütöv və balanslaşdırılmış qeyri-bazar
yanaşmalarının vacibliyini qəbul edirlər. Bu yanaşmaların məqsədi aşağıdakılardır:
(a) yumşaltma və uyğunlaşma fəaliyyətlərinin təşviq edilməsi;
(b) milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrin həyata keçirilməsində dövlət və özəl sektorun
iştirakının genişləndirilməsi; və
(c) vasitələr və müvafiq institusional mexanizmlər arasında əlaqələndirmə üçün imkanların
yaradılması.
9. Beləliklə, davamlı inkişaf üçün qeyri-bazar yanaşmaları üzrə çərçivə bu maddənin 8-ci bəndində
istinad edilən qeyri-bazar yanaşmalarının təşviq edilməsi məqsədilə müəyyən edilir.
Maddə 7
1. Beləliklə, Tərəflər davamlı inkişafa töhfə vermək və bu Sazişin 2-ci maddəsində istinad edilən
temperatur hədəfi kontekstində adekvat uyğunlaşma reaksiyalarının təmin edilməsinə nail olmaq məqsədilə
uyğunlaşma qabiliyyətinin artırılması, iqlim dəyişmələrinə qarşı dayanıqlılığın artırılması və həssaslığın
azaldılması üçün uyğunlaşma üzrə qlobal səviyyədə qarşılarına məqsəd qoyurlar.
2. Tərəflər, uyğunlaşmanın bütün yerli, submilli, milli, regional və beynəlxalq ölçüdə hər kəsin
qarşılaşdığı qlobal problem olduğunu və iqlim dəyişmələrinin mənfi nəticələrinə xüsusilə həssas olan
ölkələrin təcili və təxirəsalınmaz ehtiyaclarını nəzərə alaraq, onun insanların, canlıların və ekosistemlərin
mühafizəsi naminə iqlim dəyişmələrinə qarşı qlobal uzunmüddətli cavab tədbirinə töhfə verdiyini və onun
əsas komponentini təşkil etdiyini qəbul edirlər.
3. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin uyğunlaşma üzrə səyləri Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının ilk sessiyasında irəli sürülən şərtlərə uyğun olaraq qəbul edilir.
4. Tərəflər uyğunlaşma üçün cari ehtiyacın əhəmiyyətli olduğunu və daha yüksəksəviyyəli
yumşaltmanın uyğunlaşma üzrə əlavə səylərə olan ehtiyacı azalda biləcəyini və uyğunlaşma üzrə daha
yüksək ehtiyacların daha yüksək uyğunlaşma xərclərini tələb edə biləcəyini qəbul edirlər.
5. Tərəflər, uyğunlaşma fəaliyyətinin həssas qrup, icma və ekosistemləri nəzərə alaraq, ölkənin
xüsusiyətlərini nəzərə alan, gender aspektləri, geniş iştirak və tam şəffaf yanaşmalara əsaslanmalı olduğunu
və uyğunlaşma üzrə fəaliyyətlərin, lazım gəldikdə, aidiyyəti sosial-iqtisadi və ətraf mühit üzrə siyasət və
tədbirlərə inteqrasiya edilməsi məqsədilə, qabaqcıl elmi biliklərə və müvafiq qaydada ənənəvi bilik, yerli
xalqların bilikləri və yerli bilik sistemlərinə əsaslanmalı və onu rəhbər tutmalı olduqlarını qəbul edirlər.
6. Tərəflər, inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin, xüsusilə iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə daha
həssas olan ölkələrin ehtiyaclarının nəzərə alınmasının, uyğunlaşma səyləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın
və onun dəstəklənməsinin vacibliyini qəbul edirlər.
7. Tərəflər, Kankun Uyğunlaşma Çərçivəsini nəzərə alaraq, o cümlədən aşağıdakılarla bağlı
uyğunlaşma fəaliyyətinin genişləndirilməsi üzrə əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər:
(a) məlumat, səmərəli praktika, təcrübə və əldə olunmuş biliklərin, o cümlədən müvafiq olaraq,
uyğunlaşma tədbirləri ilə əlaqədar olan elm, planlaşdırma, siyasət və həyatakeçirmə üzrə mübadilənin
aparılması;
(b) müvafiq məlumat və biliklərin ümumiləşdirilməsinin dəstəklənməsi və Tərəflərin texniki dəstək
və rəhbər göstərişlərlə təmin olunması üçün Konvensiya çərçivəsində bu Sazişə xidmət edən mexanizmlər
də daxil olmaqla institusional mexanizmlərin gücləndirilməsi;
(c) tədqiqat, iqlim və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin sistemli şəkildə müşahidəsi də daxil olmaqla,
iqlim haqqında elmi biliklərin iqlim xidmətləri üçün məlumat bazası yaradacaq və qərar qəbuletmə
prosesinə dəstək verəcək şəkildə gücləndirilməsi;
(d) yaxşı təcrübələrin stimullaşdırılması ilə səmərəli uyğunlaşma təcrübələri, uyğunlaşma ehtiyacları,
prioritetlər, uyğunlaşma tədbirləri və səyləri üçün təmin edilmiş və əldə edilmiş dəstək, çətinlik və
boşluqların müəyyən edilməsi üçün inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə yardım göstərilməsi;
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(e) uyğunlaşma tədbirlərinin səmərəliliyinin və davamlılığının təkmilləşdirilməsi.
8. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış təşkilatlarına və agentliklərinə, bu maddənin 5-ci
bəndinin müddəalarını nəzərə alaraq, bu maddənin 7-ci bəndində göstərilən tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün Tərəflərin səylərini dəstəkləmək tövsiyə edilir.
9. Hər bir Tərəf, müvafiq qaydada, aidiyyəti plan, siyasət və/və ya töhfələrin hazırlanması və ya
təkmilləşdirilməsi, o cümlədən aşağıdakıların da daxil ola biləcəyi uyğunlaşma üzrə planlaşdırılma
prosesləri və tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak edir:
(a) uyğunlaşma tədbirləri, təşəbbüsləri və/və ya səylərinin həyata keçirilməsi;
(b) milli uyğunlaşma planlarının formalaşdırılması və həyata keçirilməsi prosesi;
(c) iqlim dəyişmələrinə həssas insan, məkan və ekosistemlərin tələbatını nəzərə alaraq, milli
səviyyədə müəyyən edilmiş prioritet tədbirlərin formalaşdırılması məqsədilə iqlim dəyişmələrinin
təsirlərinin və həssaslığının qiymətləndirilməsi;
(d) uyğunlaşma sahəsində plan, siyasət, proqram və fəaliyyətlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi
və bunun əsasında nəticə çıxarılması; və
(e) iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və təbii sərvətlərin davamlı idarə edilməsi vasitəsi də daxil
olmaqla, sosial-iqtisadi və ekoloji sistemlərin dayanıqlılığının artırılması.
10. Hər bir Tərəf, müvafiq qaydada, inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr üçün əlavə çətinlik
yaratmadan, özünün prioritet, həyatakeçirmə və dəstək ehtiyacları, planları və tədbirlərini əhatə edə bilən
uyğunlaşma məsələləri üzrə məlumatı təqdim etməli və onu mütəmadi qaydada yeniləməlidir.
11. Bu maddənin 10-cu bəndində istinad edilən uyğunlaşma məsələləri üzrə məlumat, şəraitdən asılı
olaraq, milli uyğunlaşma planı, 4-cü maddənin 2-ci bəndində istinad edilən milli səviyyədə müəyyən
edilmiş töhfə və/və ya milli məlumat da daxil olmaqla, digər məlumat və ya sənədlər ilə birgə və ya onların
tərkib hissəsi olaraq təqdim edilir və mütəmadi qaydada yenilənir.
12. Bu maddənin 10-cu bəndində istinad edilən uyğunlaşma məsələləri üzrə məlumatlar katiblik
tərəfindən idarə olunan ictimai reyestrdə qeydə alınır.
13. 9-cu, 10-cu və 11-ci maddələrin müddəalarına uyğun olaraq, bu maddənin 7-ci, 9-cu, 10-cu və
11-ci bəndlərinin həyata keçirilməsi üçün inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə davamlı və genişləndirilmiş
beynəlxalq dəstək təmin edilir.
14. Beləliklə, 14-cü maddədə istinad edilən qlobal məşvərət:
(a) inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin uyğunlaşma səylərini qəbul edir;
(b) bu maddənin 10-cu bəndində istinad edilən uyğunlaşma məsələlərini nəzərə alaraq, uyğunlaşma
tədbirlərinin həyata keçirilməsini gücləndirir;
(c) uyğunlaşmanın və uyğunlaşma üçün göstərilən dəstəyin adekvatlığını və səmərəliliyini nəzərdən
keçirir; və
(d) bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilən uyğunlaşma üzrə qlobal hədəfə nail olunması
istiqamətində ümumi irəliləyişi nəzərdən keçirir.
Maddə 8
1. Tərəflər, iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirləri ilə əlaqədar itki və zərərin qarşısının alınması,
minimuma endirilməsi və bu məsələlərin həllinin, o cümlədən ekstremal hava şəraitinin, tədricən baş verən
hadisələrin, itki və zərər riskinin azaldılmasında davamlı inkişaf rolununun vacibliyini qəbul edirlər.
2. İqlim Dəyişmələrinin Təsirləri ilə bağlı itki və Zərər üzrə Varşava Beynəlxalq Mexanizmi bu
Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının idarəçiliyi və rəhbərliyi
altındadır və bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən
müəyyən ediləcək şəkildə genişləndirilə və gücləndirilə bilər.
3. Tərəflər, iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirləri ilə əlaqəli itki və zərərlər baxımından əməkdaşlıq və
sadələşdirmə əsasında, o cümlədən lazım gəldikdə, Varşava Beynəlxalq Mexanizmi vasitəsilə anlaşma,
fəaliyyət və dəstəyi genişləndirməlidirlər.
4. Müvafiq olaraq anlaşma, fəaliyyət və dəstəyin genişləndirilməsi üçün əməkdaşlıq və sadələşdirmə
sahələrinə aşağıdakılar daxil ola bilər:
(a) erkən xəbərdarlıq sistemləri;
(b) fövqəladə hallara hazırlıq;
(c) tədricən baş verən hadisələr;
(d) daimi və geridönülməz itki və zərərə səbəb olan hadisələr;
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(e) risklərin hərtərəfli qiymətləndirilməsi və idarə olunması;
(f) risklərdən sığortalanma fondları, iqlim riskləri üzrə birləşmələr və digər sığorta həlləri;
(g) qeyri-iqtisadi itkilər; və
(h) icmaların, canlıların və ekosistemlərin dayanıqlılığı.
5. Varşava Beynəlxalq Mexanizmi bu Saziş çərçivəsində mövcud olan qurum və ekspert qrupları ilə,
o cümlədən Sazişdən kənar müvafiq təşkilatlar və ekspert orqanları ilə əməkdaşlıq edir.
Maddə 9
1. İnkişaf etmiş Tərəf ölkələr Konvensiya çərçivəsində mövcud olan öhdəliklərinin davam
etdirilməsində həm yumşaltma, həm də uyğunlaşma ilə bağlı inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə yardım
etmək üçün onları maliyyə resursları ilə təmin edirlər.
2. Digər Tərəflər bu kimi dəstəyi könüllü şəkildə təmin etmək və ya təmin etməyi davam etdirmək
üçün təşviq edilirlər.
3. Qlobal təşəbbüsün bir hissəsi kimi, inkişaf etmiş Tərəf ölkələr dövlət vəsaitlərinin əhəmiyyətli
rolunu qeyd edərək, müxtəlif fəaliyyətlər vasitəsilə, o cümlədən ölkələrin xüsusiyyətlərini nəzərə alan
strategiyaların və inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin ehtiyac və prioritetlərini nəzərə alaraq, müxtəlif
geniş mənbə, vasitə və kanallardan maliyyə ehtiyatlarının səfərbər edilməsində aparıcı rol oynamaqda
davam etməlidirlər. İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə məqsədilə maliyyə vəsaitlərinin belə səfərbər
edilməsi əvvəlki səylərlə müqayisədə irəliləyişi nümayiş etdirməlidir.
4. Genişmiqyaslı maliyyə ehtiyatlarının təmin edilməsi, ölkələrin xüsusiyyətlərini nəzərə alan
strategiyaları və inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin, xüsusilə iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə həssas
olan və əhəmiyyətli məhdudiyyətlərlə üzləşən ən az inkişaf etmiş ölkələrin və inkişaf etməkdə olan kiçik
ada dövlətlərinin prioritet və ehtiyaclarını, o cümlədən uyğunlaşma üçün dövlət və qrant əsaslı mənbələrə
olan ehtiyacı nəzərə alaraq, uyğunlaşma və yumşaltma arasında balansa nail olunması məqsədini
daşımalıdır.
5. İnkişaf etmiş Tərəf ölkələr, lazım gəldikdə, bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinə aid olan
istiqamətləndirici kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli məlumatları, o cümlədən, mövcud olduğu təqdirdə,
inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr üçün təmin edilməsi planlaşdırılan dövlət maliyyə vəsaitinin səviyyəsi
barədə məlumatı iki ildə bir təqdim edirlər. Vəsaitləri təqdim edən digər Tərəflər bu kimi məlumatları
könüllü şəkildə, iki ildən bir təqdim etməyə təşviq olunurlar.
6. 14-cü maddədə istinad edilən qlobal məşvərət zamanı iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizənin
maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar səylər barədə inkişaf etmiş Tərəf ölkələr və/və ya Sazişin orqanları
tərəfindən təqdim edilən müvafiq məlumatlar nəzərə alınır.
7. 13-cü maddənin 13-cü bəndində nəzərdə tutulduğu kimi və bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının ilk sessiyası zamanı qəbul ediləcək şərt, prosedur və təlimatlara
uyğun olaraq, inkişaf etmiş Tərəf ölkələr inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr üçün dövlət müdaxiləsi
vasitəsilə səfərbər edilən və təmin edilən dəstək barədə məlumatları şəffaf və ardıcıl şəkildə iki ildən bir
təqdim edirlər. Digər Tərəflər də bunu etmək üçün təşviq edilirlər.
8. Konvensiyanın Maliyyə Mexanizmi, o cümlədən onun fəaliyyət göstərən müəssisələri bu Sazişin
maliyyə mexanizmi kimi xidmət göstərir.
9. Bu Sazişə xidmət göstərən institutlar, o cümlədən Konvensiyanın Maliyyə Mexanizminin
əməliyyat müəssisələri, sadələşdirilmiş təsdiq prosedurları və gücləndirilmiş hazırlıq dəstəyi vasitəsilə
inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr, xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan kiçik ada
dövlətləri üçün onların milli iqlim strategiyaları və planları kontekstində maliyyə mənbələrinə səmərəli
çıxışın təmin edilməsini hədəf kimi götürürlər.
Maddə 10
1. İqlim dəyişmələrinə qarşı dayanıqlılığın təkmilləşdirilməsi və istixana effektli qaz tullantılarının
azaldılması məqsədilə Tərəflər texnologiyanın inkişaf etdirilməsi və ötürülməsinin tam həyata
keçirilməsinin vacibliyi üzrə uzunmüddətli baxışı paylaşırlar.
2. Tərəflər bu Saziş çərçivəsində yumşaltma və uyğunlaşma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün
texnologiyanın vacibliyini qeyd edərək və mövcud texnologiyanın yerləşdirilməsi və yayılması səylərini
qəbul edərək, texnologiyanın inkişaf etdirilməsi və ötürülməsi üzrə əməkdaşlığı gücləndirirlər.
3. Konvensiya çərçivəsində yaradılmış Texnologiya Mexanizmi bu Sazişə xidmət edir.
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4. Beləliklə, bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilən uzunmüddətli baxışın izində və bu Sazişin
həyata keçirilməsini dəstəkləmək məqsədilə texnologiyanın inkişafı və ötürülməsi üzrə genişləndirilmiş
fəaliyyətin təşviq edilməsində və sadələşdirilməsində Texnologiya Mexanizminin işində hərtərəfli
öncüllüyü təmin etmək üçün texnologiya çərçivəsi yaradılır.
5. İnnovasiyanın sürətləndirilməsi, təşviq edilməsi və innovasiya üçün əlverişli şəraitin yaradılması
iqlim dəyişmələrinə qarşı səmərəli, uzunmüddətli qlobal cavab tədbirləri və iqtisadi artım, eləcə də davamlı
inkişafın təşviq edilməsi üçün zəruridir. Belə səylər, müvafiq olaraq Texnologiya Mexanizmi də daxil
olmaqla, Konvensiyanın Maliyyə Mexanizmi tərəfindən tədqiqat və inkişafa birgə yanaşma və inkişaf
etməkdə olan Tərəf ölkələrin texnologiyaya, xüsusilə texnologiya dövrünün ilkin mərhələlərinə çıxışının
asanlaşdın İması üçün maliyyə vəsaiti hesabına dəstəklənir.
6. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə bu maddənin həyata keçirilməsi, o cümlədən yumşaltma və
uyğunlaşma üçün verilən dəstək arasında tarazlığa nail olmaq məqsədilə texnologiya dövrünün müxtəlif
mərhələlərində texnologiyanın inkişafı və ötürülməsi üzrə birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi üçün dəstək, o
cümlədən maliyyə dəstəyi təmin edilir. 14-cü maddədə istinad edilən qlobal məşvərət inkişaf etməkdə olan
Tərəf ölkələr üçün texnologiyanın inkişafı və ötürülməsi üzrə dəstəklə əlaqəli olan səylər barədə mövcud
məlumatı nəzərə alır.
Maddə 11
1. Bu Saziş çərçivəsində potensialın artırılması inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin, xüsusilə ən az
inkişaf etmiş və iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə həssas olan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri
kimi zəif potensiala malik ölkələrin iqlim dəyişmələrinə qarşı səmərəli tədbir görmək, o cümlədən inter
alia, uyğunlaşma və yumşaltma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün potensial və qabiliyyətini artırmalı və
texnologiyanın inkişafı, yayılması və yerləşdirilməsini, iqlim maliyyəsi, təhsil, təlim və ictimai
maarifləndirmənin müvafiq aspektlərinə çıxışı və məlumatın şəffaf, vaxtında və dəqiqliklə təqdim
edilməsini sadələşdirməlidir.
2. Potensialın artırılması ölkələrin xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, milli ehtiyaclara əsaslanmalı,
onlara cavab verməlidir və Tərəflər xüsusilə inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin ölkə sahibliyini, o
cümlədən milli, submilli və yerli səviyyədə artırmalıdır. Potensialın artırılması, o cümlədən Konvensiya
çərçivəsində potensialın artırılması fəaliyyətləri ilə bağlı öyrənilmiş təcrübələr rəhbər tutulmalı və geniş
iştirak, çarpaz əlaqəli və gender aspektlərini nəzərə alan səmərəli və dövri proses olmalıdır.
3. Bütün Tərəflər bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin
potensialının artırılması istiqamətində əməkdaşlıq etməlidirlər. İnkişaf etmiş Tərəf ölkələr inkişaf etməkdə
olan Tərəf ölkələrdə potensialın artırılması istiqamətindəki fəaliyyətlər üçün dəstəyi gücləndirməlidirlər.
4. Bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün, o cümlədən regional, ikitərəfli və çoxtərəfli yanaşmalar
vasitəsilə inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin potensialının artırılmasında iştirak edən bütün Tərəflər bu
fəaliyyət və ya tədbirlər barədə mütəmadi şəkildə məlumat verirlər. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr bu
Sazişin həyata keçirilməsi üçün potensialın artırılması planları, siyasətləri, fəaliyyət və tədbirlərin həyata
keçirilməsi üzrə əldə edilmiş irəliləyişlər barədə müntəzəm olaraq məlumat verməlidirlər.
5. Potensialın artırılması fəaliyyəti bu Sazişin həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi üçün uyğun
institusional mexanimzlər, o cümlədən Konvensiya çərçivəsində yaradılmış və bu Sazişə xidmət edən
uyğun institusional mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir. Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət
göstərən Tərəflər Konfransı ilk sessiyasında potensialın artırılması üçün ilkin institusional mexanizmləri
nəzərdən keçirir və qərar qəbul edir.
Maddə 12
Tərəflər, müvafiq qaydada, bu Saziş çərçivəsində fəaliyyətlərin gücləndirilməsi üçün iqlim
dəyişmələri məsələləri ilə əlaqədar təhsil, təlim, ictimai maarifləndirmə, ictimai iştirak və ictimaiyyətin
məlumata çıxışının yaxşılaşdırılması üçün fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində belə addımların vacibliyini
qəbul edərək əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 13
1. Beləliklə, qarşılıqlı etimad və inamın yaradılmasını və səmərəli şəkildə həyatakeçirilməni təşviq
etmək məqsədilə Tərəflərin müxtəlif potensialını nəzərə alan və kollektiv təcrübəyə əsaslanan fəaliyyət və
dəstək üçün çevikliyə malik şəffaflığı təmin edən genişləndirilmiş çərçivə yaradılmışdır.
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2. Şəffaflığı təmin edən çərçivə potensial baxımından ehtiyacı olan inkişaf etməkdə olan Tərəf
ölkələrə bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsində çevikliyi təmin edir. Bu maddənin 13-cü
bəndində istinad edilən şərt, prosedur və təlimatlar bu çevikliyi özündə əks etdirir.
3. Şəffaflığı təmin edən çərçivə ən az inkişaf etmiş ölkələrin və inkişaf etməkdə olan kiçik ada
dövlətlərinin xüsusi vəziyyətini qəbul edərək, Konvensiya çərçivəsində şəffaflıq mexanizmlərinin əsasında
qurulur, onları gücləndirir və asanlaşdırıcı, müdaxiləsiz, cəzasız şəkildə, milli suverenliyinə hörmətlə və
Tərəflərin üzərinə hədsiz yük qoymadan tətbiq edilir.
4. Konvensiya çərçivəsində şəffaflıq mexanizmləri, o cümlədən milli məlumatlar, iki ildən bir təqdim
edilən hesabatlar və yenilənmə hesabatları, beynəlxalq qiymətləndirmə, yoxlama, məsləhətləşmə və təhlil
bu maddənin 13-cü bəndi çərçivəsində şərt, prosedur və təlimatların hazırlanması üçün istifadə edilmiş
təcrübənin bir hissəsini təşkil edir
5. Şəffaflıq fəaliyyəti üçün çərçivənin məqsədi onun 2-ci maddəsində müəyyən edildiyi kimi,
Konvensiyanın məqsədi baxımından iqlim dəyişmələri ilə mübarizə tədbirlərinin daha aydın anlaşılmasını,
o cümlədən 4-cü maddə çərçivəsində Tərəflərin fərdi milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrinə nail
olmaq istiqamətində aydınlığın təmin edilməsi və irəliləyişin izlənilməsini və 7-ci maddə çərçivəsində
Tərəflərin uyğunlaşma tədbirləri, o cümlədən səmərəli praktika, prioritet, ehtiyac və boşluqları və 14-cü
maddə çərçivəsində qlobal məşvərət üçün məlumat bazasının yaradılmasını əhatə edir.
6. Fəaliyyətin şəffaflığı üçün çərçivənin məqsədi 4-cü, 7-ci, 9-cu, 10-cu və 11-ci maddələr
çərçivəsində iqlim dəyişmələri tədbirləri kontekstində aidiyyəti fərdi Tərəflərin təmin edilmiş və əldə
edilmiş dəstəyin aydın şəkildə anlamasının təmin edilməsi və mümkün olduğu qədər 14-cü maddə
çərçivəsində qlobal məşvərət üçün məlumat bazasının yaradılması məqsədilə ayrılmış ümumi maliyyə
dəstəyi barədə dolğun məlumat verməkdən ibarətdir.
7. Hər bir Tərəf aşağıdakı məlumatları müntəzəm olaraq təqdim edir:
(a) İqlim Dəyişmələri üzrə Hökümətlərarası Ekspertlər Qrupu tərəfindən qəbul edilmiş və Paris Sazişi
Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən razılaşdırılmış səmərəli
praktikaya əsaslanan metodologiyaların istifadəsi vasitəsilə hazırlanan istixana effektli qazların mənbə üzrə
antropogen tullantıları və sahələr üzrə ayrılmalarına dair milli inventarlaşdırma hesabatını;
(b) 4-cü maddə çərçivəsində milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfənin həyata keçirilməsi və ona nail
olunması üzrə əldə edilmiş irəliləyişin izlənilməsi üçün tələb olunan məlumatı.
8. Hər bir Tərəf həmçinin, müvafiq olaraq, 7-ci maddə çərçivəsində iqlim dəyişmələrinin təsirləri və
uyğunlaşma ilə bağlı məlumatları təqdim etməlidir.
9. İnkişaf etmiş Tərəf ölkələr 9-cu, 10-cu və 11-ci maddələr çərçivəsində inkişaf etməkdə olan Tərəf
ölkələr üçün maliyyə, texnologiyanın ötürülməsi və potensialın artırılması üzrə təmin edilən dəstək barədə
məlumat verirlər, dəstək göstərən digər Tərəflər bu barədə məlumat vermək üçün təşviq olunmalıdırlar.
10. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələr 9-cu, 10-cu və 11-ci maddələr çərçivəsində ehtiyac duyduqları
və əldə etdikləri maliyyə, texnologiyanın ötürülməsi və potensialın artırılması üzrə dəstək barədə məlumatı
təqdim etməlidirlər.
11. 1/CP.21 saylı qərara uyğun olaraq, bu maddənin 7-ci və 9-cu bəndləri çərçivəsində hər bir Tərəfin
təqdim etdiyi məlumatlar texniki ekspert yoxlanışından keçir. Buna ehtiyacı olan inkişaf etməkdə olan
Tərəf ölkələrə öz potensialları nəzərə alınmaqla yoxlanış prosesinə potensialın artırılması ehtiyaclarının
müəyyən edilməsi üçün dəstək daxil edilir. Əlavə olaraq, hər bir Tərəf 9-cu maddə çərçivəsində müəyyən
edilmiş səylər baxımından irəliləyişin çoxtərəfli səviyyədə nəzərdən keçirilməsi və sadələşdirməsində və
müvafiq qaydada onun milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfəsinin həyata keçirilməsi və ona nail olunması
prosesində iştirak edir.
12. Bu bənd çərçivəsində texniki ekspert yoxlanışı Tərəfin aidiyyəti üzrə təmin etdiyi dəstəyin
nəzərdən keçirilməsini, onun milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfəsinin həyata keçirilməsini və ona nail
olunmasını əhatə edir. Yoxlama həmçinin Tərəfin təkmilləşdirməli olduğu sahələri müəyyən edir və bu
maddənin 2-ci bəndi çərçivəsində Tərəfə verilmiş çevikliyi nəzərə alaraq, məlumatın bu maddənin 13-cü
bəndində istinad edilən şərt, prosedur və təlimatlar ilə uyğunluğunun yoxlanılmasını əhatə edir. Yoxlama
inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin müvafiq milli potensial və vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirir.
13. Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı özünün ilk iclasında
Konvensiya çərçivəsində şəffaflıqla bağlı mexanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş təcrübə
əsasında və bu maddənin müddəaları əsasında, müvafiq olaraq, fəaliyyət və dəstəyin şəffaflığı üçün ümumi
şərt, prosedur və təlimatları qəbul edir.
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14. Bu maddənin həyata keçirilməsi üçün inkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrə dəstək təmin edilir.
15. İnkişaf etməkdə olan Tərəf ölkələrin şəffaflıqla əlaqəli potensialının artırılması üçün onlara
həmçinin davamlı şəkildə dəstək göstərilir.
Maddə 14
1. Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu Sazişin məqsədinə
və uzunmüddətli hədəflərinə (“qlobal məşvərət” olaraq istinad edilmişdir) nail olmaq istiqamətində
irəliləyişin qiymətləndirilməsi üçün dövri qaydada bu Sazişin həyata keçirilməsi üzrə təhlil aparır. O bunu
yumşaltma və uyğunlaşma, həyatakeçirmə və dəstəyi nəzərə alaraq, ədalətlilik və mövcud olan qabaqcıl
elmi biliklər nəzərə alınmaqla əhatəli və asanlaşdırıcı şəkildə edir.
2. Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı digər qərar qəbul
etmədiyi təqdirdə, Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı ilk qlobal
məşvərəti 2023-cü ildə həyata keçirir və bundan sonra hər beş ildən bir bunu həyata keçirməkdə davam
edir.
3. Qlobal məşvərətin nəticəsi barədə, bu Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq, milli səviyyədə
müəyyən edilmiş fəaliyyət və dəstəyin yenilənməsi və gücləndirilməsi, habelə iqlim fəaliyyəti üçün
beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə Tərəflər məlumatlandırılır.
Maddə 15
1. Beləliklə, bu Sazişin müddəalarının həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq və onlara əməl edilməsini
təşviq etmək üçün mexanizm yaradılmışdır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində istinad edilən mexanizm şəffaf, müdaxiləsiz və cəzasız şəkildə
fəaliyyət göstərəcək, mahiyyətcə ekspert biliklərinə əsaslanan və asanlaşdırıcı olan komitədən ibarətdir.
Komitə Tərəf ölkələrin müvafiq milli potensial və vəziyyətlərinə xüsusi diqqət yetirir.
3. Komitə Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının ilk
sessiyasında qəbul edilən şərt və prosedurlar əsasında fəaliyyət göstərir və Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi
kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransına illik hesabat verir.
Maddə 16
1. Konvensiyanın ali orqanı olan Tərəflər Konfransı bu Sazişə Tərəflərin müşavirəsi qismində xidmət
göstərir.
2. Bu Sazişə Tərəf olmayan Konvensiyanın Tərəfləri bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi qismində
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının istənilən sessiyasında müşahidəçi kimi iştirak edə bilər. Tərəflər
Konfransı bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə, bu Saziş çərçivəsində
qərarları yalnız bu Sazişə Tərəf olanlar qəbul edə bilər.
3. Tərəflər Konfransı bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərdikdə, Tərəflər
Konfransı Bürosunun Konvensiya Tərəfini təmsil edən, lakin eyni zamanda bu Sazişin Tərəfi olmayan
istənilən üzvü bu Sazişin Tərəfləri arasından və bu Sazişin Tərəfləri tərəfindən seçilmiş əlavə üzvlərlə əvəz
edilir.
4. Bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu Sazişin həyata
keçirilməsini müntəzəm qaydada nəzarətdə saxlayır və öz mandatı çərçivəsində onun səmərəli şəkildə
həyata keçirilməsi üçün zəruri olan qərarları qəbul edir. O bu Saziş çərçivəsində üzərinə qoyulmuş
vəzifələri yerinə yetirir və:
(a) bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edilən yardımçı orqanları təsis edir; və
(b) bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün tələb oluna biləcək digər funksiyaları icra edir.
5. Tərəflər Konfransının prosedur qaydaları və Konvensiya çərçivəsində tətbiq edilən maliyyə
prosedurları bu Saziş çərçivəsində, mutatis mutandis qaydasında tətbiq edilir, Paris Sazişi Tərəflərinin
müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən yekdilliklə başqa qərar qəbul edildiyi
hallar istisna olunur.
6. Bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının ilk sessiyası
katiblik tərəfindən bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra planlaşdırılmış Tərəflər Konfransının birinci
sessiyası ilə birlikdə çağırılır. Bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransının başqa qərar qəbul etdiyi hallar istisna olmaqla, bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi
267

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının növbəti adi sessiyaları Tərəflər Konfransının adi sessiyaları ilə
birlikdə keçirilir.
7. Bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının növbədənkənar
sessiyaları bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən zəruri
hesab olunacaq vaxtlarda və ya istənilən Tərəfin yazılı müraciəti əsasında, sorğunun katiblik tərəfindən
Tərəflərə təqdim edildiyi tarixdən 6 (altı) ay müddətində və Tərəflərin ən az üçdə birinin dəstəkləməsi
şərtilə keçirilir.
8. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşdırılmış agentlikləri və Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentlik, habelə bu kimi qurumlara üzv olan və ya onlar yanında müşahidəçi qismində fəaliyyət
göstərən Konvensiyaya üzv olmayan istənilən dövlət bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət
göstərən Tərəflər Konfransının sessiyalarında müşahidəçi kimi təmsil oluna bilər. Bu Sazişdə əhatə olunan
məsələlər üzrə ixtisaslaşan və bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransının sessiyalarında müşahidəçi qismində təmsil edilmək niyyəti barədə katibliyi
məlumatlandırmış istənilən orqan və ya agentlik, istər milli və ya beynəlxalq, istərsə də hökumət və qeyrihökumət qurum və təşkilatları iştirak edən Tərəflərin ən azı üçdə birinin buna etiraz etməsi halları istisna
olmaqla, sessiyalarda iştirak edə bilər. Müşahidəçilərin qəbulu və iştirakı bu maddənin 5-ci bəndində istinad
edilən prosedur qaydaları ilə tənzimlənir.
Maddə 17
1. Konvensiyanın 8-ci maddəsi çərçivəsində yaradılmış katiblik bu Sazişin katibliyi qismində xidmət
göstərir.
2. Katibliyin funksiyaları ilə bağlı Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 2-ci bəndi və katibliyin
fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 3-cü bəndi, mutatis
mutandis qaydasında bu Sazişə tətbiq edilir. Katiblik, əlavə olaraq, bu Saziş çərçivəsində və bu Sazişin
Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən müəyyən edilmiş funksiyaları
yerinə yetirir.
Maddə 18
1. Konvensiyanın 9-cu və 10-cu maddələri ilə yaradılan Elmi və Texnoloji Məsləhət üzrə Yardımçı
Orqan və Həyatakeçirmə üzrə Yardımçı Orqan, müvafiq olaraq, bu Sazişin Elmi və Texnoloji Məsləhət
üzrə Yardımçı Orqanı və bu Sazişin Həyatakeçirmə üzrə Yardımçı Orqanı qismində xidmət göstərir.
Konvensiyanın bu iki orqanın fəaliyyəti ilə bağlı müddəaları mutatis mutandis qaydasında bu Sazişə tətbiq
edilir. Bu Sazişin Elmi və Texnoloji Məsləhət üzrə Yardımçı Orqanının və Həyatakeçirmə üzrə Yardımçı
Orqanının görüşləri, müvafiq olaraq, Konvensiyanın Elmi və Texnoloji Məsləhət üzrə Yardımçı Orqanının
və Həyatakeçirmə üzrə Yardımçı Orqanının görüşləri ilə birlikdə keçirilir.
2. Bu Sazişə Tərəf olmayan Konvensiyanın Tərəfləri yardımçı orqanların istənilən sessiyalarında
müşahidəçi qismində iştirak edə bilərlər. Yardımçı orqanlar bu Sazişin yardımçı orqanları qismində
fəaliyyət göstərdikdə, bu Saziş çərçivəsində qərarları yalnız bu Sazişin Tərəfləri qəbul edir.
3. Konvensiyanın 9-cu və 10-cu maddələri ilə yaradılan yardımçı orqanlar bu Sazişlə bağlı məsələlər
üzrə funksiyalarını yerinə yetirərkən bu yardımçı orqanların bürosunda Konvensiya Tərəfini təmsil edən,
lakin eyni zamanda bu Sazişin Tərəfi olmayan hər hansı bir üzv, bu Sazişin Tərəfləri arasından və bu Sazişin
Tərəfləri tərəfindən seçilmiş əlavə üzvlə əvəz edilir.
Maddə 19
1. Konvensiya tərəfindən və ya onun çərçivəsində yaradılmış yardımçı orqanlar və ya digər
institusional mexanizmlər bu Sazişdə istinad edilənlər istisna olmaqla, bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi
kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının qərarı ilə bu Sazişə xidmət göstərirlər. 2. Bu Sazişin
Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu kimi yardımçı orqan və ya
mexanizmlər tərəfindən həyata keçiriləcək funksiyaları müəyyən edir.
Bu Sazişin Tərəflərinin müşavirəsi kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı belə yardımçı orqan
və institusional mexanizmlərə əlavə təlimatlar verə bilər.
Maddə 20
268

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Bu Saziş Konvensiyanın Tərəfləri olan dövlət və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən
imzalanmaq üçün açıqdır və ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilir. Saziş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Nyu-York şəhərindəki Baş Qərargahında 2016-cı il 22 aprel tarixindən 2017-ci il 21 aprel tarixinə kimi
imzalanma üçün açıqdır. Bundan sonra bu Saziş imzalanma üçün bağlanıldığı tarixin növbəti günündən
etibarən qoşulma üçün açıqdır. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədləri Depozitariyə saxlanca
verilir.
2. Bu Sazişə heç bir üzv dövləti Tərəf olmayan hər hansı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı bu
Sazişə Tərəf olduqda, bu Saziş çərçivəsində nəzərdə tutulan bütün öhdəliklərə riayət edir. Üzv
dövlətlərindən biri və ya bir neçəsi bu Sazişin Tərəfi olan regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlan olduğu
halda, təşkilat və onun üzv ölkələri bu Saziş çərçivəsində öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq
vəzifələr üzrə qərar qəbul edirlər. Bu kimi hallarda, təşkilat və onun üzv dövlətləri bu Saziş çərçivəsində
hüquqlarından eyni vaxtda istifadə edə bilməzlər.
3. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları özlərinin ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma
sənədlərində bu Sazişin tənzimlədiyi məsələlərlə bağlı səlahiyyətlərinin əhatə dairəsini bəyan edirlər. Bu
təşkilatlar, həmçinin öz səlahiyyətlərinin əhatə dairəsi ilə bağlı hər hansı bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə
Depozitariyə məlumat verir və o öz növbəsində bu barədə digər Tərəfləri məlumatlandırır.
Maddə 21
1. Bu Saziş qlobal istixana effektli qaz tullantılarının təxmin edilən ümumilikdə ən azı 55 faizini
təşkil edən, Konvensiyanın ən azı 55 Tərəfinin ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədlərini
saxlanca təqdim etdiyi tarixdən sonrakı otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Yalnız bu maddənin 1-ci bəndinin məhdud məqsədi üçün “qlobal istixana effektli qaz tullantıları”
ifadəsi, bildirilmiş ən yeni və ya Konvensiya Tərəflərinin bu Sazişi qəbul etməsindən əvvəlki miqdar
deməkdir.
3. Bu Sazişi ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya qüvvəyəminmə üçün bu maddənin 1-ci
bəndində müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildikdən sonra bu Sazişə qoşulan hər bir dövlət və ya regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu Saziş, dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədlərini saxlanca təqdim etdiyi tarixdən sonrakı otuzuncu gün
qüvvəyə minir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən
saxlanca təqdim edilmiş istənilən sənəd bu təşkilatın üzvü olan dövlətlər tərəfindən saxlanca təqdim edilmiş
sənədlərə əlavə kimi hesab edilmir.
Maddə 22
Konvensiyada dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı Konvensiyanın 15-ci maddəsinin müddəaları bu
Sazişə, mutatis mutandis qaydasında tətbiq edilir.
Maddə 23
1. Qəbuletmə və Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı Konvensiyanın 16-cı
maddəsinin müddəaları bu Sazişə mutatis mutandis qaydasında tətbiq edilir.
2. Bu Sazişə əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir və əksi aydın şəkildə ifadə edilmədiyi
təqdirdə, bu Sazişə istinad, eyni zamanda onun əlavələrinə istinad kimi qəbul edilir. Bu kimi əlavələr elmi,
texniki, prosedur və ya inzibati xarakterli siyahı, forma və ya təsviri xarakter daşıyan digər materiallarla
məhdudlaşdırılır.
Maddə 24
Konvensiyanın fikir ayrılıqlarının həlli ilə bağlı 14-cü maddənin müddəaları bu Sazişə mutatis
mutandis qaydasında tətbiq olunur.
Maddə 25
1. Bu maddənin 2-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş hal istisna olmaqla, hər bir Tərəf bir səsə malikdir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səlahiyyətləri çərçivəsində bu Sazişə Tərəf olan üzv
dövlətlərinin sayı qədər səs vermək hüququndan istifadə edirlər. Üzv dövlətlər öz səsvermə hüquqlarından
istifadə etdikdə, bu təşkilatlar öz səsvermə hüquqlarından istifadə edə bilməzlər. Bunun əksi də doğrudur.
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Maddə 26
Bu Sazişin depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibidir.
Maddə 27
Hazırkı Sazişə heç bir qeyd-şərt irəli sürülə bilməz.
Maddə 28
1. Sazişin Tərəfi üçün bu Sazişin qüvvəyə minməsindən 3 (üç) il sonra istənilən vaxt bu Tərəf
Depozitariyə yazılı bildiriş təqdim etməklə bu Sazişə xitam verə bilər.
2. Hər hansı bir belə xitamvermə, bildirişin Depozitari tərəfindən qəbul olunduğu tarixdən 1 (bir) il
sonra və ya xitamvermə ilə bağlı bildirişdə qeyd edilə biləcək daha sonrakı tarixdə qüvvəyə minir.
3. Konvensiyaya xitam verən hər hansı bir Tərəf, həmçinin bu Sazişə də xitam vermiş hesab olunur.
Maddə 29
Bu Sazişin ərəb, Çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində bərabər autentik mətnlərdə olan əsli
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
2015-ci il 12 dekabr (iki min on beşinci il on iki dekabr) tarixində Parisdə hazırlanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi səlahiyyətlər verilmiş aşağıda imza edənlər bu Sazişi imzaladılar.
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Malta Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Malta Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” 2016-cı il aprelin 29-da Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu təsdiq
edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2016-cı il
№ 310-VQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Malta Respublikası
Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Malta Respublikası Hökuməti gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya bağlamaqla iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək məqsədi ilə aşağıdakılar barədə
razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə görə tutulan vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə görə vergilərə gəlirin ümumi məbləğindən və ya onun elementlərindən, o cümlədən
daşınan və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən və müəssisələr
tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya maaşların ümumi məbləğlərindən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi; və
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
(b) Maltada:
gəlir vergisi
(bundan sonra “Malta vergisi” adlanır).
4. Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
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Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “Azərbaycan” termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına məxsus olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b) “Malta” termini Malta Respublikasını bildirir, coğrafi mənada istifadə edildikdə isə ərazi suları
da daxil olmaqla, Malta adası, Qozo adası və Malta arxipelaqının digər adalarını, o cümlədən Maltanın
kontinental şelfdə təbii resursların kəşfiyyatı və işlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyi də daxil olmaqla,
beynəlxalq hüquq və milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq dənizin dibi, yerin təki və ərazi dənizi ilə əlaqəli
üst su qatma münasibətdə öz suveren hüquqlarını, yurisdiksiyasını və nəzarəti həyata keçirdiyi istənilən
ərazini bildirir;
(c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri, kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Maltanı bildirir;
(d) “şəxs” termini fiziki şəxsi, kollektiv investisiya sxemini, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər
birliklərini bildirir;
(e) “şirkət” termini hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri,
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(g) “beynəlxalq daşıma” termini Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi hallan istisna olmaqla) bildirir;
(h) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyini və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Maltada - maliyyə məsələləri üzrə məsuliyyət daşıyan naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini;
(i) “milli şəxs” termini Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə aşağıdakılan bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür „tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası bu terminin
həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanını
da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə münasibətdə orada
vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
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(a) o yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer;
və
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti
- yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 12 (on iki) aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı aydan artıq bir dövr və ya dövrlər
ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya məlumat toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yanmbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması, bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 6-cı bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və
müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə
edirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü
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bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta haqları toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki, tamamilə həmin müəssisə üçün
həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək şərtlərdən
fərqli olduğu halda, həmin agent bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya digər
formada istifadəsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin (həmin daimi nümayəndəlik Razılığa gələn Dövlətin ayrıca müəssisəsi
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olduğu halda çıxılmasına yol verilməyəcək xərclər istisna olmaqla), o cümlədən idarəetmə və ümumi
inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, belə halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda icarəyə verilməsindən mənfəət; və
(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət;
əgər bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər bir halda bu ik müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edirsə və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda orada bu mənfəətdən hesablanan verginin
məbləğinə düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları
müvafiq qaydada nəzərə almır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri olduqda bir-biri
ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
(a) dividendlər Azərbaycanın rezidenti olan şirkət tərəfindən onların faktiki sahibi olan Malta
rezidentinə ödənilirsə, Azərbaycanda tutulan vergi dividendlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq
olmamalıdır;
(b) dividendlər Maltanın rezidenti olan şirkət tərəfindən onların faktiki sahibi olan Azərbaycan
rezidentinə ödənilirsə, dividendlərin ümumi məbləği üzrə Maltada ödənilməli olan vergi dividendlər
ödənilən mənfəətdən tutulan vergilərdən artıq olmamalıdır.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, “jouissance” səhmlərindən və ya
“jouissance” hüquqlarından, dağ-mədən sənayesinin səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən (paylarından)
və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən
gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən
gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən
gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər aşağıdakı
hallarda həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilir:
(a) faizlər həmin Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli
hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankı tərəfindən ödənilirsə;
(b) faizlər Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankına ödənilirsə;
(c) faizlər tamamilə Razılığa gələn digər Dövlətin Hökumətinə məxsus olan hər hansı maliyyə
institutuna ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
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göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin’bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində
və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye,
kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair məlumat əvəzində alman istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya
daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya
14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya məlumat ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa,
bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq
hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşmar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, bu cür
daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi, aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b) əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdlu işdən əldə olunan gəlir
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə olunan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə olunan bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq
dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
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3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət xadimləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət xadimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
xadimi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət xadimi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir;
(b) bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi
bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə,
həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüdlər
və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir;
(b) bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
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məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və
gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 22
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Maltada vergiyə cəlb
edilə bilən gəlir əldə edirsə, Azərbaycan həmin rezidentin gəlir vergisindən Maltada ödənilmiş gəlir
vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına icazə verir.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Maltada ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Malta vergilərindən xaricdə ödənilmiş vergilərin çıxılmasına yol verən Malta qanununun müddəaları
nəzərə alınmaqla, əgər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, Azərbaycan mənbələrindən əldə
olunan gəlirə Maltada vergi hesablanırsa, həmin gəlir üzrə Azərbaycanda ödənilmiş verginin Maltada
ödənilməli olan müvafiq vergidən çıxılmasına icazə verilir.
Maddə 23
Diskriminasiyaya yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmır. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilmir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin; yə çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilmir.
4. 9-cu maddənin 1 -ci bəndinin, 11-ci maddənin 6-cı bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
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birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 24
Qarşılıqlı razılıq proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalanna uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya gətirib
çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş
müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və ya bu hal
23-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlan bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərirlər. Onlar
həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün birbiri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 25
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onlann inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən məlumat mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə
ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat
mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı məlumat, həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş məlumata tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab
edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya
prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması və ya yuxarıda
göstərilənlərə nəzarət ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilmir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
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olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldəetmə vasitələrindən
istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən həmin məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verilməsi kimi təfsir edilmir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə məlumat verilməsindən sadəcə
olaraq həmin məlumatın bank, digər maliyyə institutu, səlahiyyət verilmiş şəxs və ya agent, yaxud etibar
edilmiş şəxs qismində çıxış edən şəxsdə olması və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqları ilə əlaqəli
olması səbəbindən imtina etmək hüququ kimi təfsir edilmir.
Maddə 26
Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi sazişlərə əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 27
Dəyişikliklər
Razılığa gələn Dövlətlərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya onun ayrılmaz tərkib hissəsi hesab
edilən ayrıca Protokollarla rəsmiləşdirilən dəyişikliklər edilə bilər. Bu maddənin birinci cümləsində
göstərilən Protokollar bu Konvensiyanın 28-ci maddəsində nəzərdə tutulan prosedura uyğun olaraq
qüvvəyə minir.
Maddə 28
Qüvvəyəminmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər özlərinin milli qanunvericiliyinə əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə
minməsi üçün zəruri olan hüquqi tələblərin tamamlanması barədə diplomatik kanallar vasitəsilə bir-birinə
yazılı bildiriş göndərirlər. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
2. Konvensiya, onun qüvvəyə mindiyi tarixdən bilavasitə sonra gələn 1 yanvar tarixində və ya ondan
sonra başlanan hər hansı təqvim ili və ya hesabat dövrü ərzində əldə edilən gəlirlər üzrə vergilərə
münasibətdə tətbiq edilir.
Maddə 29
Ləğvedilmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən ləğv edilənədək qüvvədə qalır.
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı beşillik müddət
bitdikdən sonra başlanan hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 (altı) ay qalmış diplomatik
kanallarla ləğvedilmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanı ləğv edə bilər. Belə halda, bu
Konvensiya bildirişin təqdim edildiyi tarixdən sonra gələn 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan
hər hansı təqvim ili və ya hesabat dövrü ərzində əldə edilən gəlirlər üzrə vergilərə münasibətdə ləğv edilmiş
sayılır.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
Bakı şəhərində 29 aprel 2016-cı il tarixində, Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə
imzalanmışdır, hər iki mətn bərabər autentikdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Malta Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
PROTOKOL

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Malta Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
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haqqında Konvensiya imzalanan zaman hər iki Tərəf Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən
aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
10-cu maddəyə əlavə:
10-cu maddənin (Dividendlər) 2-ci bəndi ilə bağlı:
a) belə başa düşülür ki, Maltaya münasibətdə “dividendlərin ümumi məbləği” ifadəsi səhmdarların
əlində olan dividendlərin Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergitutma məqsədləri
üçün şirkət tərəfindən dividendlərin bölüşdürüldüyü mənfəətdən ödənilmiş verginin məbləği qədər artırılan
məbləğini bildirir. Necə ki, dividendləri artıran məcmu vergi məbləği şirkətin dividendlərə bölüşdürülən
mənfəətindən ödənilən məcmu vergi ilə eynilik təşkil edir, eləcə də səhmdarların vergi qədər artırılmış
dividend məbləğlərinin məcmusu şirkətin dividendlərə bölüşdürülən mənfəətinin məbləği ilə eynilik təşkil
edir;
b) əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunları dividendlərə bölüşdürülən mənfəətə münasibətdə vergi
güzəştlərinin verilməsi imkanını nəzərdə tutursa, bu halda 22-ci maddənin (İkiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması) müddəaları Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlət həmin bənddə göstərilən
çıxılmanı tətbiq etdiyi halda tətbiq ediləcəkdir. Əgər dividendlərə bölüşdürülən mənfəətə vergi güzəşti
mövcud deyildirsə, 22-ci maddənin (İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması) müddəaları tətbiq edilməyə
bilər.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu Protokolu
imzaladılar.
Bakı şəhərində 29 aprel 2016-cı il tarixində, Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla, iki nüsxədə
imzalanmışdır, hər iki mətn bərabər autentikdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Malta Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveç Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveç Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” 2016-cı il fevralın 10-da Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu təsdiq
edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2016-cı il
№ 309-VQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveç Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveç Krallığı Hökuməti gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya
bağlamaq məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə görə tutulan vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən və ya onun elementlərindən, o cümlədən
daşınar və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən
ödənilən əməkhaqqı və ya maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından
tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycanda:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi; və
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi”);
(b) İsveçdə:
(i) milli gəlir vergisi (den statliga inkomstskatten);
(ii) dividendlərdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi (kupongskatten);
(iii) qeyri-rezidentlərin gəlir vergisi (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);
(iv) qeyri-rezident artist və idmançıların gəlir vergisi (den särskilda inkomstskatten for utomlands bosatta
artister m. fl.); və
(v) bələdiyyə gəlir vergisi (den kommunala inkomstskatten)
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(bundan sonra “İsveç vergisi”).
4. Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “Azərbaycan” termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına məxsus olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b) “İsveç” termini İsveç Krallığını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə İsveçin milli
ərazisini, ərazi dənizini, o cümlədən İsveçin beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq öz suveren hüquqlarını və
ya yurisdiksiyasını həyata keçirdiyi digər su ərazilərini bildirir;
(c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri, kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya İsveçi bildirir;
(d) “şəxs” termini fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir, öz statusunu
Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən alan və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən vergiyə cəlb oluna bilən
qurum hesab edilən tərəfdaşlıq və ya birgə müəssisə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün şəxs hesab edilir;
(e) “şirkət” termini hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri,
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(g) “beynəlxalq daşıma” termini Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(h) “milli şəxs” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı;
(i) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyini və Vergilər Nazirliyini;
(ii) İsveçdə - maliyyə nazirini, onun səlahiyyətli nümayəndəsini və ya bu Konvensiyanın məqsədləri üçün
təyin edilmiş səlahiyyətli orqanı.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, bu
terminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı dövlət qurumunu və ya agentliyini, inzibati ərazi
bölməsini, yaxud yerli hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki
mənbələrdən gəlirlərə münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
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2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı
razılıq yolu ilə həll etməyə çalışırlar.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı qurğu və ya tikili;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. Tikinti meydançası və ya quraşdırma, montaj, yaxud yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət on iki aydan artıq davam etdikdə daimi
nümayəndəlik təşkil edir.
4. Razılığa gələn Dövlətdə məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və
ya bu cür məqsədlər üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli
fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) həmin Dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində
ümumilikdə altı aydan artıq davam etdikdə daimi nümayəndəlik təşkil edir.
5. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi, bu şərtlə ki, qurğuların bu cür
istifadəsi malların və məmulatların satışını ehtiva etməsin;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması, bu şərtlə ki, bu cür saxlanılma malların və
məmulatların satışını ehtiva etməsin;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya məlumat toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması, bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
6. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
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fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu
səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı
fəaliyyətə münasibətdə həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə
ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 5-ci bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət,
hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən
bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki,
tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi halda, həmin agent, bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil
statuslu agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin, istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya digər
formada istifadəsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Döylətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə
və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
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Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən əldə olunan
mənfəət; və
(b) malların və məmulatların nəqli üçün istifadə olunan konteynerlərin (konteynerlərin daşınması
üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla) beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və
ya icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət,
əgər bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan
verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın
digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri
olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
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(a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər həmin dividendlərin faktiki sahibi dividend
ödəyən şirkətin (tərəfdaşlıq istisna olmaqla) kapitalının minimum 20 faizinə birbaşa sahibdirsə və həmin
şirkətdəki iştirak payı 200.000 avro və ya bu məbləğin Razılığa gələn Dövlətlərin milli valyutasında
ekvivalentindən artıqdırsa;
(b) dividendlərin ümumi məbləğinin 15 faizindən - bütün digər hallarda.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən və ya borc tələbləri olmayan,
mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən, gəlirləri bölüşdürən şirkətin
rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni
qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsidə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik, və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə və şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini bölüşdürülməmiş mənfəət üzrə vergiyə cəlb edə
bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, 1-ci bənddə göstərilən faizlər, aşağıdakı tələblərdən
biri ödənildiyi halda, yalnız onların faktiki sahibinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir:
(a) faizlərin ödəyicisi və ya resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin özü, onun qanunvericiliklə yaradılmış
orqanı, inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı, yaxud Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi
Bankıdırsa, faizlərin ödənilməsinə səbəb olan borca onlar tərəfindən zəmanət verilmişdirsə;
(b) faizlər onların ödəyicisinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti tərəfindən
təsdiqlənmiş borca münasibətdə ödənilirsə;
(c) faizlər İsveç Beynəlxalq İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi (SİDA), İsveç İxrac Krediti
Korporasiyası (SEK), Swedfund İnternational AB, İsveç İxrac Kreditlərinin Zəmanət Şurası
(Exportkreditnämnden), Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu və ya inkişafın və ya ixracın
təşviqinə xidmət edən istənilən digər dövlət institutu tərəfindən təqdim edilən və ya zəmanət verilən borca
münasibətdə ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi
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baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
(a) hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi
və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair məlumat əvəzində
ödənilən royaltinin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
(b) bütün digər hallarda royaltinin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, radio və ya televiziya yayımlarında istifadə edilmək
üçün lent və ya kasetlərin, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya
prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair məlumat
əvəzində alman istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya
daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya
14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya məlumat ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa,
bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq
hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın və ya aktivləri əsasən bu cür əmlakdan ibarət olan şirkətin səhmlərinin
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, bu cür
daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 4-cü bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, əvvəllər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmuş və
sonradan Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti statusunu almış fiziki şəxs tərəfindən hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsi nəticəsində əldə edilən gəlirlər, əmlakın özgəninkiləşdirilməsi adıçəkilən fiziki
şəxsin adı birinci çəkilən Dövlətdə rezidentliyinin bitdiyi tarixdən sonrakı 5 (beş) il müddətində baş verərsə,
adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxs tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil
xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Bununla belə,
bu cür gəlir aşağıdakı hallarda Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər:
(a) fiziki şəxs istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) gündən artıq
bir dövr və ya dövrlər ərzində digər Dövlətdə qalırsa, bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata
keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi; və ya
(b) fiziki şəxs öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm istifadə
etdiyi daimi bazaya sahibdirsə, bu halda gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların və mühasiblərin
müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə olunan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə olunan bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən (12) on iki aylıq
dövr ərzində ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa;
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə;
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
291

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət xadimləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən, teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət xadimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
xadimi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət xadimi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları incəsənət xadimi və ya idmançının Razılığa gələn
Dövlətə gəlişi əhəmiyyətli dərəcədə Razılığa gələn digər Dövlətin və ya onun inzibati ərazi bölməsinin,
yaxud yerli hakimiyyət orqanının dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirildiyi halda onun adı birinci
çəkilən dövlətdə həyata keçirdiyi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirə tətbiq edilmir. Bu halda gəlir yalnız
incəsənət xadimi və ya idmançının rezident olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 18
Təqaüdlər, annuitetlər və oxşar ödənişlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən təqaüdlər
və digər oxşar mükafatlar, sosial müdafiə qanunvericiliyi əsasında edilən ödənişlər və annuitetlər adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Annuitet” termini dövri əsasda pul və ya pul dəyəri formasında nəyinsə əvəzində adekvat və tam
ödəmə öhdəliyi üzrə ömürboyu və ya müəyyən, yaxud qeyri-müəyyən dövr ərzində, təsbit edilmiş vaxtlarda
ödənilməli olan təsbit edilmiş məbləği bildirir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2. 15-ci, 16-cı və 17-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati ərazi
bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı göstərilən
xidmətlərlə əlaqədar ödənilən mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədi ilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədi ilə
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aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və
gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 22
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq İsveçdə vergiyə cəlb
edilə bilən gəlir əldə edirsə, İsveçdə ödənilmiş gəlir vergisi məbləği həmin şəxsdən Azərbaycanda bu cür
gəlirə münasibətdə tutulan vergidən çıxılacaqdır.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. İsveçə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
(a) Əgər İsveç rezidenti Azərbaycanın qanunvericiliyinə və bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq
olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, İsveç özünün xarici vergilərin çıxılması
haqqında qanunlarına (buradakı əsas prinsiplərə xələl gətirmədən vaxtaşırı dəyişə bilər) uyğun olaraq
həmin gəlirə hesablanan vergidən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına
icazə verir.
(b) Əgər İsveç rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq yalnız Azərbaycanda
vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, İsveç öz vergi şkalası üzrə tətbiq edilən vergi dərəcəsini
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə yalnız Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəliri də nəzərə ala bilər.
(c) Bu bəndin (a) yarımbəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Azərbaycanın rezidenti olan şirkət
tərəfindən İsveçin rezidenti olan şirkətə ödənilən dividendlər İsveçin xarici şirkətlər tərəfindən İsveç
şirkətlərinə ödənilən dividendlərin vergidən azad edilməsini tənzimləyən qanununun müddəalarına
müvafiq olaraq İsveçdə vergidən azad edilir.
Maddə 23
Diskriminasiyaya yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmır. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır.
3. Bu maddənin heç bir müddəası Razılığa gələn Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status
və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların,
güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması
kimi təfsir edilmir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
293

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 24
Qarşılıqlı razılıq proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 23-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən 3 (üç) il müddətində
təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədi ilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
yaranan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərirlər. Onlar
həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün birbiri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədi ilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 25
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən məlumatın mübadiləsini həyata keçirirlər, bir
şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat
mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı məlumat, həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş məlumata tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab
edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya
prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması və ya yuxarıda
göstərilənlərə nəzarətlə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər. Yuxarıda
göstərilənlərə baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən alınmış məlumatdan hər iki Dövlətin
qanunlarına əsasən digər məqsədlər üçün istifadə oluna bilərsə və məlumatı təqdim edən Tərəf həmin
istifadəyə razılıq verərsə, həmin məlumatdan həmin digər məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.
3. Heç bir halda, 1 və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilmir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
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(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldəetmə vasitələrindən
istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən həmin məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verilməsi kimi təfsir edilmir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə məlumat verilməsindən, sadəcə
olaraq, həmin məlumatın bank, digər maliyyə institutu, səlahiyyət verilmiş şəxs və ya agent, yaxud etibar
edilmiş şəxs qismində çıxış edən şəxsdə olması və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqları ilə əlaqəli
olması səbəbindən imtina etmək hüququ kimi təfsir edilmir.
Maddə 26
Güzəştlərin məhdudlaşdırılması
Bu Konvensiyanın hər hansı digər müddəasından asılı olmayaraq, aşağıdakı hallar mövcud olduğu
təqdirdə, bu Konvensiyanın vergidən azadolunma və ya verginin azaldılmasına dair heç bir müddəası
aşağıdakı şərtlərə cavab verən şirkətin gəlirinə və bu cür şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə tətbiq
edilmir:
(a) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət özünün gəlirlərini əsas etibarilə digər Dövlətlərdən:
(i) bankçılıq, dəniz nəqliyyatı, maliyyə və ya sığorta kimi fəaliyyət növləri; və ya
(ii) əsas etibarilə digər Dövlətlərdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən şirkətlər qrupu üçün baş
ofis, əlaqələndirmə mərkəzi və ya oxşar qurum funksiyalarını həyata keçirmək kimi fəaliyyətlərdən əldə
edirsə və
(b) həmin Dövlət tərəfindən adi şəraitdə tətbiq edilən ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
metodunun tətbiqi istisna olmaqla, bu gəlir həmin Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq, həmin Dövlətin
ərazisində oxşar fəaliyyətlər göstərildiyi halda və ya həmin Dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata
keçirən şirkətlər qrupu üçün baş ofis, əlaqələndirmə mərkəzi və ya oxşar qurum funksiyaları həyata
keçirildiyi halda tətbiq ediləcək vergidən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı vergitutmaya cəlb ediləcəkdir.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi sazişlərə əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 28
Qüvvəyəminmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər milli qanunvericiliklərinə əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
üçün tələb olunan prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar vasitəsilə bir-birinə yazılı
bildiriş göndərirlər.
2. Konvensiya bu bildirişlərdən sonuncusu alındıqdan sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir və bundan
sonra aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı ilin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
(b) digər gəlir vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı ilin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 29
Ləğvedilmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən ləğv edilənədək qüvvədə qalır.
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış, diplomatik
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kanallar vasitəsilə ləğvedilmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanı ləğv edə bilər. Belə
halda bu Konvensiya aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilmiş sayılır:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - 6 (altı) aylıq dövr bitdikdən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
(b) digər gəlir vergilərinə münasibətdə - 6 (altı) aylıq dövr bitdikdən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar
tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
Bakı şəhərində 10 fevral 2016-cı il tarixində, Azərbaycan, İsveç və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl
nüsxədə imzalanmışdır, hər üç mətn bərabər autentikdir. Təfsir zamanı mətnlər arasında uyğunsuzluq
yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

İsveç Krallığı
Hökuməti adından
(imza)
PROTOKOL

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveç Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya imzalanan zaman aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı
müddəalar barədə razılığa gəldilər:
1-ci maddəyə münasibətdə
İsveç vergisinin məqsədləri üçün, İsveç qanunvericiliyinə əsasən vergiyə cəlb edilən subyekt kimi
baxılmayan şəxs tərəfindən və ya onun vasitəsilə əldə edilən gəlir elementi, Razılığa gələn Dövlətin
vergitutma qanunlarına müvafiq olaraq həmin Dövlətin rezidentinin gəliri hesab edilirsə, həmin dövlətin
rezidentinə hesablanan gəlir hesab edilir.
2-ci maddəyə münasibətdə
İsveç Sosial Müdafiə Qanunvericiliyi və Ümumi əməkhaqqından rüsumlar haqqında Akt
(1994:1920), Qazanılmış gəlirdən xüsusi əməkhaqqı vergisi Aktı (1990:659), Pensiya çıxılmalarına xüsusi
əməkhaqqı vergisi Aktı (1991:687) əsasında tətbiq edilən, yaxud bu Konvensiyanın imzalanma tarixindən
sonra tətbiq edilən hər hansı oxşar rüsum və ya vergilər bu Konvensiya ilə əhatə olunmur.
5-ci maddəyə münasibətdə
2-ci bəndin (f) yarımbəndinin tətbiqi məqsədi ilə belə başa düşülür ki, “qurğu və ya tikili” sözləri
təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən təsbit olunmuş fəaliyyət yerini bildirir və bu təsbit edilmiş
fəaliyyət yerinə gəmi və ya qayıq da daxildir.
8-ci maddəyə münasibətdə
Scandinavian Airlines System (SAS) hava nəqliyyatı konsorsiumu tərəfindən əldə edilən mənfəətə
münasibətdə 1-ci bəndin müddəaları həmin mənfəətin yalnız SAS-ın İsveç tərəfdaşı olan SAS Sverige ASin iştirak payına mütənasib olan hissəsinə tətbiq edilir.
13-cü maddəyə münasibətdə
Scandinavian Airlines System (SAS) hava nəqliyyatı konsorsiumu tərəfindən əldə edilən qazanclara
münasibətdə 3-cü bəndin müddəaları həmin qazancların yalnız SAS-ın İsveç tərəfdaşı olan SAS Sverige
AS-in iştirak payına mütənasib olan hissəsinə tətbiq edilir.
15-ci maddəyə münasibətdə
İsveç rezidenti Scandinavian Airlines System (SAS) hava nəqliyyatı konsorsiumu tərəfindən
beynəlxalq daşımalarda istismar olunan hava gəmisinin göyərtəsində muzdlu işdən gəlir əldə edirsə, bu
gəlir yalnız İsveçdə vergiyə cəlb edilir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu Protokolu
imzaladılar.
Bakı şəhərində 10 fevral 2016-cı il tarixində, Azərbaycan, İsveç və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl
nüsxədə imzalanmışdır, hər üç mətn bərabər autentikdir. Təfsir zamanı mətnlər arasında uyğunsuzluq
yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
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“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya Respublikasının Okeanlar
və Balıqçılıq Nazirliyi arasında “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə
çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”nın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına
əsasən sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya Respublikasının Okeanlar
və Balıqçılıq Nazirliyi arasında “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə
dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”nın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına əsasən
sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” 2016-cı il martın 17-də Seul şəhərində imzalanmış
Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 iyun 2016-cı il
№ 277-VQ
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya
Respublikasının Okeanlar və Balıqçılıq Nazirliyi arasında “Dənizçilərin
hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair
(DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”nın (əlavələrlə)
1/10-cu qaydasına əsasən sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında
ANLAŞMA MEMORANDUMU
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası və Koreya Respublikasının Okeanlar və
Balıqçılıq Nazirliyi (bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq),
“Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair (bundan sonra
“DHDNÇ” adlandırılacaq) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”nın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına
əsasən, sertifikatların (diplomların) tanınması sahəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaq məqsədi ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Məqsəd
Bu Anlaşma Memorandumu DHDNÇ Konvensiyasının icrası məqsədilə Tərəflər arasında dəniz
nəqliyyatı sahəsində təhsil və təlimin, habelə dənizçilərə verilən ixtisas şəhadətnamələrinin qarşılıqlı
tanınması məqsədini daşıyır.
Maddə 2
Tətbiq dairəsi
Bu Anlaşma Memorandumu DHDNÇ Konvensiyasının müvafiq müddəalarına uyğun olaraq, hər
hansı bir Tərəfin verdiyi ixtisas şəhadətnaməsinə malik olan və digər Tərəfin dövlət bayrağı altında üzən
gəmidə xidmət göstərən dənizçilərə şamil olunur.
Maddə 3
Əməkdaşlıq sahələri
Tərəflər DHDNÇ Konvensiyasının I/10-cu qaydasının müddəalarına uyğun olaraq digər Tərəfin
verdiyi dəniz nəqliyyatı sahəsində təhsil və təlimin, dənizçilərə verilən ixtisas şəhadətnamələrinin,
təsdiqnamələrin, təsdiq edilmiş təlim sənədlərinin və dənizçilərin tibbi şəhadətnamələrinin (bundan sonra
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“sertifikatlar” adlandırılacaq) qarşılıqlı tanınması, eyni zamanda təlim, sertifikatlaşdırma və dənizçilərin
idarə edilməsi üzrə əməkdaşlıq edəcəklər.
Maddə 4
Tərəflər arasında əlaqələr
4.1. Bu Anlaşma Memorandumunun həyata keçirilməsi məqsədi ilə yazışmalar aşağıdakı əlaqə
nömrələrinə və ünvanlara göndərilir:
4.1.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının əlaqə məlumatları:
AZ 1003, Bakı şəh., Xanlar küç. 2B
Telefon: (+994 12) 497-44-05
Faks: (+994 12) 497-44-06
E-mail: info@ardda.gov.az
4.1.2. Koreya Respublikası Okeanlar və Balıqçılıq Nazirliyinin əlaqə məlumatları:
Hökumət binası kompleksi 5, № 94, Dasom 2-Ro, Sejong xüsusi özünüidarə şəhəri, Koreya
Telefon: +82442005741
Faks: +82442005739
E-mail: mofl@korea.kr
4.2. Yuxarıda qeyd olunmuş ünvanlarda, əlaqə nömrələrində və ya elektron poçtlarda hər hansı
dəyişiklik olacağı təqdirdə, Tərəflər bir-birlərini bu barədə dərhal yazılı şəkildə xəbərdar edəcəklər.
Maddə 5
Dənizçilərin hazırlanması, təlimi və qiymətləndirilməsi
Tərəflər milli qanunvericilikləri çərçivəsində DHDNÇ Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq,
dənizçilərin hazırlanması, təlimi və qiymətləndirilməsinin DHDNÇ Məcəlləsinin A-1/6 bölməsinə əsasən
hər bir növ və səviyyə üzrə təşkil olunmasını və onlara nəzarət edilməsini təmin edirlər.
Maddə 6
Etibarlılıq və autentikliyin yoxlanılması
Tərəflər sertifikatların etibarlılığını və autentikliyini faksimil və ya elektron poçtla digər Tərəfə
birbaşa müraciət olunmaqla yoxlayır. Sorğuda sertifikat sahibinin şəxsi məlumatları (adı, soyadı, doğum
tarixi) və sertifikatla bağlı məlumatlar (sertifikatın tipi, seriya nömrəsi, verilmə yeri və tarixi) öz əksini
tapmalıdır. Sertifikat verən Tərəf sorğunu qəbul etdikdən sonra yeddi (7) iş günü müddətində faksimil və
ya elektron poçtla sorğunu cavablandırmalıdır.
Maddə 7
Təlim sahələrinə səfər və prosedurlarla tanışlıq
1. Tərəflərin nümayəndələri DHDNÇ Konvensiyasının 1/10 qaydasının müddəalarına uyğun olaraq
və sertifikat verən Tərəfin razılığı ilə, aşağıda göstərilənlərlə bağlı sertifikatların verilməsi ilə əlaqədar təlim
sahələri, eyni zamanda sertifikat verən Tərəfin qəbul etdiyi prosedur və qaydalarla tanış olmaq məqsədi ilə
bir-birlərinin ölkələrinə səfərlər edə bilərlər:
a. DHDNÇ Konvensiyasının həyata keçirilməsi, həmçinin dənizçilik sahəsində təhsil və təlim
sahələri üzrə hər bir Tərəfin imkanları;
b. ixtisas sertifikatlarının verilməsi ilə bağlı standartlar;
c. sertifikatların verilməsi, təsdiq edilməsi, etibarlılıq müddətinin uzadılması və sertifikatın ləvğ
edilməsi;
d. uçot aparılması;
e. tibbi uyğunluq standartları;
f. yoxlama üçün göndərilən sorğuların əlaqələndirilməsi və cavablandırılması prosesi.
2. Səfəri həyata keçirən Tərəf bu Anlaşma Memorandumunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin
müddəalarına əsasən həyata keçirdiyi qiymətləndirmənin nəticələri barədə məlumatı səfəri bitirdikdən
sonra üç (3) ay müddətində sertifikatı verən Tərəfə təqdim edir.
Maddə 8
Sertifikatların verilməsi və təlimlərin təşkili ilə bağlı
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dəyişikliklərə dair bildiriş
Tərəf DHDNÇ Konvensiyasına uyğun olaraq sertifikatın verilməsi və təlimlərin təşkili ilə bağlı hər
hansı ciddi dəyişiklik edərsə, bu dəyişikliklərin tətbiqindən sonra altmış (60) gün müddətində bu barədə
digər Tərəfi məlumatlandırır.
Maddə 9
Tanınmaya dair təsdiqnamələrin etibarlılıq müddətinin dayandırılması,
ləğv edilməsi və geri alınması
Tərəflərdən biri, DHDNÇ Konvensiyasının 1/2 qaydasının müddəalarına uyğun olaraq,
sertifikatlaşdırılmış dənizçi intizam məsuliyyətinə cəlb olunduqda və ya milli qanunvericiliyində müəyyən
olunmuş digər hallarda onun sertifikatı üzrə tanınmaya dair təsdiqnamələrin verilməsindən imtina edə və
ya tanınmaya dair təsdiqnamələrin etibarlılıq müddətini dayandıra, ləğv edə və geri ala bilər. Sertifikat
verən Tərəf yeddi (7) gün ərzində faksimillə və ya elektron poçt vasitəsilə məlumatlandırılacaqdır.
Maddə 10
Fikir ayrılıqlarının həlli
Bu Anlaşma Memorandumunun təfsiri və ya tətbiqi ilə əlaqədar meydana çıxan hər hansı fikir ayrılığı
Tərəflər arasında danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll ediləcəkdir.
Maddə 11
Əlavə və dəyişikliklər
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Anlaşma Memorandumuna əlavə və dəyişikliklər edilə bilər. Belə
əlavə də dəyişikliklər bu Anlaşma Memorandumunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan və ayrıca protokollar
formasında rəsmiləşdirilərək, Anlaşma Memorandumunun 12-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq
qüvvəyə minir.
Maddə 12
Qüvvəyəminmə və müddət
Bu Anlaşma Memorandumu onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların
yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin sonuncu yazılı bildirişinin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı
tarixdən qüvvəyə minir.
Bu Anlaşma Memorandumu 5 (beş) il müddətinə bağlanılır və Tərəflərdən biri bu Anlaşma
Memorandumunun müddətinin bitməsinə ən azı 6 (altı) ay qalmış onu ləğv etmək niyyəti barədə yazılı
şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə digər Tərəfə məlumat vermədikdə, onun qüvvəsi avtomatik olaraq
növbəti 5 (beş) illik müddətlərə uzadılır.
Bu Anlaşma Memorandumunun ləvğ edilməsi, belə ləvğetmədən əvvəl ona əsasən başlanılmış
layihələrin və ya proqramların həyata keçirilməsinə təsir göstərmir.
Seul şəhərində 2016-cı il 17 mart tarixində, hər biri Azərbaycan, Koreya və ingilis dillərində olmaqla,
iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsir zamanı fikir ayrılığı yarandığı
təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük verilir.
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Dəniz Administrasiyası
adından
Qüdrət QURBANOV,
Administrasiyanın rəisi

Koreya Respublikasının
Okeanlar və Balıqçılıq Nazirliyi
adından
Yoon HAG BAE,
nazir müavini
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“Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyaya Düzəlişin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyaya 2005-ci il iyulun 8-də Vyana
şəhərində qəbul edilmiş Düzəliş Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı ilə (bəyanatın mətni əlavə
olunur) təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 mart 2016-cı il
№ 178-VQ
Nüvə materialının fiziki mühafizəsi üzrə Konvensiyaya Düzəliş
1. 1979-cu il 26 oktyabr tarixində qəbul edilmiş “Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında”
Konvensiya”nın (bundan sonra - Konvensiya) adı aşağıdakı redaksiyada verilir:
“NÜVƏ MATERİALININ VƏ NÜVƏ QURĞULARININ FİZİKİ MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ
KONVENSİYA”
2. Konvensiyanın preambulası aşağıdakı redaksiyada verilir:
“Bu Konvensiyanın tərəf dövlətləri
hər bir dövlətin nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi və inkişafı hüququnu və nüvə
enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə nəticəsində mümkün fayda əldə etmək üçün onların qanuni
maraqlarını tanıyaraq,
nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə üçün beynəlxalq əməkdaşlığa və nüvə texnologiyasının
ötürülməsinə yardım göstərilməsi zərurətinə əmin olaraq,
fiziki mühafizənin ictimai sağlamlığın qorunmasının, təhlükəsizliyin, ətraf mühitin, milli və
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin saxlanmasına
və dövlətlər arasında mehriban qonşuluq və dostluq əlaqələrinin təşviq edilməsinə aid məqsəd və
prinsiplərini diqqətə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin “bütün dövlətlər öz
beynəlxalq münasibətlərində digər dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı və ya Birləşmiş
Millətlərin məqsədləri ilə bir araya sığmayan şəkildə güc tətbiq etməkdən və güc tətbiq etməklə
hədələməkdən çəkinməlidir” tələbini nəzərə alaraq,
Baş Assambleyanın 1994-cü il 9 dekabr tarixli 49/60 nömrəli qətnaməsinə əlavə olunan Beynəlxalq
Terrorçuluğun Qarşısının Alınması üzə Tədbirlərə dair Bəyannaməni xatırlayaraq,
nüvə materialının qanunsuz ötürülməsi, qanunsuz əldə edilməsi, istifadəsi, nüvə materialı və nüvə
qurğularının sabotajı nəticəsində yaranan potensial təhlükənin qarşısının alınmasını arzu edərək və belə
əməllərə qarşı fiziki mühafizənin milli və beynəlxalq səviyyədə artan marağa çevrildiyini qeyd edərək,
dünyada terrorçuluq əməllərinin bütün forma və təzahürlərdə artmasından, beynəlxalq terrorçuluq
və mütəşəkkil cinayətkarlığın törətdiyi təhdidlərdən dərindən narahat olaraq,
fiziki mühafizənin nüvə silahlarının yayılmaması və terrorçuluğun qarşısının alınması məqsədlərinin
dəstəklənməsində vacib rol oynadığına inanaraq, bu Konvensiya ilə dinc məqsədlərlə istifadə edilən nüvə
materialı və nüvə qurğularının bütün dünyada fiziki mühafizəsinin gücləndirilməsinə töhfə verməyi arzu
edərək,
nüvə materialına və nüvə qurğularına münasibətdə hüquq pozuntularının ciddi narahatlığa səbəb
olduğuna və belə hüquq pozuntularının qarşısının alınması, aşkar edilməsi və onlara görə cəzalandırılmanın
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təmin edilməsi üçün müvafiq və effektiv tədbirlərin görülməsi və ya mövcud tədbirlərin gücləndirilməsi
üçün böyük ehtiyacın olmasına əmin olaraq,
nüvə materialının və nüvə qurğularının fiziki mühafizəsi üzrə hər bir Tərəf Dövlətin milli
qanunvericiliyinə və bu Konvensiyaya uyğun olaraq effektiv tədbirlərin işlənib hazırlanması məqsədi ilə
beynəlxalq əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini arzu edərək,
bu Konvensiyanın nüvə materialının təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və daşınmasına və nüvə
qurğularının təhlükəsiz istismarına yardım etməli olduğuna əmin olaraq,
fiziki mühafizənin effektiv səviyyəsinin əldə edilməsi üçün müasir vasitələr üzrə . istiqamət verə
bilən, vaxtaşırı yeniləşən, beynəlxalq səviyyədə tərtib edilmiş fiziki mühafizə barədə tövsiyələrin mövcud
olduğunu tanıyaraq,
hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən nüvə materialı və nüvə qurğularının effektiv fiziki
mühafizəsinin belə nüvə materialı və nüvə qurğularına malik olan dövlətlərin məsuliyyəti olduğunu
tanıyaraq, belə material və qurğuların ciddi fiziki mühafizə altında olduğunu və bundan sonra da olacağını
dərk edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:”.
3. Konvensiyanın 1-ci maddəsinin (c) bəndindən sonra aşağıdakı məzmunda iki yeni bənd əlavə
edilir:
“(d) “Nüvə qurğusu” dedikdə, nüvə materialının istehsal edildiyi, emal olunduğu, istifadə edildiyi,
davranıldığı, saxlandığı və ya basdırıldığı elə bir qurğu (ona aid bina və avadanlıqlar da daxil olmaqla) başa
düşülür ki, bu qurğu zədələndikdə və ya ona müdaxilə edildikdə, əhəmiyyətli miqdarda radiasiya və ya
radioaktiv materialın buraxılması ehtimalı olsun;
(e) “sabotaj” dedikdə, nüvə qurğusuna və ya istifadədə, saxlanmada və ya daşınmada olan nüvə
materialına qarşı yönəldilən və radiasiyaya məruz qalma və ya radioaktiv maddələrin buraxılması
nəticəsində işçilərin, əhalinin və ya ətraf mühitin sağlamlığına və təhlükəsizliyinə qarşı birbaşa və ya
dolayısilə təhlükə yarada bilən qəsdən törədilən istənilən əməl başa düşülür.”.
4. Konvensiyanın 1-ci maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda İA maddəsi əlavə edilir:
“Maddə 1 A
Bu Konvensiyanın məqsədləri dinc məqsədlər üçün istifadə olunan nüvə materialının və dinc
məqsədlər üçün istifadə olunan nüvə qurğularının bütün dünyada effektiv fiziki mühafizəsinə nail
olunmasından və onun saxlanılmasından, bütün dünyada belə material və qurğularla bağlı hüquq
pozuntularının qarşısının alınmasından və onlarla mübarizədən, həmçinin bu məqsədlər üçün Tərəf
dövlətlər arasında əməkdaşlığa imkan yaratmaqdan ibarətdir.”.
5. Konvensiyanın 2-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“1. Bu Konvensiya istifadədə, saxlanmada və daşınmada olan, dinc məqsədlərlə istifadə olunan nüvə
materialına və dinc məqsədlərlə istifadə olunan nüvə qurğularına tətbiq edilir. Bununla belə, bu
Konvensiyanın 3-cü və 4-cü maddələri və 5-ci maddəsinin 4-cü bəndi yalnız beynəlxalq nüvə daşınmasında
olan belə nüvə materialına tətbiq edilir.
2. Hər bir Tərəf dövlətin daxilində fiziki mühafizə rejiminin qurulması, icrası və saxlanması
məsuliyyəti bütövlükdə həmin dövlətin üzərinə düşür.
3. Tərəf dövlətlərin bu Konvensiyaya əsasən öz üzərinə birbaşa götürdükləri öhdəliklərdən savayı,
bu Konvensiyanın heç bir müddəası dövlətlərin suveren hüquqlarına toxunan müddəa kimi şərh
edilməməlidir.
4. (a) Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Tərəf dövlətlərin beynəlxalq hüquqdan, xüsusən də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən və beynəlxalq humanitar
hüquqdan irəli gələn digər hüquqlarına, öhdəlik və məsuliyyətlərinə toxunan müddəa kimi şərh
edilməməlidir.
(b) Beynəlxalq humanitar hüquqda başa düşülən anlayış çərçivəsində silahlı münaqişə zamanı silahlı
qüvvələrin həmin hüquq ilə tənzimlənən fəaliyyəti bu Konvensiya ilə tənzimlənmir və dövlətin hərbi
qüvvələrinin öz rəsmi vəzifələrini icra etdiyi zaman həyata keçirdiyi tədbirlər beynəlxalq hüququn digər
qaydaları ilə tənzimləndiyindən bu Konvensiya ilə tənzimlənmir.
(c) Bu Konvensiyanın heç bir müddəası dinc məqsədlər üçün istifadə olunan nüvə materialına və
nüvə qurğularına qarşı güc tətbiq etməyə və ya güc tətbiq etməklə hədələməyə qanuni icazə verən müddəa
kimi şərh edilməməlidir.
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(d) Hazırkı Konvensiyanın heç bir müddəası digər hallarda qanunsuz olan əməllərə görə
məsuliyyətdən azad edən və ya onları qanuniləşdirən, yaxud digər qanunlar əsasında ittiham edilməni
istisna edən müddəa kimi şərh edilməməlidir.
5. Bu Konvensiya hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan və ya qorunub saxlanılan nüvə materialına
və ya belə material yerləşən nüvə qurğusuna şamil edilmir.”.
6. Konvensiyanın 2-ci maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda 2A maddəsi əlavə edilir:
“Maddə 2 A
1. Hər bir Tərəf dövlət öz yurisdiksiyasında olan nüvə materialına və nüvə qurğularına tətbiq edilən
müvafiq fiziki mühafizə rejimini aşağıdakı məqsədlərlə qurur, icra edir və saxlayır:
(a) istifadədə, saxlanmada və daşınmada olan nüvə materialının oğurlanmasına və digər hər hansı bir
qanunsuz yolla ələ keçirilməsinə qarşı mühafizəsi;
(b) itmiş və ya oğurlanmış nüvə materialının yerinin müəyyən edilməsi və müvafiq hallarda geri
alınması üçün təxirəsalınmaz və müfəssəl tədbirlərin görülməsinin təmin edilməsi, material öz ərazi
hüdudlarından kənarda olduqda, həmin Tərəf dövlət 5-ci maddəyə uyğun olaraq hərəkət edir;
(c) nüvə materialının və nüvə qurğularının sabotaja qarşı mühafizəsi;
(d) sabotajın radioloji nəticələrinin yüngülləşdirilməsi və ya minimuma endirilməsi.
2. 1-ci bəndin icrası zamanı hər bir Tərəf dövlət:
(a) fiziki mühafizənin idarə edilməsini təşkil etmək üçün qanunverici və tənzimləyici çərçivə qurur
və saxlayır;
(b) qanunverici və tənzimləyici çərçivənin icrasına məsul olan səlahiyyətli qurum və ya qurumlar
təsis və ya təyin edir;
(c) nüvə materialı və nüvə qurğularının fiziki mühafizəsi üçün zəruri olan digər müvafiq tədbirləri
görür.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərdə əks olunan öhdəliklərin icrası zamanı hər bir Tərəf dövlət, bu Konvensiyanın
istənilən digər müddəalarına xələl gətirmədən, aşağıdakı Nüvə Materialı və Nüvə Qurğularının Fiziki
Mühafizəsinin Əsas Prinsiplərini ağlabatan və səmərəli şəkildə tətbiq edir.
Əsas prinsip A: Dövlətin məsuliyyəti
Dövlətin daxilində fiziki mühafizə rejiminin qurulması, icrası və saxlanması məsuliyyəti bütövlükdə
həmin dövlətin üzərinə düşür.
Əsas prinsip B: Beynəlxalq daşıma zamanı məsuliyyət
Dövlət nüvə materialının kifayət qədər mühafizəsinin təmini üzrə məsuliyyəti, bu məsuliyyətin,
müvafiq hallarda, lazımi qaydada digər dövlətə ötürüldüyü anadək, beynəlxalq daşıma zamanı da daşıyır.
Əsas prinsip C: Qanunverici və tənzimləyici çərçivə
Fiziki mühafizənin idarə edilməsi üçün qanunverici və tənzimləyici çərçivənin qurulması və
saxlanması üzrə məsuliyyət dövlətin üzərinə düşür. Bu çərçivə fiziki mühafizə üzrə tətbiq edilə bilən
tələblərin müəyyən edilməsini təmin etməli və icazə verilməsi üçün qiymətləndirmə və lisenziyalaşdırma
sistemini və ya digər prosedurları nəzərdə tutmalıdır. Bu çərçivə lisenziya və ya digər icazə sənədinin
müvafiq tələb və şərtlərinə əməl edilməsini yoxlamaq və müvafiq tələb və şərtlərə əməl edilməsini təmin
etmək üçün vasitələr, o cümlədən effektiv sanksiyalar müəyyən etmək məqsədi ilə nüvə qurğularının və
daşımalarının yoxlanması sistemini nəzərdə tutmalıdır.
Əsas prinsip D: Səlahiyyətli qurum
Dövlət qanunverici və tənzimləyici çərçivənin icrasına məsul olan və üzərinə düşən vəzifələrin
öhdəsindən gəlməsi üçün zəruri səlahiyyətlər, səriştə, maliyyə və kadr potensialı ilə təmin edilən
səlahiyyətli qurum təsis və ya təyin etməlidir. Dövlət bu səlahiyyətli qurum ilə nüvə enerjisinin təşviqi və
ya istifadəsi üzrə məsul olan digər qurumun vəzifələri arasında effektiv müstəqilliyin təmin edilməsi üçün
tədbirlər görməlidir.
Əsas prinsip E: Lisenziya sahiblərinin məsuliyyəti
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Dövlətin daxilində fiziki mühafizənin müxtəlif elementlərinin icrası üzrə məsuliyyətlər aydın
müəyyən edilməlidir. Dövlət nüvə materialının və ya nüvə qurğularının fiziki mühafizəsinin təmin edilməsi
üzrə əsas məsuliyyətin müvafiq lisenziya və ya digər icazə sənədləri sahiblərinin (məsələn, operator və ya
daşıyıcılar) üzərinə düşməsini təmin etməlidir.
Əsas prinsip F: Təhlükəsizlik mədəniyyəti
Fiziki mühafizənin icrasına cəlb olunan bütün təşkilatlar təhlükəsizlik mədəniyyətinə, onun bütün
təşkilatlarda effektiv icrasının təmini üçün zəruri olan inkişafı və saxlanmasına lazımi əhəmiyyət
verməlidir.
Əsas prinsip G: Təhdid
Dövlətin fiziki mühafizə sistemi
qiymətləndirilməsinə əsaslanmalıdır.

təhdidin

dövlət

tərəfindən

həyata

keçirilən

cari

Əsas prinsip H: Diferensialyanaşma
Fiziki mühafizə tələbləri, təhdidin cari qiymətləndirilməsi, materialın nisbi cəlbediciliyi və təbiəti və
nüvə materialının icazəsiz kənarlaşdırılması ilə, həmçinin nüvə materialına və ya nüvə qurğularına qarşı
sabotajla əlaqəli olan mümkün nəticələr nəzərə alınmaqla, diferensial yanaşmaya əsaslanmalıdır.
Əsas prinsip İ: Dərin müdafiə
Dövlətin fiziki mühafizəyə aid tələbləri pozucunun öz məqsədlərinə çatması üçün dəf etməli və ya
yan keçməli olduğu bir neçə mühafizə qatı və metodları (struktur və ya digər texniki, kadrlar və təşkilati)
konsepsiyasını əks etdirməlidir.
Əsas prinsip J: Keyfiyyətə təminat
Fiziki mühafizə üzrə bütün zəruri tədbirlərə aid xüsusi tələblərin təmin edildiyinə əmin olmaq
məqsədi ilə keyfiyyətə təminat siyasəti və keyfiyyətə təminat proqramları qəbul edilməli və icra
olunmalıdır.
Əsas prinsip K: Fövqəladə hallar planları
Nüvə materialının icazəsiz kənarlaşdırılması və ya nüvə qurğularına və nüvə materialına qarşı sabotaj
əməllərinə və ya bu əməllərə cəhd hallarına cavab vermək məqsədi ilə fövqəladə hallar planları (qəza
tədbirləri planları) hazırlanmalı və bütün lisenziya sahibləri və aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq
qaydada məşq edilməlidir.
Əsas prinsip L: Konfidensiallıq
Dövlət icazəsiz açıqlanması nüvə materialının və nüvə qurğularının fiziki mühafizəsini təhlükə altına
qoya bilən məlumatların konfidensiallığını qorumaq üçün tələblər müəyyən etməlidir.
4. (a) Bu maddənin müddəaları, materialın təbiətini, onun miqdarı və nisbi cəlbediciliyini, həmçinin
ona qarşı yönəldilmiş istənilən icazəsiz əməlin mümkün radioloji və ya digər nəticələrini və ona qarşı
təhdidin cari qiymətləndirilməsini nəzərə alaraq, Tərəf dövlətin verdiyi əsaslı qərara görə 1-ci bəndə uyğun
qurulmuş fiziki mühafizə rejiminin şamil edilməsinə ehtiyac olmayan istənilən nüvə materialına tətbiq
olunmur;
(b) (a) yarımbəndinə əsasən bu maddənin müddəalarının tətbiq edilmədiyi nüvə materialı səmərəli
idarəetmə təcrübəsinə uyğun olaraq mühafizə olunmalıdır.”.
7. Konvensiyanın 5-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“1. Tərəf dövlətlər bu Konvensiyanın tənzimlədiyi məsələlər üzrə öz əlaqə məntəqəsini müəyyən
edir və bu barədə bir-birini birbaşa və ya Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik vasitəsilə
məlumatlandırırlar.
2. Nüvə materialı oğurlandıqda, soyğunçuluqla və ya hər hansı bir digər qeyri-qanuni yolla ələ
keçirildikdə və ya belə əməllərin törədilməsinə həqiqi təhdid olduqda, Tərəf dövlətlər, öz milli
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, belə materialın geri alınmasında və mühafizə olunmasında belə xahişlə
müraciət edən istənilən dövlətə maksimal mümkün dərəcədə əməkdaşlıq və yardımını təmin edir. Xüsusilə
də:
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(a) iştirakçı dövlət nüvə materialının hər hansı oğurlanması, soyğunçuluqla və ya hər hansı bir digər
qeyri-qanuni yolla ələ keçirilməsi və ya belə əməllərin törədilməsinə həqiqi təhdidin olması hallan barədə
onun fikrincə aidiyyəti olan digər dövlətləri mümkün qədər tez məlumatlandırmaq və lazım gəldikdə, Atom
Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və digər aidiyyəti beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırmaq üçün
müvafiq tədbirlər görür;
(b) zərurət olduqda, maraqlı iştirakçı dövlətlər təhdid altında olan nüvə materialının mühafizəsini
təmin etmək, daşınma konteynerinin bütövlüyünü yoxlamaq və ya qeyri-qanuni yolla ələ keçirilmiş nüvə
materialını geri almaq məqsədi ilə bir-biri ilə, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və digər aidiyyəti
beynəlxalq təşkilatlar ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirirlər və:
(i) diplomatik və digər razılaşdırılmış kanallar vasitəsilə öz səylərini əlaqələndirirlər;
(ii) sorğu edildikdə, yardım göstərirlər;
(iii) yuxarıda qeyd olunan hadisələr nəticəsində oğurlanmış və ya itirilmiş nüvə materialı geri alındıqda, onun
qaytarılmasını təmin edirlər.
Belə əməkdaşlığın həyata keçirilmə üsulları maraqlı iştirakçı dövlətlər tərəfindən müəyyən edilir.
3. Nüvə materialına və ya nüvə qurğusuna qarşı həqiqi sabotaj təhdidi və ya sabotaj halı olduqda,
Tərəf dövlətlər maksimal dərəcədə mümkün olduğu qədər, öz milli qanunvericiliyinə uyğun və beynəlxalq
hüquq üzrə götürdüyü müvafiq öhdəliklərinə riayət etməklə, aşağıda göstərildiyi kimi əməkdaşlıq edirlər:
(a) əgər iştirakçı dövlət başqa bir dövlətdə nüvə materialı və ya nüvə qurğusuna qarşı həqiqi sabotaj
təhdidi haqqında məlumata malikdirsə, o zaman birinci dövlət sabotajın qarşısını almaq məqsədi ilə digər
dövləti mümkün qədər qısa müddətdə məlumatlandırmaq və müvafiq hallarda, Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentliyi və digər aidiyyəti beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırmaq üçün müvafiq tədbirlərin
görülməsi ilə bağlı qərar qəbul edir;
(b) Tərəf dövlətdə nüvə materialı və ya nüvə qurğusuna qarşı sabotaj baş verdikdə və onun fikrincə
digər dövlətlərin radioloji təsirə məruzqalma ehtimalı olarsa, birinci dövlət radioloji nəticələri minimuma
endirmək və ya yüngülləşdirmək məqsədi ilə, özünün beynəlxalq hüquqa əsasən digər öhdəliklərinə xələl
gətirmədən, radioloji təsirə məruzqalma ehtimalı olan dövlət və ya dövlətləri mümkün qədər qısa müddətdə
məlumatlandırmaq və müvafiq hallarda, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və digər aidiyyəti
beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırmaq üçün müvafiq tədbirlər görür;
(c) əgər (a) və (b) yarımbəndlərinin kontekstində Tərəf dövlət yardım göstərilməsi ilə bağlı sorğu
edərsə, sorğunun göndərildiyi digər Tərəf dövlətlərdən hər biri təcili qərar qəbul edir və sorğu edən Tərəf
dövlətə birbaşa və ya Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik vasitəsilə sorğu edilən yardımı göstərmək
imkanına malik olub-olmaması və göstərilə bilən yardımın miqyası və şərtləri barədə məlumat verir;
(d) (a)-(c) yarımbəndlərində nəzərdə tutulan əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi diplomatik və ya digər
razılaşdırılmış kanallar vasitəsilə həyata keçirilir. Belə əməkdaşlığın həyata keçirilmə üsulları iki və ya
çoxtərəfli əsasda maraqlı Tərəf dövlətlər tərəfindən müəyyən edilir.
4. Tərəf dövlətlər, müvafiq hallarda, birbaşa, yaxud Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və digər
aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə bir-biri ilə, beynəlxalq daşınma zamanı nüvə materialının fiziki
mühafizəsi sistemlərinin təşkilinə, istismarına və təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr almaq məqsədi ilə
əməkdaşlıq edir və məsləhətləşmələr aparırlar.
5. Tərəf dövlət müvafiq hallarda, birbaşa, yaxud Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və digər
aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə digər Tərəf dövlətlərlə, nüvə qurğularının və ölkədaxili istifadə,
saxlanma və daşınma zamanı nüvə materialının fiziki mühafizəsi üzrə özünün milli sisteminin təşkilinə,
istismarına və təkmilləşdirilməsinə dair onların tövsiyələrini almaq məqsədi ilə məsləhətləşmələr apara və
əməkdaşlıq edə bilər.”.
8. Konvensiyanın 6-cı maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“1. Tərəf dövlətlər bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən digər Tərəf dövlətlərdən və ya bu
Konvensiyam yerinə yetirmək məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyətdə iştirak etdikləri zaman konfidensial
şəkildə əldə etdikləri hər hansı bir məlumatın konfidensiallığını qorumaq üçün öz milli qanunvericiliklərinə
uyğun gələn müvafiq tədbirlər görürlər. Əgər Tərəf dövlətlər beynəlxalq təşkilatlara və ya sözügedən
Konvensiyanın tərəfi olmayan dövlətlərə məlumatları konfidensial şəkildə təqdim edirlərsə, onda belə
məlumatın konfidensiallığının qorunmasını təmin etmək üçün tədbirlər görülür. Digər Tərəf dövlətdən
konfidensial şəkildə məlumat alan Tərəf dövlət yalnız həmin digər Tərəf dövlətin razılığı ilə bu məlumatı
üçüncü tərəflərə ötürə bilər.
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2. Bu Konvensiyaya görə, Tərəf dövlətlərdən öz milli qanunvericiliyinə əsasən açıqlanmasına icazə
verilməyən və ya maraqlı dövlətin təhlükəsizliyini və ya nüvə materialının, yaxud nüvə qurğularının fiziki
mühafizəsini təhlükə altına qoya bilən hər hansı bir məlumatın təqdim edilməsi tələb olunmur.”.
9. Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“1. Hər bir Tərəf dövlət aşağıda sadalananların qəsdən, törədilməsini öz milli qanunvericiliyi
çərçivəsində cəzalandırılan hüquq pozuntusu kimi müəyyən edir:
(a) qanuni icazə olmadan nüvə materialının əldə edilməsi, ona sahib olunması, istifadəsi, ötürülməsi,
dəyişdirilməsi, məhv edilməsi və ya səpələnməsini təşkil edən və hər hansı bir şəxsin ölümü və ya ona ciddi
xəsarətin yetirilməsi və ya mülkiyyətə, yaxud ətraf mühitə əhəmiyyətli zərərin yetirilməsi ilə nəticələnən
və ya nəticələnə bilən əməl;
(b) nüvə materialının oğurlanması və ya onun soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirilməsi;
(c) nüvə materialının mənimsənilməsi və ya dələduzluq yolu ilə əldə edilməsi;
(d) qanuni icazə olmadan dövlətə və ya dövlətdən nüvə materialının köçürülməsini, göndərilməsini
və ya yerdəyişməsini təşkil edən əməl;
(e) hüquq pozucusunun nüvə qurğusuna qarşı yönəldilən və ya nüvə qurğusunun fəaliyyətinə
müdaxilə edən və radiasiyaya məruzqalma və ya radioaktiv maddələrin buraxılışı nəticəsində hər hansı bir
şəxsin ölümü və ya ona ciddi xəsarətin yetirilməsi və ya mülkiyyətə, yaxud ətraf mühitə əhəmiyyətli zərərin
yetirilməsi ilə nəticələnən qəsdən törətdiyi və ya belə nəticələnə biləcəyini bildiyi hallarda törətdiyi əməl,
əgər həmin əməl nüvə qurğusunun yerləşdiyi Tərəf dövlətin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq edilmirsə;
(f) güc tətbiq etmə və ya güc tətbiq etməklə hədələmə və ya digər hər hansı bir qorxutma yolu ilə
nüvə materialının verilməsi tələbini özündə əks etdirən əməl;
(g) aşağıdakı əməllərin törədilməsi ilə hədələmə:
(i) hər hansı bir şəxsi öldürmək və ya ona ciddi xəsarət yetirmək və ya mülkiyyətə, yaxud ətraf mühitə
əhəmiyyətli zərər yetirmək və ya (e) yarımbəndində qeyd edilən hüquq pozuntusunu törətmək məqsədi ilə
nüvə materialından istifadə etmək;
(ii) fiziki və ya hüquqi şəxsi, beynəlxalq təşkilatı və ya dövləti hər hansı bir hərəkəti etməyə və ya ondan
çəkinməyə məcbur etmək məqsədi ilə (b) və (e) yarımbəndlərində göstərilən hüquq pozuntusunu törətmək;
(h) (a) - (e) yarımbəndlərində göstərilən hər hansı bir hüquq pozuntusunu törətməyə cəhd;
(i) (a) - (h) yarımbəndlərində göstərilən hər hansı bir hüquq pozuntusunda iştirak;
(j) (a) - (h) yarımbəndlərində göstərilən hər hansı bir hüquq pozuntusunu təşkil edən və ya onun
törədilməsinə digərlərini istiqamətləndirən hər hansı bir şəxsin əməli;
(k) (a) - (h) yarımbəndlərində göstərilən hər hansı bir hüquq pozuntusunun eyni məqsədli bir qrup
şəxs tərəfindən törədilməsinə töhfə verən əməl, bu əməl qəsdən törədilməli və
(i) bu qrupun cinayətkar fəaliyyəti və ya cinayətkar məqsədini dəstəkləmək niyyəti ilə, belə fəaliyyət və ya
məqsəd (a)-(g) yarımbəndlərində göstərilən hüquq pozuntularından hər hansı birinin törədilməsini nəzərdə
tutduqda edilməlidir; və ya
(ii) bu qrupun (a) - (g) yarımbəndlərində göstərilən hüquq pozuntularından birini törətmək niyyətində olduğunu
bilərək edilməlidir.”.
10. Konvensiyanın 11-ci maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda iki yeni 11A maddəsi və 11B
maddəsi əlavə edilir:
“Maddə 11 A
7-ci maddədə qeyd olunan hüquq pozuntusundan heç biri ekstradisiya və ya qarşılıqlı hüquqi yardım
məqsədləri üçün siyasi hüquq pozuntusu və ya siyasi hüquq pozuntusu ilə əlaqəli hüquq pozuntusu və ya
siyasi motivlərdən qaynaqlanan hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirilməməlidir. Bu səbəbdən, belə hüquq
pozuntusu ilə bağlı ekstradisiya və ya qarşılıqlı hüquqi yardım üçün sorğu yalnız onun siyasi hüquq
pozuntusu və ya siyasi hüquq pozuntusu ilə əlaqəli hüquq pozuntusu və ya siyasi motivlərdən qaynaqlanan
hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirilməsi əsası ilə rədd edilə bilməz.
“Maddə 11 B
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası ekstradisiya etmək və ya qarşılıqlı hüquqi yardım göstərmək
üçün öhdəlik qoyan müddəa kimi şərh edilə bilməz, əgər sorğu olunan Tərəf dövlət 7-ci maddədə qeyd
olunan hüquq pozuntuları üzrə ekstradisiya və ya bu pozuntular ilə bağlı qarşılıqlı hüquqi yardım üçün
edilən sorğunun hər hansı bir şəxsin onun irqi, dini, milli mənsubiyyəti, etnik mənşəyi və ya siyasi əqidəsinə
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görə təqib edilməsi və ya cəzalandırılması məqsədi ilə edildiyinə və ya sorğunun təmin edilməsinin həmin
şəxsin vəziyyətinə bu səbəblərdən hər hansı biri ilə əlaqədar zərər törədəcəyinə inanmaq üçün tutarlı
əsaslara malikdirsə.”.
11. Konvensiyanın 13-cü maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda yeni 13A maddəsi əlavə edilir:
“Maddə 13 A
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası nüvə materialının və nüvə qurğularının fiziki mühafizəsini
gücləndirmək məqsədi ilə nüvə texnologiyasının dinc məqsədlər üçün ötürülməsinə təsir
göstərməməlidir.”.
12. Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilir:
3. Əgər hüquq pozuntusu ölkə daxilində istifadə edilən, saxlanılan və ya daşınan nüvə materialına
aiddirsə və həm hüquq pozuntusunda şübhəli bilinən şəxs, həm də nüvə materialı hüquq pozuntusunun
törədildiyi Tərəf dövlətin ərazisində qalırsa və ya əgər hüquq pozuntusu nüvə qurğusuna aiddirsə və hüquq
pozuntusunda şübhəli bilinən şəxs hüquq pozuntusunun törədildiyi Tərəf dövlətin ərazisində qalırsa, bu
Konvensiyanın heç bir müddəası Tərəf dövlətə belə hüquq pozuntusundan irəli gələn cinayət məhkəmə
prosesinə dair məlumatın təqdim edilməsini tələb edən müddəa kimi şərh edilə bilməz.”.
13. Konvensiyanın 16-cı maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“1. Depozitari 2005-ci il 8 iyul tarixində qəbul edilmiş Düzəlişin qüvvəyə minməsindən 5 (beş) il
sonra bu Konvensiyanın icrasını və onun preambulası, bütün əməli hissəsi və əlavələrinin həmin dövrdə
mövcud olacaq vəziyyət baxımından uyğunluğunu nəzərdən keçirmək üçün Tərəf dövlətlərin konfransını
çağırır.
2. Bundan sonra 5 (beş) ildə bir dəfədən çox olmayaraq, Tərəf dövlətlərin əksəriyyəti, depozitariyə
müvafiq təkliflə müraciət etməklə, həmin məqsədlə sonrakı konfransların çağırılmasını təşkil edə bilər.”.
14. Konvensiyanın II Əlavəsinin b/ qeydi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“b/ Reaktorda şüalandırılmamış material və ya reaktorda şüalandırılmış, lakin şüalanma səviyyəsi
qoruyucusuz (bioloji) olduğu halda bir metr məsafədə 1 qrey/saat-a (100 rad/saat) bərabər və ya ondan az
olan material.”.
15. Konvensiyanın II Əlavəsinin e/ qeydi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“e/ Şüalandırılmadan əvvəl öz ilkin bölünən material tərkibinə görə I və II kateqoriyalara aid edilən
digər yanacaq bir səviyyə aşağı kateqoriyaya aid edilə bilər, əgər qoruyucusuz (bioloji) olduğu halda bu
yanacaqdan yayılan şüalanma səviyyəsi bir metr məsafədə 1 qrey/saat-ı (100 rad/saat) aşırsa.”.
BƏYANAT
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, “Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında”
Konvensiyanın və “Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyaya Düzəlişin müddəaları
Ermənistan Respublikasına münasibətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən tətbiq edilməyəcəkdir.
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu) “Nüvə
materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyanın və “Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında”
Konvensiyaya Düzəlişin müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və
işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan
Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).[1]
3. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu bəyanatın 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarını
istənilən zaman dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və digər Tərəflər hər hansı belə
dəyişikliklər və ləğvetmələr haqqında məlumatlandırılacaqlar.

[1]

Bax: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2, səh. 572.
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Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 2012-ci il oktyabrın 11-də Doha şəhərində imzalanmış Ümumdünya Poçt
Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna müvafiq bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə olunur) qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 mart 2016-cı il
№167-VQ
“Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun Protokolu”na dair
Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində “Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun Protokolu”nun müddəalarının həyata
keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək
təminat vermək iqtidarında deyildir. (Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik
xəritəsi əlavə olunur).*
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, “Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun
Protokolu”nun müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Azərbaycan Respublikası tərəfindən
Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
3. Azərbaycan Respublikası bu Bəyanatın 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəalarını istənilən vaxt
dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və digər Tərəflər belə dəyişikliklər və ya ləğvetmə
haqqında yazılı surətdə məlumatlandırılacaqlar.
___________
* Bax: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2, səh. 572.
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“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz hüququ haqqında Konvensiyası”na və “Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dəniz hüququ haqqında 1982-ci il 10 dekabr tarixli Konvensiyasının XI Bölməsinin
həyata keçirilməsinə dair Saziş”ə qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 1982-ci il dekabrın 10-da Yamaykanın Monteqo Bey şəhərində qəbul
olunmuş “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz hüququ haqqında Konvensiyası”na və 1994-cü il iyulun
28-də Nyu-York şəhərində qəbul olunmuş “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz hüququ haqqında 1982ci il 10 dekabr tarixli Konvensiyasının XI Bölməsinin həyata keçirilməsinə dair Saziş”ə qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 mart 2016-cı il
№ 165-VQ
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“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının malların beynəlxalq alğı-satqısına dair müqavilələr haqqında
Konvensiyası”na qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 1980-ci il aprelin 11-də Vyana şəhərində imzalanmış “Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının malların beynəlxalq alğı-satqısına dair müqavilələr haqqında Konvensiyası”na müvafiq
bəyanatla qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 fevral 2016-cı il
№ 116-VQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının malların beynəlxalq alğı-satqısına dair müqavilələr haqqında
KONVENSİYASI
PREAMBULA
Bu Konvensiyaya Tərəf olan Dövlətlər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının altıncı xüsusi sessiyasının qəbul etdiyi Yeni
Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın yaradılması haqqında qətnamələrdəki geniş məqsədləri nəzərə alaraq,
beynəlxalq ticarətin bərabərlik və qarşılıqlı fayda əsasında inkişafının dövlətlər arasında dostluq
münasibətlərinin təşviqində vacib element olduğunu hesab edərək,
malların beynəlxalq alğı-satqısı üzrə müqavilələri tənzimləyən və müxtəlif sosial, iqtisadi və hüquqi
sistemləri nəzərə alan vahid normaların qəbul edilməsinin beynəlxalq ticarətdə hüquqi maneələrin aradan
qaldırılmasına töhfə verdiyi və beynəlxalq ticarətin inkişafını təşviq etdiyi qənaətində olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər.
I hissə
TƏTBİQ SAHƏSİ VƏ ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1-ci fəsil
TƏTBİQ SAHƏSİ
Maddə 1
(1) Bu Konvensiya fəaliyyət yerləri müxtəlif Dövlətlərdə yerləşən tərəflər arasında malların alğısatqı müqavilələrinə aşağıdakı hallarda tətbiq olunur:
(a) bu Dövlətlər Razılığa gələn Dövlətlər olduqda; və ya
(b) beynəlxalq xüsusi hüququn normaları Razılığa gələn Dövlətin hüququnun tətbiqinə gətirib
çıxardıqda.
(2) Tərəflərin fəaliyyət yerlərinin müxtəlif dövlətlərdə yerləşməsi faktı tərəflər arasındakı
müqavilədən və ya müqavilənin bağlanılması anından əvvəl və yaxud bağlanılması anında baş vermiş
işgüzar münasibətlərdən və ya tərəflərin açıqladığı məlumatdan irəli gəlmirsə, bu fakt nəzərə alınmır.
(3) Bu Konvensiyanın tətbiqini müəyyən edərkən nə tərəflərin milli mənsubiyyəti, nə də tərəflərin və
ya müqavilənin mülki və ya kommersiya xarakteri nəzərə alınır.
Maddə 2
Bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq olunmur:
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(a) şəxsi, ailə və məişətdə istifadə üçün satın alınan malların satışına, satıcının müqavilənin
bağlanılmasından əvvəl istənilən vaxt və ya müqavilənin bağlanıldığı an malların belə məqsədlərdən hər
hansı biri üçün satın alındığını bilmədiyi və ya bilməli olmadığı hallar istisna olmaqla;
(b) hərrac vasitəsilə satışa;
(c) icra qaydasında və ya qanunun tələbinə əsasən digər qaydada satışa;
(d) səhmlərin, payların, investisiya qiymətli kağızlarının, ödəniş qiymətli kağızlarının və ya pulun
satışına;
(e) su və hava nəqliyyatı gəmilərinin, habelə hava yastıqlı gəmilərin satışına;
(f) elektrik enerjisinin satışına.
Maddə 3
(1) Malları sifariş edən tərəf malların hazırlanması və ya istehsal edilməsi üçün zəruri olan
materialların əhəmiyyətli hissəsinin göndərilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürmədiyi halda, hazırlanmalı və
ya istehsal olunmalı malların göndərilməsinə dair müqavilələr alğı-satqı müqavilələri hesab olunur.
(2) Bu Konvensiya malları təchiz edən tərəfin öhdəliklərinin üstünlük təşkil edən hissəsinin işlərin
görülməsi və ya digər xidmətlərin göstərilməsindən ibarət olduğu müqavilələrə tətbiq olunmur.
Maddə 4
Bu Konvensiya yalnız alğı-satqı müqaviləsinin bağlanılmasını və alıcı və satıcının belə müqavilədən
yaranan hüquq və öhdəliklərini tənzimləyir. Xüsusilə, bu Konvensiyada digər qayda birbaşa olaraq nəzərdə
tutulmadıqda, o, aşağıdakılara tətbiq edilmir:
(a) müqavilənin və ya onun müddəalarından hər hansı birinin və ya hər hansı adətin etibarlılığına;
(b) satılan mallar üzərində mülkiyyət hüququna müqavilənin göstərə biləcəyi təsirlərə.
Maddə 5
Bu Konvensiya malların səbəb olduğu hər hansı şəxsin ölümünə və ya sağlamlığına vurulan zərərə
görə satıcının məsuliyyətinə tətbiq olunmur.
Maddə 6
Tərəflər bu Konvensiyanın tətbiqini istisna edə və ya 12-ci maddəyə riayət olunması şərtilə onun
istənilən müddəasından imtina edə və ya onun istənilən müddəasının qüvvəsini dəyişdirə bilərlər.
2-ci fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 7
(1) Bu Konvensiyanın şərh edilməsi zamanı onun beynəlxalq xarakteri və onun tətbiqində vahidliyin
əldə olunmasına və beynəlxalq ticarətdə vicdanlılığa riayət olunmasına dəstək verilməsinin zəruriliyi
nəzərə alınmalıdır.
(2) Bu Konvensiyanın tənzimetmə predmetinə aid olan, lakin onda birbaşa olaraq həllini tapmayan
məsələlər onun əsaslandığı ümumi prinsiplərə, belə ümumi prinsiplər olmadığı təqdirdə isə, beynəlxalq
xüsusi hüququn normalarına əsasən tətbiq edilməli olan hüquqa uyğun olaraq həll olunmalıdır.
Maddə 8
(1) Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün tərəflərdən birinin bəyanatları və digər davranışı həmin
tərəfin niyyətinə uyğun olaraq şərh olunur, bir şərtlə ki, digər tərəf bu niyyətin nə olduğunu bilirdi və ya
bilməyə bilməzdi.
(2) Əvvəlki bənd tətbiq edilə bilmədikdə, tərəflərdən birinin bəyanatları və digər davranışı eyni
vəziyyətdə eyni növ digər tərəf qismində çıxış edən ağlabatan şəxsin anlamasına uyğun olaraq şərh olunur.
(3) Tərəfin niyyətinin və ya hər hansı ağlabatan şəxsin malik ola biləcəyi anlamanın müəyyən
edilməsi zamanı danışıqlar, tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərində müəyyən etdikləri istənilən təcrübə,
adətlər və tərəflərin istənilən sonrakı hərəkəti də daxil olmaqla, bütün müvafiq hallara lazımi diqqət
yetirilməlidir.
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Maddə 9
(1) Tərəflərin barəsində razılığa gəldikləri istənilən adət və qarşılıqlı münasibətlərində müəyyən
etdikləri istənilən təcrübə onlar üçün məcburi xarakter daşıyır.
(2) Tərəflərin, aralarında digər qaydada razılaşma olmadıqda, bildikləri və ya bilməli olduqları və
beynəlxalq ticarətdə müvafiq ticarət sahəsində eyni növlü müqavilələrin tərəflərinə geniş məlum olan və
onların müntəzəm riayət etdikləri adətin tərəflərin müqavilələrinə və ya onun bağlanmasına tətbiqini
nəzərdə tutduqları hesab edilir.
Maddə 10
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) tərəf birdən çox fəaliyyət yerinə malik olduqda, müqavilənin bağlanılmasınadək istənilən vaxt və
ya müqavilənin bağlanılması anında tərəflərə məlum olan və ya onların ehtimal etdikləri hallar nəzərə
alınmaqla müqavilə və onun icrası ilə daha sıx əlaqəyə malik olan fəaliyyət yeri tərəfin fəaliyyət yeri hesab
olunur;
(b) tərəf fəaliyyət yerinə malik olmadıqda, onun daimi yaşayış yeri əsas götürülür.
Maddə 11
Alğı-satqı müqaviləsinin yazılı formada bağlanılması və ya təsdiq olunması və ya forma ilə bağlı hər
hansı digər tələbə tabe tutulması tələb olunmur. O, şahid ifadələri də daxil olmaqla, istənilən vasitələrlə
sübut oluna bilər.
Maddə 12
Tərəflərdən hər hansı biri bu Konvensiyanın 96-cı maddəsi əsasında bəyanat verən Razılığa gələn
Dövlətdə fəaliyyət yerinə malik olduqda, alğı-satqı müqaviləsinin, tərəflərin razılığı ilə onun dəyişdirilməsi
və ya ləğv edilməsinin, hər hansı ofertanın, akseptin və ya niyyətin digər ifadəsinin yazılı deyil, istənilən
formada həyata keçirilməsinə yol verən bu Konvensiyanın 11-ci maddəsinin, 29-cu maddəsinin və ya II
hissəsinin hər hansı müddəası tətbiq olunmur. Tərəflər bu maddədən geri çəkilə və ya onun qüvvəsini
dəyişdirə bilməzlər.
Maddə 13
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “yazılı forma” dedikdə, teleqram və telekslə məlumatların
ötürülməsi də başa düşülür.
II hissə
MÜQAVİLƏNİN BAĞLANILMASI
Maddə 14
(1) Bir və ya bir neçə konkret şəxsə ünvanlanmış müqavilənin bağlanılması barədə təklif kifayət
qədər aydın olduqda və aksept halında oferentin özünü bağlı hesab etməsi niyyətini ifadə etdikdə oferta
hesab olunur. Təklifdə mallar göstərildikdə, birbaşa və ya dolayı yolla miqdar və qiymət təyin olunduqda
və ya miqdar və qiymətin müəyyənləşdirilməsi qaydaları nəzərdə tutulduqda, təklif kifayət qədər aydın
hesab olunur.
(2) Bir və ya bir neçə konkret şəxsə ünvanlanmayan təklif, belə təklifi etmiş şəxs tərəfindən əksi
birbaşa qeyd olunmayıbsa, yalnız oferta etməyə dəvət hesab olunur.
Maddə 15
(1) Oferta onun ünvanlandığı şəxs tərəfindən ofertanın alındığı andan qüvvəyə minir.
(2) Ofertanın geri götürülməsinə dair bildiriş ofertadan əvvəl və ya onunla eyni vaxtda ofertanın
ünvanlandığı şəxsə çatdığı halda, oferta, hətta geri götürülə bilməyən olduğu təqdirdə belə, oferent
tərəfindən geri götürülə bilər.
Maddə 16
(1) Müqavilə bağlanana qədər, ofertanın geri götürülməsinə dair bildiriş ofertanın ünvanlandığı şəxs
tərəfindən akseptin göndərilməsindən əvvəl alındığı halda, oferta oferent tərəfindən geri götürülə bilər.
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(2) Bununla belə, oferta aşağıdakı hallarda geri götürülə bilməz:
(a) ofertada aksept üçün dəqiq müddət müəyyənləşdirilməsi yolu ilə və ya digər qaydada onun geri
götürülə bilməyən olması qeyd olunduqda; və ya
(b) ofertanın ünvanlandığı şəxsin ofertanı geri götürülə bilməyən hesab etməsi ağlabatan olduqda və
ofertanın ünvanlandığı şəxs ofertaya uyğun şəkildə hərəkət etdikdə.
Maddə 17
Oferta, hətta geri götürülə bilməyən olduqda belə, ofertadan imtina olunması barədə bildirişin oferent
tərəfindən alınması ilə qüvvədən düşür.
Maddə 18
(1) Ofertanın ünvanlandığı şəxsin oferta ilə razı olmasını ifadə edən bəyanatı və ya digər davranışı
aksept hesab olunur. Susmaq və ya hərəkətsizlik, özü-özlüyündə aksept hesab olunmur.
(2) Ofertanın aksepti razılıq ifadəsinin oferent tərəfindən alındığı andan qüvvəyə minir. Razılıq
ifadəsinin oferentin müəyyən etdiyi müddətdə, müddət müəyyən olunmadıqda isə əqdin halları, o cümlədən
oferent tərəfindən istifadə olunan əlaqə vasitələrinin sürəti nəzərə alınmaqla, ağlabatan müddətdə oferent
tərəfindən alınmadıqda, aksept qüvvəyə minmiş hesab olunmur. Şərait başqa cür göstərmədikdə, şifahi
oferta dərhal aksept edilməlidir.
(3) Bununla belə, ofertaya görə və ya tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərində müəyyən etdikləri təcrübə
və ya adət nəticəsində ofertanın ünvanlandığı şəxs, oferenti məlumatlandırmadan, razılığını hər hansı
hərəkəti, xüsusilə malların göndərilməsinə və ya qiymətin ödənilməsinə aid olan hərəkəti həyata keçirməklə
ifadə edə bilərsə, aksept belə hərəkətin həyata keçirilməsi anından qüvvəyə minir, bir şərtlə ki, bu hərəkət
əvvəlki bənddə qeyd edilən müddət ərzində həyata keçirilmiş olsun.
Maddə 19
(1) Ofertaya aksept olmaq məqsədi daşıyan, lakin əlavələri, məhdudiyyətləri və ya digər
dəyişiklikləri əhatə edən cavab ofertadan imtina hesab olunur və əks ofertanı ifadə edir.
(2) Bununla belə, ofertaya aksept olmaq məqsədi daşıyan, lakin ofertanın şərtlərini əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişməyən əlavə və ya fərqli şərtləri əhatə edən cavab aksept hesab olunur, bir şərtlə ki, oferent
əsaslandırılmamış ləngimə olmadan belə fərqliliklərə şifahi olaraq etiraz etməsin və ya bu barədə bildiriş
göndərməsin. Əgər o bunu etmirsə, akseptdə əksini tapmış dəyişikliklərlə birlikdə ofertanın şərtləri
müqavilənin şərtləri hesab olunur.
(3) Digərləri ilə yanaşı, qiymətə, ödəməyə, malların keyfiyyəti və miqdarına, göndərmənin yerinə və
müddətinə, bir tərəfin digəri qarşısında məsuliyyətinin həcminə və ya mübahisələrin həllinə dair əlavə və
ya fərqli şərtlər ofertanın şərtlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsi hesab edilir.
Maddə 20
(1) Oferent tərəfindən teleqram və ya məktubda aksept üçün müəyyənləşdirilmiş müddətin axımı
teleqramın göndərilmək üçün verildiyi andan və ya məktubda göstərilən tarixdən və ya belə tarix
göstərilmədikdə isə zərfin üzərində qeyd olunan tarixdən başlayır. Oferent tərəfindən telefon, teleks və ya
digər ani rabitə vasitələri ilə aksept üçün müəyyən olunmuş müddətin axımı ofertanın onun ünvanlandığı
şəxs tərəfindən alınması anından başlayır.
(2) Aksept üçün müəyyən edilmiş müddətin axımına düşən dövlət bayramları və ya qeyri-iş günləri
bu müddətin hesablanması zamanı istisna olunmur. Bununla belə, aksept barədə bildiriş oferentin ünvanına
qeyd olunan müddətin sonuncu günündə, həmin günün oferentin fəaliyyət yerində dövlət bayramı və ya
qeyri-iş gününə düşməsi səbəbindən çatdırıla bilmirsə, müddət növbəti birinci iş gününədək uzadılır.
Maddə 21
(1) Gecikmiş aksept buna baxmayaraq, aksept kimi qüvvəsini saxlayır, bir şərtlə ki, oferent
ləngimədən ofertanın ünvanlandığı şəxsə bununla bağlı şifahi məlumat vermiş olsun və ya ona müvafiq
bildiriş göndərmiş olsun.
(2) Gecikmiş aksepti ifadə edən məktub və ya digər yazılı məlumatdan onun ötürülməsi normal
qaydada olsaydı, onun vaxtında alınacağı şərtlərlə göndərildiyi görünsə, gecikmiş aksept aksept kimi
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qüvvəsini saxlayır, bir şərtlə ki, oferent ləngimədən ofertanın ünvanlandığı şəxsə öz ofertasını qüvvədən
düşmüş hesab etməsini şifahi qaydada bildirməsin və ya ona bununla bağlı bildiriş göndərməsin.
Maddə 22
Aksept onun geri götürülməsi barədə bildiriş oferent tərəfindən akseptin qüvvəyə minməli olduğu
andan əvvəl və ya həmin anda alınarsa, geri götürülə bilər.
Maddə 23
Ofertanın aksepti bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə mindiyi anda müqavilə
bağlanılmış hesab olunur.
Maddə 24
Konvensiyanın bu hissəsinin məqsədləri üçün oferta, aksept barədə bildiriş və ya niyyətin istənilən
digər ifadəsi onlar ünvanlandıqları şəxsə şifahi formada bildirildikdə və ya istənilən vasitə ilə ona şəxsən,
onun fəaliyyət yerinə və ya onun poçt ünvanına, onun fəaliyyət yeri və ya poçt ünvanı olmadıqda isə, onun
daimi yaşayış yerinə çatdırıldıqda ünvanlandığı şəxs tərəfindən “alınmış” hesab olunur.
III hissə
MALLARIN ALĞI-SATQISI
1-ci fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Müqaviləni pozan tərəfin əvvəlcədən görə bilmədiyi və eyni şəraitdə eyni növ ağlabatan şəxsin
əvvəlcədən görə bilməyəcəyi hallar istisna olmaqla, tərəflərdən birinin müqaviləni pozması o halda
əhəmiyyətli pozuntu hesab olunur ki, belə pozuntu digər şəxs üçün onun müqavilədən irəli gələn
gözləntilərə olan hüququndan əhəmiyyətli dərəcədə mərhum olması kimi zərərlə nəticələnir.
Maddə 26
Müqaviləyə xitam verilməsi haqqında bəyanat yalnız digər tərəfə bildiriş vasitəsilə bildirildikdə
qüvvəyə malik olur.
Maddə 27
Hazırkı Konvensiyanın bu Hissəsində digər qayda birbaşa olaraq nəzərdə tutulmayıbsa, tərəf bildiriş,
sorğu və ya digər məlumatı bu Hissəyə uyğun olaraq və mövcud şərait daxilində lazımi vasitələrlə veribsə
və ya edibsə, məlumatın ötürülməsində ləngimə və ya səhv və ya onun təyinatı üzrə çatdırılmaması həmin
tərəfi öz məlumatına istinad etmək hüququndan məhrum etmir.
Maddə 28
Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq tərəflərdən biri digər tərəfdən hər hansı öhdəliyin icra
edilməsini tələb etmək hüququna malik olarsa, məhkəmə naturada icra barədə qərar çıxarmağa, onun öz
qanununa əsasən bu Konvensiya ilə tənzimlənməyən oxşar alğı-satqı müqavilələrinə münasibətdə belə
etdiyi hallar istisna olmaqla, borclu deyildir.
Maddə 29
(1) Müqavilə tərəflərin adi razılaşması ilə dəyişdirilə və ya ona xitam verilə bilər.
(2) Müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə istənilən dəyişikliklər edilməsinin və ya ona xitam verilməsinin
yazılı formada edilməsi müddəasını nəzərdə tutan yazılı müqavilə tərəflərin razılığı ilə digər qaydada
dəyişdirilə və ya ona xitam verilə bilməz. Bununla belə, tərəfin davranışı onun üçün qeyd olunan müddəaya
əsaslanmaq imkanını digər tərəfin belə davranışa etibar etdiyi dərəcədə istisna edə bilər.
2-ci fəsil
SATICININ ÖHDƏLİKLƏRİ
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Maddə 30
Satıcı müqavilə və bu Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq malları göndərməli, ona aid olan
sənədləri təqdim etməli və mallar üzərində mülkiyyət hüququnu ötürməlidir.
I Bölmə
MALLARIN GÖNDƏRİLMƏSİ VƏ SƏNƏDLƏRİN VERİLMƏSİ
Maddə 31
Satıcı malları hər hansı digər müəyyən yerə göndərməli deyilsə, onun göndərmə ilə bağlı öhdəliyi
aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) alğı-satqı müqaviləsi malların daşınmasını nəzərdə tutursa - malların alıcıya verilməsi məqsədi
ilə birinci daşıyıcıya təhvil verilməsi;
(b) əvvəlki yarımbəndin tətbiq dairəsinə düşməyən hallarda, müqavilə spesifik mallara və ya
müəyyən bir ehtiyatdan götürülməli və ya hazırlanmalı və ya istehsal olunmalı olan fərdiləşdirilməmiş
mallara aiddirsə və tərəflər müqavilənin bağlanılması anında malların müəyyən yerdə olduğunu və ya
müəyyən yerdə hazırlanmalı və ya istehsal edilməli olduğunu bilirdilərsə - malların həmin yerdə alıcının
sərəncamına verilməsi;
(c) digər hallarda - müqavilənin bağlanılması anında satıcının fəaliyyət yeri olan yerdə malların
alıcının sərəncamına verilməsi.
Maddə 32
(1) Satıcı müqaviləyə və ya bu Konvensiyaya uyğun olaraq malları daşıyıcıya təhvil verirsə və mallar
markalanma, yükləmə sənədləri vasitəsilə və ya digər qaydada müqavilənin məqsədləri üçün dəqiq
fərdiləşdirilməyibsə, satıcı malları dəqiqləşdirməklə alıcıya göndəriş haqqında bildiriş verməlidir.
(2) Satıcı malların daşınmasını təmin etməlidirsə, o malların təyinat yerinə mövcud şərtlər daxilində
lazımi daşınma üsulları ilə daşınması üçün zəruri olan və belə daşınma üçün adi olan şərtlərlə müqavilələr
bağlanılmalıdır.
(3) Satıcı malların daşınması ilə bağlı onu sığortalamalı deyildirsə, o, alıcının xahişi ilə alıcı
tərəfindən belə sığortalamanın həyata keçirilməsi üçün zəruri olan bütün malik olduğu məlumatları ona
təqdim etməlidir.
Maddə 33
Satıcı malları aşağıdakı tarixlərdən birində göndərməlidir:
(a) müqavilə tarixi müəyyən edirsə və ya müəyyən etməyə imkan verirsə - həmin tarixdə;
(b) müqavilə vaxt müddətini müəyyən edirsə və ya müəyyən etməyə imkan verirsə - şərait göndərmə
tarixinin alıcı tərəfindən təyin edilməli olduğunu göstərmirsə, həmin müddət çərçivəsində istənilən an;
(c) istənilən digər halda - müqavilənin bağlanılmasından sonra müəyyən müddətdə.
Maddə 34
Satıcı mallara aid olan sənədləri təhvil verməlidirsə, o, müqavilə ilə tələb olunan vaxtda, yerdə və
formada onları təhvil verməlidir. Satıcı sənədləri alıcıya qeyd olunan vaxtdan əvvəl təhvil vermişdirsə, o,
həmin vaxtadək sənədlərdəki istənilən uyğunsuzluqları aradan qaldıra bilər, bir şərtlə ki, bu hüququn həyata
keçirilməsi alıcıya ağlabatan olmayan narahatçılıq və ya ağlabatan olmayan xərclər yaratmasın. Bununla
belə, alıcı bu Konvensiyaya uyğun olaraq dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququnu
özündə saxlayır.
II bölmə
MALLARIN UYĞUNLUĞU VƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN TƏLƏBLƏRİ
Maddə 35
(1) Satıcı miqdarına, keyfiyyətinə və təsvirinə görə müqavilənin tələblərinə uyğun olan və müqavilə
ilə tələb olunan qaydada taralanmış və qablaşdırılmış malları göndərməlidir.
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(2) Tərəflərin digər qaydada razılaşdıqları hallar istisna olmaqla, mallar aşağıdakı hallarda
müqaviləyə uyğun hesab olunmur:
(a) mallar eyni təsvirli malların adətən istifadə olunduğu məqsədlərə yararlı olmadıqda;
(b) mövcud şəraitdən satıcının səriştəsinə və mülahizələrinə alıcının etibar etmədiyinin və ya etibar
etməsinin ağlabatan olmadığının göründüyü hallar istisna olmaqla, mallar müqavilənin bağlanıldığı zaman
satıcının birbaşa və ya dolayı yolla məlumatlandırıldığı konkret məqsədə yararlı olmadıqda;
(c) mallar satıcı tərəfindən nümunə və ya model qismində alıcıya təqdim edilmiş malların
keyfiyyətinə malik olmadıqda;
(d) mallar belə mallar üçün adi olan qaydada, belə qayda olmadıqda isə həmin malların saxlanması
və qorunması üçün lazım olan qaydada taralanmadıqda və ya qablaşdırılmadıqda.
(3) Müqavilənin bağlanılması zamanı alıcı malların belə uyğunsuzluğunu bilirdisə və ya bilməyə
bilməzdisə, satıcı əvvəlki bəndin (a)-(d) yarımbəndləri əsasında istənilən uyğunsuzluğa görə məsuliyyət
daşımır.
Maddə 36
(1) Satıcı riskin alıcıya keçdiyi anda mövcud olan istənilən uyğunsuzluğa görə, hətta bu uyğunsuzluq
yalnız bu andan sonra aşkar olsa belə, müqaviləyə və bu Konvensiyaya görə məsuliyyət daşıyır.
(2) Satıcı həmçinin, əvvəlki bənddə göstərilən andan sonra yaranan və müəyyən bir müddət ərzində
malların adi məqsədlər və ya hər hansı konkret məqsəd üçün yararlı qalacağına və ya şərtləşdirilmiş
keyfiyyəti və xüsusiyyəti saxlayacağına dair istənilən zəmanətin pozulması da daxil olmaqla, satıcı
tərəfindən istənilən öhdəliyin pozulmasının nəticəsi olan istənilən uyğunsuzluğa görə məsuliyyət daşıyır.
Maddə 37
Satıcı malları göndərmə tarixindən əvvəl göndərdikdə, satıcı bu tarixədək çatışmayan hissəni göndərə
və ya göndərilmiş malların miqdarında istənilən çatışmazlığı aradan qaldıra və ya göndərilmiş uyğun
olmayan malların əvəzinə malları göndərə və ya göndərilmiş mallarda istənilən uyğunsuzluğu aradan
qaldıra bilər, bir şərtlə ki, bu hüququn həyata keçirilməsi alıcıya ağlabatan olmayan narahatçılıq və ya
ağlabatan olmayan xərclər yaratmasın. Bununla belə, alıcı bu Konvensiyaya uyğun olaraq dəymiş zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 38
(1) Alıcı mövcud şərtlər çərçivəsində təcrübədə mümkün olan qısa müddətdə mallara baxış keçirməli
və ya onlara baxışın keçirilməsini təmin etməlidir.
(2) Müqavilə malların daşınmasını nəzərdə tutursa, baxış malların təyinat yerinə gəlməsinədək təxirə
salına bilər.
(3) Malların təyinat yeri onlar yolda olarkən dəyişdirildikdə və ya mallar alıcı tərəfindən yenidən
göndərildikdə və bu zaman alıcı mallara baxış keçirmək üçün ağlabatan imkana malik olmadıqda, satıcı isə
müqavilənin bağlanılması zamanı belə dəyişikliyin və ya belə yenidən göndərmənin mümkünlüyünü
bilirdisə və ya bilməli idisə, baxışın keçirilməsi malların yeni təyinat yerinə çatdırılmasınadək təxirə salına
bilər.
Maddə 39
(1) Alıcı malların uyğunsuzluğunun xarakteri barədə onun alıcı tərəfindən aşkar edilməsindən və ya
aşkar edilməli olmasından sonrakı ağlabatan müddətdə satıcıya bildiriş vermədikdə, alıcı malların
uyğunsuzluğuna istinad etmək hüququnu itirir.
(2) İstənilən halda, alıcı uyğunsuzluq haqqında bildirişi malların faktiki olaraq ona təhvil verilməsi
tarixindən başlayaraq iki il müddətindən gec olmayaraq satıcıya vermədikdə, alıcı həmin uyğunsuzluğa
istinad etmək hüququnu itirir, bir şərtlə ki, bu müddət müqavilədə razılaşdırılmış zəmanət müddəti ilə
ziddiyyət təşkil etməsin.
Maddə 40
Malların uyğunsuzluğu satıcının bildiyi və ya bilməli olduğu və alıcıya bildirmədiyi faktlarla
əlaqədar olduqda, satıcının 38-ci və 39-cu maddələrin müddəalarına istinad etmək hüququ yoxdur.
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Maddə 41
Alıcının üçüncü şəxslərin istənilən hüquq və tələbləri ilə yüklü olan malları qəbul etməyə razı olduğu
hallar istisna olmaqla, satıcı belə hüquq və tələblər ilə yüklü olmayan malları göndərməlidir. Bununla belə,
belə hüquq və ya tələblər sənaye mülkiyyəti və ya digər əqli mülkiyyətə əsaslanırsa, satıcının öhdəliyi 42ci maddə ilə tənzimlənir.
Maddə 42
(1) Satıcı müqavilənin bağlanıldığı anda bildiyi və ya bilməli olduğu sənaye mülkiyyətinə və ya digər
əqli mülkiyyətə əsaslanan üçüncü şəxslərin istənilən hüquq və ya tələbləri ilə yüklü olmayan malları
göndərməlidir, bir şərtlə ki, belə hüquq və ya tələblər aşağıdakılara əsasən sənaye mülkiyyəti və ya digər
əqli mülkiyyətə əsaslansın:
(a) malların yenidən satılacağı və ya digər qaydada istifadə olunacağı dövlətin qanununa əsasən, əgər
tərəflər müqavilənin bağlanılması anında malların həmin dövlətdə yenidən satılacağı və ya digər qaydada
istifadə olunacağını güman edirdilərsə; və ya
(b) istənilən digər halda, alıcının fəaliyyət yerinin yerləşdiyi ölkənin qanununa əsasən.
(2) Satıcının əvvəlki bənddə nəzərdə tutulmuş öhdəliyi aşağıdakı hallara şamil edilmir:
(a) müqavilənin bağlanıldığı an alıcı həmin hüquq və ya tələblər barədə bilirdisə və ya bilməyə
bilməzdisə;
(b) belə hüquq və ya tələblər satıcının təqdim etdiyi texniki çertyoj, layihə, düstur və ya digər belə
xüsusiyyətlərə riayət edilməsinin nəticəsi olduqda.
Maddə 43
(1) Alıcı üçüncü şəxslərin hüquq və ya tələblərinin xarakterini qeyd edən bildirişi belə hüquq və ya
tələbləri bildiyindən və ya bilməli olduğundan sonra ağlabatan müddətdə satıcıya vermədikdə 41-ci
maddənin və ya 42-ci maddənin müddəalarına istinad etmək hüququnu itirir.
(2) Satıcı üçüncü şəxslərin hüquq və ya tələbləri və belə hüquq və ya tələblərin xarakteri barədə
bildikdə, əvvəlki bəndin müddəalarına istinad edə bilməz.
Maddə 44
39-cu maddənin (1)-ci bəndinin və 43-cü maddənin (1)-ci bəndinin müddəalarına baxmayaraq,
alıcının tələb olunan bildirişi verməməsinə dair ağlabatan üzrlü səbəbi olduqda, o, 50-ci maddəyə uyğun
olaraq qiyməti aşağı sala və ya əldən çıxmış fayda istisna olmaqla, zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə
bilər.
III bölmə
SATICI TƏRƏFİNDƏN MÜQAVİLƏNİN POZULMASI HALINDA HÜQUQİ MÜDAFİƏ
VASİTƏLƏRİ
Maddə 45
(1) Satıcı müqavilə və ya bu Konvensiya üzrə öhdəliklərindən hər hansı birini yerinə yetirmədikdə,
alıcı aşağıdakıları edə bilər:
(a) 46-52-ci maddələrdə nəzərdə tutulan hüquqlarını həyata keçirə bilər;
(b) 74-77-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş qaydada zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər.
(2) Alıcının digər hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə hüququnu həyata keçirməsi onu zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququndan məhrum etmir.
(3) Alıcı müqavilənin pozulmasına görə hər hansı hüquqi müdafiə vasitəsinə müraciət etdikdə,
məhkəmə və ya arbitraj tərəfindən satıcıya hər hansı möhlət verilə bilməz.
Maddə 46
(1) Alıcı satıcıdan öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb edə bilər, bir şərtlə ki, alıcı belə tələbə
uyğun olmayan hüquqi müdafiə vasitəsinə müraciət etməmiş olsun.
(2) Mallar müqaviləyə uyğun olmadıqda, alıcı əvəzedici malların göndərilməsini yalnız bu
uyğunsuzluq müqavilənin əhəmiyyətli pozuntusunu təşkil etdikdə və əvəzedici malların göndərilməsi
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barədə tələb 39-cu maddəyə uyğun olaraq verilmiş bildirişlə ya eyni vaxtda, ya da ondan sonra ağlabatan
müddət ərzində verildikdə tələb edə bilər.
(3) Mallar müqaviləyə uyğun olmadıqda, alıcı satıcıdan bu uyğunsuzluğu təmir yolu ilə aradan
qaldırmağı, bunun bütün şərtlər nəzərə alınmaqla ağlabatan olmadığı hallar istisna olmaqla, tələb edə bilər.
Təmir tələbi 39-cu maddəyə uyğun olaraq verilmiş bildirişlə ya eyni vaxtda, ya da ondan sonra ağlabatan
müddət ərzində verilməlidir.
Maddə 47
(1) Alıcı satıcının öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün əlavə ağlabatan davametmə müddəti
müəyyən edə bilər.
(2) Alıcının satıcıdan bu qaydada müəyyən olunmuş müddətdə icranı həyata keçirməyəcəyi barədə
bildiriş aldığı hallar istisna olmaqla, alıcı bu müddət ərzində müqavilənin pozulmasından hər hansı hüquqi
müdafiə vasitələrinə müraciət edə bilməz. Bununla belə, alıcı icranın gecikdirilməsinə görə zərərin əvəzinin
ödənilməsini tələb etmək hüququndan məhrum olmur.
Maddə 48
(1) 49-cu maddəyə riayət edilməsi şərtilə satıcı hətta göndərmə üçün müəyyən olunmuş tarixdən
sonra belə öhdəliklərinin icrasında istənilən çatışmazlığı öz hesabına aradan qaldıra bilər, bir şərtlə ki, o,
bunu ağlabatan olmayan ləngimə olmadan və alıcının çəkdiyi xərclərin satıcı tərəfindən kompensasiya
edilməsində alıcı üçün ağlabatan olmayan narahatlıq və ya qeyri-müəyyənlik yaratmadan edə bilsin.
Bununla belə, alıcı bu Konvensiyaya uyğun olaraq zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququnu
saxlayır.
(2) Satıcı alıcıdan icranı qəbul edib-etməyəcəyini bildirməyi xahiş edərsə və alıcı bu xahişi ağlabatan
müddət ərzində yerinə yetirmədikdə, satıcı sorğusunda qeyd olunan müddət ərzində icranı həyata keçirə
bilər. Alıcı bu müddət ərzində öhdəliyin satıcı tərəfindən icrası ilə uyğun olmayan hər hansı hüquqi müdafiə
vasitəsinə müraciət edə bilməz.
(3) Satıcının müəyyən müddətdə icranı həyata keçirəcəyi barədə bildirişinin alıcıdan əvvəlki bəndə
uyğun olaraq öz qərarı haqqında bildirməsi xahişini əhatə etdiyi hesab olunur.
(4) Satıcının bu maddənin (2)-ci və ya (3)-cü bəndinə uyğun sorğusu və ya bildirişi alıcı tərəfindən
alınanadək qüvvəyə malik olmur.
Maddə 49
(1) Alıcı aşağıdakı hallarda müqaviləyə xitam verilməsini bəyan edə bilər:
(a) satıcı tərəfindən müqavilə və ya bu Konvensiya üzrə öhdəliklərindən istənilən birinin yerinə
yetirilməməsi müqavilənin əhəmiyyətli pozuntusunu təşkil etdikdə; və ya
(b) malların göndərilməməsi halında, satıcı alıcı tərəfindən 47-ci maddənin (1)-ci bəndinə uyğun
olaraq müəyyən olunmuş əlavə müddətdə malları göndərmədikdə və ya belə qaydada müəyyən olunmuş
müddətdə göndərməni həyata keçirməyəcəyini bəyan etdikdə.
(2) Bununla belə, satıcı malları göndərdiyi hallarda, alıcı müqaviləyə xitam verilməsini bəyan etmək
hüququnu itirir, bir şərtlə ki, o, bu hüququ aşağıdakılara münasibətdə istifadə etməsin:
(a) göndərmədə ləngiməyə münasibətdə - göndərmənin həyata keçirildiyini bildikdən sonra
ağlabatan müddət ərzində;
(b) göndərmədə ləngimə istisna olmaqla, istənilən digər pozuntuya münasibətdə - aşağıdakılardan
sonra ağlabatan müddətdə:
(i) belə pozuntu barədə bildikdən və ya bilməli olduğu andan;
(ii) alıcı tərəfindən 47-ci maddənin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş əlavə müddət
bitdikdən və ya satıcı belə əlavə müddətdə öhdəliklərini həyata keçirməyəcəyini bəyan etdikdən; və ya
(iii) 48-ci maddənin (2)-ci bəndinə uyğun olaraq satıcı tərəfindən göstərilmiş istənilən əlavə müddət
bitdikdən və ya alıcı icranı qəbul etməyəcəyini bəyan etdikdən.
Maddə 50
Mallar müqaviləyə uyğun olmadıqda və qiymətin ödənilib-ödənilməməsindən asılı olmayaraq, alıcı
qiyməti faktiki olaraq göndərilən malların göndərilmə anında dəyəri ilə həmin anda müqaviləyə uyğun
malların dəyəri arasındakı fərqə proporsional olaraq azalda bilər. Bununla belə, satıcı öhdəliklərinin
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icrasında çatışmazlıqları 37-ci maddəyə və ya 48-ci maddəyə uyğun olaraq aradan qaldırırsa və ya alıcı bu
maddələrə uyğun olaraq satıcının öhdəliklərinin icrasını qəbul etməkdən imtina edirsə, alıcı qiyməti azalda
bilməz.
Maddə 51
(1) Satıcı malların yalnız müəyyən hissəsini göndərdikdə və ya göndərilmiş malların yalnız müəyyən
hissəsi müqaviləyə uyğun olduqda, 46-50-ci maddələr çatışmayan hissəyə və ya müqaviləyə uyğun
olmayan hissəyə tətbiq olunur.
(2) Alıcı müqaviləyə bütövlükdə xitam verilməsini yalnız göndərmənin tamamilə və ya müqaviləyə
uyğun həyata keçirilməməsi müqavilənin əhəmiyyətli pozuntusu olduqda bəyan edə bilər.
Maddə 52
(1) Satıcı malları müəyyən olunmuş tarixdən əvvəl göndərdikdə, alıcı göndərməni qəbul edə və ya
onu qəbul etməkdən imtina edə bilər.
(2) Satıcı müqavilədə nəzərdə tutulandan çox miqdarda mallar göndərdikdə, alıcı göndərməni qəbul
edə və ya artıq miqdarda göndərilmiş malın qəbulundan imtina edə bilər. Alıcı artıq miqdarda olan
göndərməni tam və ya qismən qəbul edirsə, ona görə müqavilədə nəzərdə tutulan tariflə ödənişi həyata
keçirməlidir.
3-cü fəsil
ALICININ ÖHDƏLİKLƏRİ
Maddə 53
Alıcı müqavilənin və bu Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq malların qiymətini ödəməli və
onların göndərilməsini qəbul etməlidir.
I bölmə
QİYMƏTİN ÖDƏNİLMƏSİ
Maddə 54
Alıcının qiymətin ödənilməsi öhdəliyinə müqaviləyə və ya qanunlara və qaydalara əsasən ödənişin
həyata keçirilməsini mümkün etmək üçün tələb oluna bilən tədbirlərin görülməsi və rəsmiyyətə riayət
olunması daxildir.
Maddə 55
Müqavilə hüquqi cəhətdən etibarlı formada bağlandıqda, lakin birbaşa və ya dolayı olaraq qiyməti
müəyyən etmədikdə və ya onun müəyyən olunması qaydasını nəzərdə tutmadıqda, hər hansı digər qaydaya
dair göstəriş olmadıqda, tərəflərin müqavilənin bağlanılması anında ticarətin müvafiq sahəsində müqayisə
oluna bilən şəraitdə satılan belə mallara görə, adətən, alınan qiymətə istinadı nəzərdə tutduqları hesab edilir.
Maddə 56
Qiymət malların çəkisindən asılı olaraq müəyyən olunursa, şübhə halında qiymət xalis çəki üzrə
müəyyən edilir.
Maddə 57
(1) Alıcı qiyməti hər hansı digər xüsusi yerdə ödəməli deyilsə, o, qiyməti satıcıya aşağıdakı yerlərdə
ödəməlidir:
(a) satıcının fəaliyyət yerində; və ya
(b) ödəniş malların və ya sənədlərin təhvil verilməsi qarşılığında edilməli olduqda - təhvil vermənin
baş verdiyi yerdə.
(2) Satıcı müqavilənin bağlanılmasından sonra onun fəaliyyət yerinin dəyişməsi nəticəsində ödənişin
həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərdə hər hansı artımı ödəməlidir.
Maddə 58
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(1) Alıcı qiyməti hər hansı digər konkret müddətdə ödəməli deyilsə, o, qiyməti satıcının müqaviləyə
və bu Konvensiyaya uyğun olaraq ya malları, ya da mallar üzərində sərəncamverici sənədləri alıcının
sərəncamına verdiyi anda ödəməlidir. Satıcı malların və sənədlərin təhvil verilməsi üçün belə ödənişin
həyata keçirilməsini şərt qoya bilər.
(2) Müqavilə malların daşınmasını nəzərdə tutduqda, satıcı malların və ya mallar üzərində
sərəncamverici sənədlərin alıcıya qiymət ödənilmədən təhvil verilməyəcəyi şərtilə malları göndərə bilər.
(3) Alıcı onun mallara baxış keçirmək imkanı yarananadək, tərəflərin razılaşdığı göndərmə və ya
ödəniş prosedurlarının belə imkanın yaranmasını gözləməklə bir araya sığmadığı hallar istisna olmaqla,
malların qiymətini ödəməli deyildir.
Maddə 59
Satıcı tərəfindən hər hansı sorğunun edilməsi və ya rəsmiyyətin yerinə yetirilməsi zərurəti olmadan,
alıcı müqavilə və ya bu Konvensiya ilə müəyyən olunmuş və yaxud müəyyən oluna bilən tarixdə qiyməti
ödəməlidir.
II bölmə
GÖNDƏRMƏNİN QƏBULU
Maddə 60
Alıcının göndərməni qəbul etmək öhdəliyi aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) satıcıya malların göndərilməsini həyata keçirmək imkanını yaratmaq üçün alıcıdan ağlabatan
şəkildə gözlənilə bilən bütün hərəkətlərin edilməsi; və
(b) malların təhvil alınması.
III bölmə
ALICI TƏRƏFİNDƏN MÜQAVİLƏNİN POZULMASI HALINDA HÜQUQİ MÜDAFİƏ
VASİTƏLƏRİ
Maddə 61
(1) Alıcı müqavilə və ya bu Konvensiya üzrə öhdəliklərindən hər hansı birini yerinə yetirmədikdə,
satıcı aşağıdakıları edə bilər:
(a) 62-65-ci maddələrdə nəzərdə tutulan hüquqlarını həyata keçirə bilər;
(b) 74-77-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş qaydada zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər.
(2) Satıcının digər hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə hüququnu həyata keçirməsi onu zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququndan məhrum etmir.
(3) Satıcı müqavilənin pozulmasına görə hər hansı hüquqi müdafiə vasitəsinə müraciət etdikdə,
məhkəmə və ya arbitraj tərəfindən alıcıya hər hansı möhlət verilə bilməz.
Maddə 62
Satıcı alıcıdan qiymətin ödənilməsini, göndərmənin qəbulunu və ya digər öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsini tələb edə bilər, bir şərtlə ki, satıcı belə tələbə uyğun olmayan hüquqi müdafiə vasitəsinə
müraciət etməmişdir.
Maddə 63
(1) Satıcı alıcının öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün əlavə ağlabatan davametmə müddəti
müəyyən edə bilər.
(2) Satıcının alıcıdan bu qaydada müəyyən olunmuş müddət ərzində icranı həyata keçirməyəcəyi
barədə bildiriş aldığı hallar istisna olmaqla, satıcı bu müddət ərzində müqavilənin pozulmasından hər hansı
hüquqi müdafiə vasitələrinə müraciət edə bilməz. Bununla belə, satıcı icranın gecikdirilməsinə görə zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququndan məhrum olmur.
Maddə 64
(1) Satıcı aşağıdakı hallarda müqaviləyə xitam verilməsini bəyan edə bilər:
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(a) alıcı tərəfindən müqavilə və ya bu Konvensiya üzrə öhdəliklərindən istənilən birinin yerinə
yetirilməməsi müqavilənin əhəmiyyətli pozuntusunu təşkil etdikdə; və ya
(b) alıcı satıcı tərəfindən 63-cü maddənin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş əlavə
müddət ərzində qiyməti ödəmək və ya malların göndərilməsini qəbul etmək öhdəliyini yerinə yetirmədikdə
və ya belə qaydada müəyyən olunmuş müddət ərzində bunu etməyəcəyini bəyan etdikdə.
(2) Bununla belə, alıcı qiyməti ödədiyi hallarda, satıcı müqaviləyə xitam verilməsini bəyan etmək
hüququnu itirir, bir şərtlə ki, o bu hüququndan aşağıdakılara münasibətdə istifadə etməsin:
(a) alıcı tərəfindən icranın ləngiməsinə münasibətdə - satıcı baş tutmuş icra barədə öyrənməzdən
əvvəl; və ya
(b) icrada ləngimə istisna olmaqla, istənilən digər pozuntuya münasibətdə - aşağıdakılardan sonra
ağlabatan müddətdə:
(i) belə pozuntu barədə bildikdən və ya bilməli olduğundan; və ya
(ii) satıcı tərəfindən 63-cü maddənin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş əlavə müddət
bitdikdən və ya alıcı belə əlavə müddət ərzində öhdəliklərini həyata keçirməyəcəyini bəyan etdikdən.
Maddə 65
(1) Müqavilə əsasında alıcı malların forması, ölçüsü və ya digər xüsusiyyətlərini müəyyən
etməlidirsə və o bu xüsusiyyətləri ya razılaşdırılmış tarixdə, yaxud satıcıdan sorğu aldıqdan sonra ağlabatan
müddətdə tərtib etmirsə, satıcı malik ola biləcəyi istənilən digər hüquqa ziyan vurmadan özü alıcının ona
məlum ola bilən tələblərinə uyğun olaraq bu xüsusiyyətləri tərtib edə bilər.
(2) Satıcı xüsusiyyətləri özü tərtib etdikdə, o, alıcını onun məzmunu barədə ətraflı formada
məlumatlandırmalı və alıcının digər xüsusiyyətləri tərtib edə biləcəyi müəyyən müddət müəyyən etməlidir.
Satıcıdan məlumat aldıqdan sonra alıcı belə qaydada müəyyən olunmuş müddət ərzində bunu etmədikdə,
satıcı tərəfindən tərtib olunmuş xüsusiyyətlər məcburi olacaqdır.
4-cü fəsil
RİSKİN KEÇMƏSİ
Maddə 66
Riskin alıcıya keçməsindən sonra malların itirilməsi və ya zədələnməsi alıcını qiyməti ödəmək
öhdəliyindən azad etmir, bir şərtlə ki, belə itirilmə və ya zədələnmə satıcının hərəkət və ya hərəkətsizliyi
nəticəsində baş verməsin.
Maddə 67
(1) Alğı-satqı müqaviləsi malların daşınmasını nəzərdə tutduqda və satıcı malları hər hansı xüsusi
yerdə təhvil verməli deyilsə, risk malların alıcıya verilməsi üçün alğı-satqı müqaviləsinə uyğun olaraq
birinci daşıyıcıya təhvil verildiyi anda alıcıya keçir. Satıcı malları hər hansı xüsusi yerdə daşıyıcıya təhvil
verməlidirsə, malların həmin yerdə daşıyıcıya təhvil verilməsinə qədər risk alıcıya keçmir. Satıcının
malların üzərində sərəncamvermə sənədlərini saxlamaq hüququnun olması faktı riskin keçməsinə təsir
etmir.
(2) Bununla belə, mallar müqavilənin məqsədləri üçün markalanma yolu ilə, yük sənədləri vasitəsilə,
alıcıya verilən bildirişlə və ya digər qaydada dəqiq eyniləşdirilməyənədək risk alıcıya keçmir.
Maddə 68
Yolda olduğu vaxt satılmış mallara münasibətdə risk müqavilənin bağlandığı andan alıcıya keçir.
Bununla belə, şərait bunu göstərdikdə, alıcı daşıma müqaviləsini təsdiq edən sənədləri təqdim edən
daşıyıcıya malların verilməsi anından riski öz üzərinə götürür. Buna baxmayaraq, alğı-satqı müqaviləsinin
bağlanması anında satıcı malların itirildiyini və ya zədələndiyini bilirdisə və ya bilməli idisə və bu barədə
alıcıya məlumat verməmişdirsə, belə itirilmə və ya zədələnmə satıcının riskində olur.
Maddə 69
(1) 67-ci və 68-ci maddələrin qüvvəsi altına düşməyən hallarda, risk, mallar alıcı tərəfindən təhvil
alındıqda və ya o, bunu vaxtında etmirsə, malların alıcının sərəncamına verildiyi və onun müqaviləni
pozaraq göndərməni qəbul etmədiyi andan alıcıya keçir.
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(2) Bununla belə, alıcı malları satıcının fəaliyyət yerində deyil, hər hansı digər yerdə qəbul etməli
olduqda, göndərmə vaxtının çatdığı və alıcının malların həmin yerdə onun sərəncamına verilməsi barədə
məlumatlı olduğu andan risk keçir.
(3) Müqavilə hələ eyniləşdirilməmiş mallara aid olduqda, malların, onun bu müqavilənin məqsədləri
üçün dəqiq eyniləşdirilməsinə qədər alıcının sərəncamına verilmədiyi hesab olunur.
Maddə 70
Satıcı müqavilənin əhəmiyyətli pozuntusuna yol verdikdə, 67-ci, 68-ci və 69-cu maddələrin
müddəaları alıcının belə pozuntularla əlaqədar malik olduğu hüquqi müdafiə vasitələrinə xələl gətirmir.
5-ci fəsil
SATICININ VƏ ALICININ ÖHDƏLİKLƏRİ ÜÇÜN ÜMUMİ MÜDDƏALAR
I bölmə
MÜQAVİLƏNİN ƏVVƏLCƏDƏN GÖRÜNƏN POZUNTUSU VƏ MALLARIN AYRI-AYRI
PARTİYALARLA GÖNDƏRİLMƏSİ MÜQAVİLƏLƏRİ
Maddə 71
(1) Tərəf öz öhdəliklərinin icrasını, müqavilənin bağlanılmasından sonra digər tərəfin öhdəliklərinin
əhəmiyyətli hissəsini icra etməyəcəyi aşağıdakılar nəticəsində məlum olduqda dayandıra bilər:
(a) onun icranın həyata keçirilməsi qabiliyyətindəki və ya kredit (ödəmə) qabiliyyətindəki ciddi
çatışmazlıq; yaxud
(b) onun müqavilənin icrasının hazırlanması və ya icrasının həyata keçirilməsi üzrə davranışları.
(2) Satıcı əvvəlki bənddə göstərilən əsasların aydın olmasından əvvəl malları göndərdikdə, o,
malların alıcıya təhvil verilməsinə, alıcı ona malları əldə etmək hüququnu verən sənədə malik olsa belə,
mane ola bilər. Bu bənd yalnız alıcı və satıcı arasında mallara olan hüquqa aiddir.
(3) İcranı dayandırmış tərəf, bunun malların göndərilməsindən əvvəl və ya sonra edilməsindən asılı
olmayaraq, digər tərəfə dərhal dayandırma barədə bildiriş verməlidir və digər tərəf öz öhdəliklərinin
icrasına kifayət qədər təminat verdikdə icranın həyata keçirilməsini davam etdirməlidir.
Maddə 72
(1) Müqavilənin icrası üçün müəyyən olunmuş tarixdən əvvəl tərəflərdən birinin müqavilənin
əhəmiyyətli pozuntusunu törədəcəyi aydın olduqda, digər tərəf müqaviləyə xitam verilməsini bəyan edə
bilər.
(2) Vaxt imkan verdikdə, müqaviləyə xitam verməyi bəyan etmək niyyətində olan tərəf digər tərəfə
öhdəliklərinin icrasında ona kifayət qədər təminatın təqdim edilməsi imkanını vermək üçün müəyyən
bildiriş göndərməlidir.
(3) Digər tərəf öhdəliklərini icra etməyəcəyini bəyan etdikdə, əvvəlki bəndin müddəaları tətbiq
olunmur.
Maddə 73
(1) Müqavilə malların ayrı-ayn partiyalarla göndərilməsini nəzərdə tutduqda, tərəflərdən birinin
istənilən partiyaya münasibətdə hər hansı öhdəliyini icra etməməsi bu partiyaya münasibətdə müqavilənin
əhəmiyyətli pozulmasını təşkil edirsə, digər tərəf bu partiyaya münasibətdə müqaviləyə xitam verdiyini
bəyan edə bilər.
(2) Tərəflərdən birinin istənilən partiyaya münasibətdə hər hansı öhdəliyini icra etməməsi digər tərəfə
müqavilənin əhəmiyyətli pozuntusunun gələcək partiyalara münasibətdə baş verəcəyini hesab etmək üçün
haqlı əsas verdikdə, o, gələcək partiyalar üçün müqaviləyə xitam verdiyini bəyan edə bilər, bir şərtlə ki, o
bunu ağlabatan müddətdə etsin.
(3) Malların hər hansı göndərişinə münasibətdə müqaviləyə xitam verildiyini bəyan edən alıcı həyata
keçirilmiş və ya həyata keçiriləcək göndərmələrə münasibətdə müqaviləyə xitam verildiyini, müqavilənin
bağlanılması anında tərəflərin gözlədikləri məqsədlər üçün göndərişlərdən onların qarşılıqlı əlaqəsi
səbəbindən istifadə oluna bilinmədikdə bəyan edə bilər.
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II bölmə
ZƏRƏR
Maddə 74
Tərəflərdən biri tərəfindən müqavilənin pozulmasına görə zərər müqavilənin pozulması nəticəsində
digər tərəfin çəkdiyi, əldən çıxmış fayda da daxil olmaqla, itkiyə bərabər olan məbləği təşkil edir. Belə
zərər müqaviləni pozmuş tərəfin müqavilənin bağlanması anında, onun həmin zaman bildiyi və ya bilməli
olduğu faktlar və hallar da nəzərə alınmaqla, müqavilənin pozulmasının mümkün nəticəsi kimi gördüyü və
ya görməli olduğu itkidən yuxarı ola bilməz.
Maddə 75
Müqaviləyə xitam verilmişdirsə və müəyyən formada və xitamdan sonra ağlabatan müddətdə alıcı
əvəzinə mallar aldıqda və ya satıcı malları yenidən satdıqda, zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edən tərəf
müqavilə qiyməti ilə əvəzinə bağlanılmış əqd üzrə qiymət arasında fərqi, həmçinin 74-cü maddə əsasında
tələb oluna bilən istənilən əlavə zərəri tələb edə bilər.
Maddə 76
(1) Müqaviləyə xitam verilmişdirsə və bu mallara cari qiymət mövcuddursa zərərin əvəzinin
ödənilməsini tələb edən tərəf 75-ci maddənin əsasında alışı və ya yenidən satışı həyata keçirməyibsə, o,
müqavilədə müəyyən olunan qiymətlə müqaviləyə xitam verilməsi anındakı cari qiymət arasındakı fərqi,
həmçinin 74-cü maddə əsasında tələb oluna bilən istənilən əlavə zərəri tələb edə bilər. Bununla belə, zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb edən tərəf malları təhvil aldıqdan sonra müqaviləyə xitam verdikdə müqaviləyə
xitam verilməsi anındakı cari qiymətin əvəzinə belə təhvilalma anındakı cari qiymət tətbiq olunur.
(2) Əvvəlki bəndin məqsədləri üçün cari qiymət dedikdə, malların göndərilməsinin həyata keçirilməli
olduğu yerdə üstünlük təşkil edən qiymət, belə yerdə cari qiymət mövcud olmadıqda isə ağlabatan əvəzedici
yer qismində çıxış edən digər yerdəki, malların daşınması xərclərindəki fərqləri də nəzərə almaqla, qiymət
başa düşülür.
Maddə 77
Müqavilənin pozulmasına istinad edən tərəf əldən çıxmış fayda daxil olmaqla, müqavilənin
pozulması nəticəsində yaranan itkinin azaldılması üçün mövcud şəraitdə müəyyən tədbirlər həyata
keçirməlidir. O, belə tədbirlər həyata keçirmədikdə, müqaviləni pozan tərəf əvəzi ödənilməli zərərlərin
itkilərin azaldılması mümkün olan məbləğdə azaldılmasını tələb edə bilər.
III bölmə
FAİZLƏR
Maddə 78
Tərəf qiyməti və ya ödənilməli olan istənilən digər məbləği ödəyə bilmədikdə, digər tərəf 74-cü
maddə əsasında tələb oluna bilən zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə istənilən tələbə xələl yetirmədən
gecikdirilmiş məbləğdən faiz almaq hüququna malikdir.
IV bölmə
İSTİSNALAR
Maddə 79
(1) Tərəf öhdəliklərindən istənilən birinin həyata keçirilməməsinə görə o, buna nəzarətindən kənar
maneənin səbəb olduğunu və bu maneənin müqavilənin bağlanılması zamanı hesaba alınmasını və ya bu
maneə və ya onun nəticələrindən yan keçməyi və ya onları dəf etməyi ondan gözləməyin ağlabatan
olmadığını sübut etdikdə, məsuliyyət daşımır.
(2) Tərəfin öhdəliyini icra etməməsi, onun tərəfindən bütün müqavilənin və ya onun hissəsinin
icrasına cəlb olunan üçüncü şəxs tərəfindən icra edilməməsinin nəticəsində baş verərsə, bu tərəf yalnız
aşağıdakı hallarda məsuliyyətdən azad edilir:
(a) o, əvvəlki bənd əsasında məsuliyyətdən azad olunduqda; və
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(b) qeyd olunan bəndin müddəaları onun tərəfindən belə cəlb olunan şəxsə də tətbiq olunsaydı, həmin
şəxs də məsuliyyətdən azad olunardısa.
(3) Bu maddədə nəzərdə tutulan məsuliyyətdən azad edilmə yalnız həmin maneənin mövcud olduğu
dövrə şamil olunur.
(4) Öhdəliyini icra etməyən tərəf maneə və həmin maneənin onun icranın həyata keçirilməsi
qabiliyyətinə təsiri barədə digər tərəfə bildiriş verməlidir. Bu bildiriş öhdəliyini icra etməyən şəxsin maneə
barədə bildiyindən və ya bilməli olduğundan sonra ağlabatan müddətdə digər şəxs tərəfindən alınmadıqda
öhdəliyini icra etməyən tərəf bu bildirişin alınmamasının nəticəsi olan zərərə görə məsuliyyət daşıyır.
(5) Bu maddənin heç bir müddəası, zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbi istisna olmaqla, tərəflərdən hər
birinin bu Konvensiya əsasında istənilən digər hüququnun həyata keçirilməsinə mane olmur.
Maddə 80
Tərəf digər tərəfin öhdəliklərini icra etməməsinə, bu icra edilməmənin birinci tərəfin hərəkət və ya
hərəkətsizliyi səbəbindən olduğu həcmdə istinad edə bilməz.
V bölmə
MÜQAVİLƏYƏ XİTAM VERİLMƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ
Maddə 81
(1) Müqaviləyə xitam verilməsi zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququnu saxlamaqla, hər
iki tərəfi müqavilə üzrə öhdəliklərindən azad edir. Müqaviləyə xitam verilməsi müqavilənin ona xitam
verilməsi halında mübahisələrin həlli qaydasına və ya tərəflərin hüquq və öhdəliklərinə aid olan
müddəalarına təsir etmir.
(2) Müqaviləni tam və ya onun hissəsini icra etmiş tərəf digər tərəfdən birinci tərəfin müqavilə üzrə
göndərdiyinin və ya ödədiyinin hamısının qaytarılmasını tələb edə bilər. Hər iki tərəf əldə olunmuşların
qaytarılmasını həyata keçirməlidirsə, onlar bunu eyni zamanda etməlidirlər.
Maddə 82
(1) Alıcı üçün malları əsasən aldığı vəziyyətdə qaytarmaq mümkün olmadıqda, o, müqaviləyə xitam
verilməsini bəyan etmək və ya satıcıdan malların dəyişdirilməsini tələb etmək hüququnu itirir.
(2) Əvvəlki bənd aşağıdakı hallara tətbiq olunmur:
(a) alıcı üçün malların qaytarılmasının və ya malların əsasən alıcı tərəfindən alındığı vəziyyətdə
qaytarılmasının mümkün olmaması onun hərəkət və ya hərəkətsizliyi səbəbindən baş vermədikdə;
(b) mallar və ya onun hissəsi 38-ci maddədə nəzərdə tutulan baxış nəticəsində yararsız vəziyyətə
düşdükdə və ya korlandıqda; və ya
(c) mallar və ya onun hissəsi alıcının malların uyğunsuzluğunu aşkar etdiyi və ya aşkar etməli olduğu
anadək adi ticarət dövriyyəsində satılıbsa və ya alıcı tərəfindən normal istifadə qaydasında istehlak
olunubsa və ya transformasiya edilmişdirsə.
Maddə 83
Müqaviləyə xitam vermək və ya satıcıdan malların dəyişdirilməsini tələb etmək hüququnu 82-ci
maddəyə uyğun olaraq itirmiş alıcı müqavilədə və ya bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş bütün hüquqi
müdafiə vasitələrindən istifadə etmək hüququnu saxlayır.
Maddə 84
(1) Satıcı qiyməti qaytarmalıdırsa, o, həmçinin qiymətin ödənilməsi tarixindən başlayaraq ona görə
faizləri də ödəməlidir.
(2) Alıcı aşağıdakı hallarda mallar və ya onun hissəsindən əldə etdiyi bütün gəliri satıcıya verməlidir:
(a) alıcı malları tam və ya onun hissəsini qaytarmalı olduqda; və ya
(b) alıcı üçün bütün malları və ya onun hissəsini qaytarmağın və ya onun tərəfindən malların əsasən
əldə olunduğu vəziyyətdə bütün malları və ya onun hissəsini qaytarmağın mümkün olmamasına
baxmayaraq, alıcı müqaviləyə xitam verilməsini bəyan etmişdirsə və ya satıcıdan malların dəyişdirilməsini
tələb etmişdirsə.
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VI bölmə
MALLARIN SAXLANMASI
Maddə 85
Alıcı göndərmənin qəbul edilməsində ləngiməyə yol verdikdə və ya qiymətin ödənilməsi və malların
göndərilməsinin eyni vaxtda həyata keçirilməli olduğu hallarda, alıcı qiyməti ödəmirsə və satıcı mallara
sahiblik edirsə və ya digər qaydada mallar üzərində sərəncam verilməsinə nəzarət edə bilirsə, satıcı müvafiq
şəraitdə malların saxlanması üçün ağlabatan olan tədbirlər həyata keçirməlidir. Satıcı onun ağlabatan
xərcləri alıcı tərəfindən kompensasiya edilənədək malları saxlaya bilər.
Maddə 86
(1) Alıcı malları almışdırsa və ondan imtina etmək üçün müqavilə və ya bu Konvensiya əsasında hər
hansı hüququnu həyata keçirmək niyyətindədirsə, o, müvafiq şəraitdə malların saxlanması üçün ağlabatan
olan tədbirlər həyata keçirməlidir. Alıcı onun ağlabatan xərcləri satıcı tərəfindən kompensasiya edilənədək
malları saxlaya bilər.
(2) Alıcıya göndərilən mallar onun sərəncamına təyinat yerində verilmişdirsə və o, mallardan imtina
etmək hüququnu həyata keçirirsə, alıcı satıcının adına mallar üzərində sahibliyi qəbul etməlidir, bir şərtlə
ki, bu, qiymət ödənilmədən və ağlabatan olmayan narahatlıq və ya ağlabatan olmayan xərclər olmadan
edilə bilsin. Satıcı və ya onun adına malların qəbul edilməsinə səlahiyyətli olan şəxs təyinat yerində olduğu
halda bu müddəa tətbiq olunmur. Alıcı bu bənd əsasında mallar üzərində sahibliyi qəbul edirsə, onun hüquq
və öhdəlikləri əvvəlki bənd əsasında tənzimlənir.
Maddə 87
Malların saxlanması üçün tədbirlər görməli olan tərəf onu digər tərəfin hesabına üçüncü şəxsin
anbarına saxlanca verə bilər, bir şərtlə ki, bununla bağlı xərclər ağlabatan olmayan olmasın.
Maddə 88
(1) 85-ci və ya 86-cı maddəyə uyğun olaraq malları saxlamalı olan tərəf, digər tərəf mallar üzərində
sahibliyin qəbul edilməsində və ya onun geri qəbul edilməsində və ya qiymətin və ya saxlanma xərclərinin
ödənilməsində ağlabatan olmayan ləngiməyə yol verdikdə, malları istənilən uyğun qaydada sata bilər, bir
şərtlə ki, digər tərəfə malların satılması niyyəti barədə ağlabatan bildiriş verilmiş olsun.
(2) Mal tez xarab olandırsa və ya onun saxlanması ağlabatan olmayan xərclərin yaranmasına səbəb
olarsa, 85-ci və ya 86-cı maddəyə uyğun olaraq malı saxlamalı olan tərəf onun satılması üçün ağlabatan
tədbirlər görməlidir. O, imkan daxilində, digər tərəfə satışın həyata keçirilməsi niyyəti barədə bildiriş
verməlidir.
(3) Malları satan tərəf malların saxlanması və satılması üzrə ağlabatan xərclərə bərabər məbləği
malların satışından əldə olunmuş gəlirdən özündə saxlamaq hüququna malikdir. Qalan hissəni digər tərəfə
verməlidir.
IV hissə
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 89
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın depozitarisi təyin olunur.
Maddə 90
Bu Konvensiya artıq bağlanılmış və ya bağlana bilən, bu Konvensiyanın tənzimetmə predmeti olan
məsələlər üzrə müddəaları əhatə edən istənilən beynəlxalq müqavilənin qüvvəsindən üstün qüvvəyə malik
deyil, bir şərtlə ki, tərəflər belə müqavilələrin iştirakçısı olan dövlətlərdə öz fəaliyyət yerlərinə malikdirlər.
Maddə 91
(1) Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Malların beynəlxalq alqı-satqısı üzrə
müqavilələrə dair Konfransının yekun iclasında imzalanma üçün açıqdır və o, 1981-ci il 30 sentyabr
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tarixinədək Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Qərargahında bütün dövlətlər tərəfindən
imzalanması üçün açıq qalacaqdır.
(2) Bu Konvensiya onu imzalayan dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
(3) Bu Konvensiya onun imzalanmaq üçün açıldığı tarixdən onu imzalamayan bütün dövlətlərin
qoşulması üçün açıqdır.
(4) Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
saxlanca verilir.
Maddə 92
(1) Razılığa gələn Dövlət imzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı bu
Konvensiyanın II hissəsinin onun üçün məcburi olmamasını və ya bu Konvensiyanın III hissəsinin onun
üçün məcburi olmamasını bəyan edə bilər.
(2) Əvvəlki bəndə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın II hissəsinə və ya III hissəsinə münasibətdə
bəyanat vermiş Razılığa gələn Dövlət Konvensiyanın bu bəyanatın şamil olunduğu hissəsi ilə tənzimlənən
məsələlərə münasibətdə bu Konvensiyanın (1)-ci maddəsinin (1)-ci bəndinə görə Razılığa gələn Dövlət
hesab olunmur.
Maddə 93
(1) Razılığa gələn Dövlət konstitusiyasına uyğun olaraq, bu Konvensiyanın tənzimetmə predmeti
olan məsələlər üzrə müxtəlif hüquq sistemlərinin tətbiq olunduğu iki və ya daha çox ərazi vahidlərinə
malikdirsə, o, imzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma anında bu Konvensiyanın onun bütün
ərazi vahidlərinə, onlardan yalnız birinə və ya bir neçəsinə tətbiq olunduğunu bəyan edə bilər və öz
bəyanatını istənilən vaxt digər bəyanatın təqdim edilməsi yolu ilə dəyişdirə bilər.
(2) Bu bəyanatlar depozitariyə bildirilməli və bu Konvensiyanın tətbiq olunduğu ərazi vahidlərini
aşkar şəkildə qeyd etməlidir.
(3) Bu maddəyə uyğun olaraq verilmiş bəyanata görə bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətin bütün
ərazi vahidlərinə deyil, bir və ya bir neçə ərazi vahidlərinə tətbiq olunursa və tərəfin fəaliyyət yeri bu
dövlətdə yerləşirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün fəaliyyət yerinin belə Razılığa gələn Dövlətdə
yerləşmədiyi hesab olunur, bir şərtlə ki, fəaliyyət yeri bu Konvensiyanın tətbiq olunduğu ərazi vahidində
yerləşmiş olmasın.
(4) Razılığa gələn Dövlət bu maddənin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat vermədikdə, Konvensiya
həmin dövlətin bütün ərazi vahidlərinə tətbiq olunur.
Maddə 94
(1) Bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlər üzrə eyni və ya bir-birinə çox oxşar hüquq normalarına
malik olan iki və ya daha çox Razılığa gələn Dövlət tərəflərin fəaliyyət yerlərinin həmin dövlətlərdə
yerləşdiyi hallarda istənilən vaxt Konvensiyanın alğı-satqı müqavilələrinə və ya onların bağlanılmasına
tətbiq edilməməsini bəyan edə bilər. Belə bəyanatlar birgə və ya qarşılıqlı birtərəfli bəyanatlar vasitəsilə
verilə bilər.
(2) Bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlər üzrə bu Konvensiyanın iştirakçısı olmayan bir və ya
bir neçə dövlətin hüquq normaları ilə eyni və ya bir-birinə çox oxşar hüquq normalarına malik olan Razılığa
gələn Dövlət tərəflərin fəaliyyət yerlərinin bu dövlətlərdə yerləşdiyi hallarda istənilən vaxt Konvensiyanın
alğı-satqı müqavilələrinə və ya onların bağlanılmasına tətbiq edilməməsini bəyan edə bilər.
(3) Əvvəlki bəndə uyğun olaraq barəsində bəyanat verilən dövlət sonradan Razılığa gələn Dövlət
olduqda, verilmiş bəyanat bu Konvensiyanın yeni Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə qüvvəyə minməsi
tarixindən (1)-ci bəndə uyğun olaraq verilmiş bəyanat qüvvəsinə malik olur, bir şərtlə ki, yeni Razılığa
gələn Dövlət belə bəyanata qoşulur və ya qarşılıqlı birtərəfli bəyanat verir.
Maddə 95
İstənilən dövlət öz ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini saxlanca verərkən, bu
Konvensiyanın 1-ci maddəsinin (1)-ci bəndinin (b) yarımbəndinin onun üçün məcburi olmadığını bəyan
edə bilər.
Maddə 96
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Qanunvericiliyi alğı-satqı müqavilələrinin yazılı formada bağlanılmasını və ya təsdiq edilməsini
tələb edən Razılığa gələn Dövlət istənilən vaxt 12-ci maddəyə uyğun olaraq alğı-satqı müqaviləsinin
bağlanılmasının, tərəflərin razılığı ilə onda dəyişiklik edilməsinin və ya ona xitam verilməsinin və ya hər
hansı ofertanın, akseptin və ya niyyətin digər ifadəsinin yazılı deyil, istənilən formada edilməsinə icazə
verən 11-ci maddənin, 29-cu maddənin və ya bu Konvensiyanın II hissəsinin istənilən müddəasının, hər
hansı tərəfin fəaliyyət yeri həmin dövlətdə olduqda, tətbiq olunmaması barədə bəyanat verə bilər.
Maddə 97
(1) Bu Konvensiyaya uyğun olaraq imzalama zamanı verilən bəyanatlar ratifikasiya, qəbul və təsdiq
zamanı təsdiq edilməlidir.
(2) Bəyanatlar və bəyanatların təsdiqi yazılı formada edilir və depozitariyə rəsmi qaydada bildirilir.
(3) Bəyanat bu Konvensiyanın müvafiq dövlətə münasibətdə qüvvəyə minməsi ilə eyni anda qüvvəyə
minir. Bununla belə, belə qüvvəyəminmədən sonra depozitarinin barəsində rəsmi bildiriş aldığı bəyanat,
onun depozitari tərəfindən alınması tarixindən altı ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günündən
qüvvəyə minir. 94-cü maddəyə uyğun olaraq verilmiş qarşılıqlı birtərəfli bəyanat sonuncu bəyanatın
depozitari tərəfindən alınmasından altı ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
(4) Bu Konvensiyaya uyğun olaraq bəyanat verən istənilən dövlət depozitarinin adına göndərilmiş
yazılı formada rəsmi bildiriş vasitəsilə istənilən vaxt ondan imtina edə bilər. Belə imtina depozitari
tərəfindən bildirişin alınması tarixindən altı ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
(5) 94-cü maddəyə uyğun olaraq verilmiş bəyanatdan imtina, bu imtinanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
digər dövlət tərəfindən həmin maddəyə uyğun olaraq verilmiş istənilən qarşılıqlı bəyanatın qüvvəsinin
dayandırılmasına gətirib çıxarır.
Maddə 98
Bu Konvensiyada birbaşa nəzərdə tutulan qeyd-şərtlərdən başqa digər qeyd-şərtlərə yol verilmir.
Maddə 99
(1) Bu Konvensiya bu maddənin (6)-cı bəndinin müddəalarına riayət edilməsi şərtilə 92-ci maddəyə
uyğun olaraq verilmiş bəyanatı özündə ehtiva edən sənəd də daxil olmaqla, onuncu ratifikasiya, qəbul,
təsdiq və ya qoşulma sənədinin saxlanca verilməsi tarixindən on iki ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
(2) Dövlət onuncu ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədinin saxlanca verilməsindən sonra
bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, təsdiq etdikdə və ya ona qoşulduqda, qəbul edilməmiş hissə istisna
olmaqla, bu Konvensiya həmin dövlət üçün, bu maddənin (6)-cı bəndinin müddəalarına riayət edilməsi
şərtilə, onun ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədinin saxlanca verilməsi tarixindən on iki ay
keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
(3) Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və təsdiq edən və ya ona qoşulan və 1964-cü ilin 1 iyul
tarixində Haaqada bağlanılmış Malların beynəlxalq alğı-satqı müqavilələrinin bağlanılmasının vahid
qanunu ilə əlaqədar Konvensiya (Müqavilələrin bağlanması haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyası) və
1964-cü ilin 1 iyul tarixində Haaqada bağlanılmış Malların beynəlxalq alğı-satqı müqavilələrinin vahid
qanunu ilə əlaqədar Konvensiyadan (alğı-satqı haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyası) birinin və ya
onların hər ikisinin iştirakçısı olan dövlət şəraitdən asılı olaraq eyni zamanda, alğı-satqı haqqında 1964-cü
il Haaqa Konvensiyası və Müqavilələrin bağlanılması haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyasından birini
və ya hər ikisini bu barədə Niderland hökumətinə məlumat verməklə denonsasiya edir.
(4) Alğı-satqı haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan, hazırkı Konvensiyanı
ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya ona qoşulan və bu Konvensiyanın II hissəsinin onun üçün məcburi
olmayacağı barədə 92-ci maddəyə uyğun olaraq bəyanat verən və ya vermiş dövlət ratifikasiya, qəbul,
təsdiq və ya qoşulma zamanı alğı-satqı haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyasını Niderland hökumətinə
bildiriş verməklə denonsasiya edir.
(5) Müqavilələrin bağlanılması haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan, hazırkı
Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya ona qoşulan və bu Konvensiyanın III hissəsinin onun
üçün məcburi olmayacağı barədə 92-ci maddəyə uyğun olaraq bəyanat verən və ya vermiş dövlət
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı Müqavilələrin bağlanılması haqqında 1964-cü il Haaqa
Konvensiyasını Niderland hökumətinə bildiriş verməklə denonsasiya edir.
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(6) Bu maddənin məqsədləri üçün Müqavilələrin bağlanılması haqqında 1964-cü il Haaqa
Konvensiyasının və ya alğı-satqı haqqında 1964-cü il Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərin
bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, təsdiq etməsi və ya ona qoşulması, birinci iki Konvensiyaya
münasibətdə bu dövlətlərdən tələb oluna bilən denonsasiyanın qüvvəyə minməsinədək qüvvəyə minmir.
Bu Konvensiyanın depozitarisi 1964-cü il Konvensiyalarının depozitarisi olan Niderland hökuməti ilə
bununla bağlı zəruri əlaqələndirmənin təmini üçün məsləhətləşmələr aparır.
Maddə 100
(1) Bu Konvensiya yalnız müqavilənin bağlanılması haqqında təklif 1-ci maddənin (1)-ci bəndinin
(a) yarımbəndində qeyd olunan Razılığa gələn Dövlətlər və ya 1-ci maddənin (1)-ci bəndinin (b)
yarımbəndində qeyd olunan Razılığa gələn Dövlət üçün bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gün və ya
qüvvəyə minməsindən sonra verildiyi hallarda müqavilələrin bağlanılmasına tətbiq olunur.
(2) Bu Konvensiya yalnız 1-ci maddənin (1)-ci bəndinin (a) yarımbəndində qeyd olunan Razılığa
gələn Dövlətlər və ya 1-ci maddənin (1)-ci bəndinin (b) yarımbəndində qeyd olunan Razılığa gələn Dövlət
üçün onun qüvvəyə mindiyi gün və ya qüvvəyə minməsindən sonra bağlanılmış müqavilələrə tətbiq olunur.
Maddə 101
(1) Razılığa gələn Dövlət depozitariyə göndərilmiş rəsmi yazılı bildirişlə bu Konvensiyanı və ya bu
Konvensiyanın II hissəsini və ya III hissəsini denonsasiya edə bilər.
(2) Denonsasiya depozitari tərəfindən bildirişin alınmasından on iki ay keçdikdən sonra növbəti ayın
birinci günü qüvvəyə minir. Bildirişdə denonsasiyanın qüvvəyə minməsinin daha uzun müddəti
göstərildikdə, denonsasiya depozitari tərəfindən bildirişin alınmasından həmin daha uzun müddət
keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Vyanada on bir aprel min doqquz yüz səksəninci ildə ərəb, Çin, ingilis, fransız, rus və ispan
dillərindəki mətnləri bərabər autentik olan bir nüsxədə bağlanılmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza
edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
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“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə San Marino Respublikasının Hökuməti arasında
gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə San Marino Respublikasının Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında” 2015-ci il
sentyabrın 8-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2015-ci il
№ 1392-IVQ
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə San Marino Respublikasının
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və San Marino Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya bağlamaq və daha
geniş əməkdaşlıq çərçivəsində iki dövlət arasında iqtisadi əlaqələrin nizamlı şəkildə inkişafını
gücləndirmək məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi,
yaxud inzibati-ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əmək haqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) San Marino Respublikasında:
aşağıdakılardan tutulan ümumi gəlir vergisi:
(i) fiziki şəxslərdən;
(ii) korporativ qurumlardan və fərdi sahibkarlardan
(bundan sonra “San Marino vergisi” adlanır).
(b) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
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(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
4. Bu Konvensiya, həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “San Marino” termini beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq San Marino Respublikasının suveren
hüquqlarını və ya yurisdiksiyasını həyata keçirdiyi istənilən digər ərazi də daxil olmaqla, San Marino
Respublikasının ərazisini bildirir;
(b) “Azərbaycan” termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına məxsus sektoru və
Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii
sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq
edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və ya gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən digər
ərazini bildirir;
(c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya San Marinonu bildirir;
(d) “şəxs” termini fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) “şirkət” termini Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan hər hansı korporativ qurumu və ya vergi
məqsədləri üçün korporativ qurum kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(g) "beynəlxalq daşıma” termini Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(h) “milli şəxs” termini Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə aşağıdakıları bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq
olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı;
(i) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) San Marinoda - Maliyyə Nazirliyini;
(ii) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası bu terminin
həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı siyasi, yaxud inzibati ərazi bölməsi və ya yerli
hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə
və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
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2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərinin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız qeydiyyatdan keçdiyi və faktiki idarəetmə
yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir. Əgər həmin şəxsin qeydiyyat yeri və faktiki idarəetmə
yeri eyni Razılığa gələn Dövlətdə deyilsə, bu halda Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları
məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edir və Konvensiyanın bu cür şəxsə tətbiq edilmə formasını
müəyyən edirlər.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “daimi nümayəndəlik” termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya
məsləhət fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət on iki aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı
aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya məlumat toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
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5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən həmin Dövlətdə
bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə
məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə
belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə
çevirmir; və ya
(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən mal və ya məmulat ehtiyatları
saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin adından mal və ya məmulat çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta haqları toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki,
tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və
maliyyə münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr
arasında ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil
statuslu agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya digər
formada istifadəsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
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tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin həmin Dövlətin
daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş həddə çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və hava gəmilərinin qeyri-müntəzəm olaraq beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə
verilməsindən;
(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət,
əgər bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. Əgər dəniz nəqliyyatı müəssisəsinin faktiki idarəetmə yeri gəmi göyərtəsində yerləşirsə, bu halda
həmin müəssisə, gəminin qeydiyyat limanının yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən müəssisə, yaxud
qeydiyyat limanı olmadığı halda, gəmini istismar edən şəxsin rezident olduğu Dövlətdə yerləşən müəssisə
hesab edilir.
4. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
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hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, orada bu mənfəətdən hesablanan verginin
məbləğinə düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları
müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri olduqda, bir-biri
ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətlərin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
(a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər dividendlərin faktiki sahibi birbaşa
dividendləri ödəyən şirkətin kapitalının 25 faizinə sahib olan və həmin şirkətin kapitalına 250.000 avrodan
və ya bu məbləğin istənilən digər valyutada ekvivalentinə bərabər məbləğdən az olmayan investisiya
qoymuş şirkətdirsə (tərəfdaşlıq istisna olmaqla);
(b) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiqi formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, “jouissance” səhmlərindən və ya
“jouissance” hüquqlarından, dağ-mədən sənayesinin səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən (paylarından)
və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən
gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən
gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən
gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilər.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiqi formasını qarşılıqlı razılaşma
yolu ilə müəyyən edirlər.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, aşağıdakı tələblərdən istənilən biri ödənildiyi halda,
Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin onların faktiki sahibi olan rezidentinə
ödənilən faizlər yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(i) faizlərin ödəyicisi və ya resipienti Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, dövlət qurumu, siyasi və ya
inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankıdırsa;
(ii) faizlər Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi Bankı və ya tamamilə
Razılığa gələn Dövlətin Hökumətinə məxsus olan, yaxud onun tərəfindən nəzarət olunan agentlik və ya
qurum (maliyyə institutu daxil olmaqla) tərəfindən verilmiş, təsdiq edilmiş, zəmanət verilmiş və ya
sığortalanmış borca münasibətdə ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-3-cü bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla,
faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddənin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) kompüter proqramları və ya hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi
formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququnun verilməsi üçün, yaxud sənaye, kommersiya və
ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququnun verilməsi üçün, yaxud sənaye, kommersiya və ya
elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə ödənilən royalti üçün - royaltinin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda royaltinin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
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3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kompüter proqramları, kinofilmlər və filmlər, yaxud radio və ya televiziya yayımı yazıları üzrə
müəlliflik hüquqlarının. hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya
prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, həmçinin sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın
istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair məlumat
əvəzində alınan istənilən növ ödənişi bildirir.
4. 1 və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya
daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya
14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royalti ödənişinə əsas verən hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki bağlı olduğu halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi
Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya məlumat ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği
bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa,
bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq
hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, aktivləri əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daşınmaz əmlakla bilavasitə və ya dolayısı ilə bağlı olan şirkətdəki səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, bu cür
daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. Bu maddənin əvvəlki bəndlərində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
b) əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdlu işdən əldə olunan gəlir
1. 16, 18 və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə olunan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə olunan bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə,
və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə olunan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının, müşahidə şurasının və ya auditorlar şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü
qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət xadimləri və idmançılar
1. 14 və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət xadimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət xadimi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
xadimi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7, 14 və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət xadimi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, bu maddədə göstərilən gəlir
incəsənət xadimi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad
edilir, bir şərtlə ki, həmin fəaliyyət və ya onun böyük hissəsi bu və ya digər Dövlətin dövlət vəsaitləri
hesabına maliyyələşdirilsin, yaxud Razılığa gələn Dövlətlər arasında mədəni müqavilə və ya razılaşma
çərçivəsində həyata keçirilsin. Bu halda, gəlir yalnız incəsənət xadimi və ya idmançının rezident olduğu
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 18
Təqaüdlər
1. 19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
2. Əgər resipient rezident olduğu Dövlətdə həmin Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bu cür
gəlirə münasibətdə vergiyə cəlb edilmirsə, 1-ci bəndin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda həmin gəlir
yarandığı Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1. (a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi, yaxud inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən
xidmətlərlə bağlı ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2. (a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi, yaxud inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə,
yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15, 16, 17 və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun siyasi, yaxud
inzibati ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq
edilir.
Maddə 20
Tələbələr və təcrübə keçən şəxslər
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədi ilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədi ilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və
gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddənin
müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 22
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. İkiqat vergitutmanın qarşısı bu maddənin aşağıdakı bəndlərinin müddəalarına əsasən alınır.
2. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı qaydada alınır:
əgər Azərbaycan rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq
San Marinoda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs
tərəfindən həmin gəlirə və ya əmlaka görə San Marinoda ödənilmiş vergi Azərbaycanda bu həmin gəlirə
və ya əmlaka görə tutulan verginin məbləğindən çıxılır. Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın
qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
3. San Marinoda:
a) əgər San Marino rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, San Marino həmin gəliri b) və c) altbəndlərinin müddəalarına müvafiq
olaraq San Marinoda vergidən azad edir, lakin həmin rezidentin yerdə qalan gəlirinə vergi hesablayarkən,
sözügedən gəlir vergidən azad edilmədiyi halda tətbiq edilə biləcək vergi dərəcəsini tətbiq edə bilər.
b) Əgər San Marino rezidenti 10-cu, 11-ci və 12-ci maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq
Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, San Marino həmin rezidentin gəlir vergisindən
Azərbaycanda ödənilmiş vergi məbləğinə bərabər məbləğin çıxılmasına icazə verir. Bununla belə, bu cür
çıxılma həmin çıxılma verilməzdən əvvəl Azərbaycanda əldə edilmiş gəlirə aid edilə bilən gəlir vergisi
hissəsindən artıq olmamalıdır.
Maddə 24
Diskriminasiyaya yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
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vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmır. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilmir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilmir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədi ilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılıq proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 24-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədi ilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərirlər. Onlar
həmçinin, bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün birbiri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədi ilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan
birgə komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
5. Əgər:
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(a) birinci bəndin müddəalarına uyğun olaraq, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri şəxsin bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergiyə cəlb edilməsi ilə nəticələndiyi
halda, həmin şəxs Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanına müraciət edirsə, və
(b) səlahiyyətli orqanlar 2-ci bəndə uyğun olaraq Razılığa gələn digər Dövlətə həmin müraciətin
göndərildiyi andan 2 il müddətinə razılığa gələ bilmirsə, şəxsin müraciəti ilə arbitraja göndərilə bilər. Əgər
bu məsələlərlə bağlı hər bir Dövlətin məhkəməsi və ya inzibati tribunalı artıq qərar veribsə, bu məsələlər
arbitraja göndərilə bilməz. Müraciət ilə əhatə olunan birbaşa şəxs arbitraj qərarının tətbiqi ilə bağlı qarşılıqlı
razılaşmanı qəbul etmədiyi təqdirdə, Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində
məhdudiyyətlərin olmasına baxmayaraq, qərar hər iki dövlət üçün məcburidir və tətbiq edilməlidir. Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu bəndin tətbiqi üsulunu qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən
edirlər.
Maddə 26
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərinin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən məlumat mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə
ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat
mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı məlumat həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr
hesab edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması
və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması və ya yuxarıda
göstərilənlərə nəzarət ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3. 1 və 2-ci bəndlərin müddəaları heç bir halda Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilmir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə edilməsi
mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı olmadıqda
belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən istifadə
edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən həmin məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verilməsi kimi təfsir edilmir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə məlumat verilməsindən sadəcə
olaraq həmin məlumatın bank, digər maliyyə institutu, səlahiyyət verilmiş şəxs və ya agent, yaxud etibar
edilmiş şəxs qismində çıxış edən şəxsdə olması və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqları ilə əlaqəli
olması səbəbindən imtina etmək hüququ kimi təfsir edilmir.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
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Maddə 2 8
Geri qaytarılma
1. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən mənbədə tutulan vergi yolu ilə toplanmış vergi, həmin verginin
tutulması hüququ bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq məhdudlaşdırıldığı halda maraqlı tərəfin
müraciəti əsasında geri qaytarılır.
2. Geri qaytarılma barədə müraciətlər geri qaytarmanı həyata keçirməli olan Razılığa gələn Dövlətin
qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş müddətlər çərçivəsində edilməli və həmin Razılığa gələn Dövlətin
vergilərin qaytarılması haqqında qaydalarında nəzərdə tutulan sənədlərlə müşaiyət edilməlidir.
3. Əvvəlki bənddə göstərilən qaydaların tələb etdiyi halda, geri qaytarılma müraciətini müşaiyət edən
və vergi ödəyicisinin Konvensiyanın üstünlüklərindən yararlanmaq üçün tələblərə cavab verdiyini təsdiq
edən sənədlər həmin vergi ödəyicisinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanı
tərəfindən müvafiq qaydada təsdiqlənir.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri olduğu hallarda, bu Konvensiyanın 25-ci
maddəsinin müddəalarına əsasən qarşılıqlı razılaşma yolu ilə bu maddənin tətbiqi qaydalarını müəyyən
edirlər.
Maddə 29
Güzəştlərin məhdudlaşdırılması
1. Bu Konvensiyanın hər hansı digər müddəalarından asılı olmayaraq, əgər Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin və ya onunla bağlı olan istənilən şəxsin yaradılmasının və ya mövcudluğunun əsas məqsədi və
ya əsas məqsədlərindən biri bu Konvensiyanın verdiyi və başqa hallarda əldə edilməsi mümkün olmayan
faydalardan yararlanmaqdırsa, bu halda həmin rezident Razılığa gələn digər Dövlət tərəfindən bu
Konvensiya ilə verilmiş hər hansı güzəşt və ya azadolmalardan faydalanmayacaqdır.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən müəssisələrin
yaradılmasının və ya onlar arasındakı əməliyyatların əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu
Konvensiyanın verdiyi və başqa hallarda əldə edilməsi mümkün olmayan faydalardan yararlanmaqdırsa,
bu Konvensiyanın heç bir müddəası vergilərin ödənilməsindən yayınma və vergidən boyun qaçırmanın
qarşısının alınması haqqında daxili qanunvericiliyin bu müəssisələr arasında aparılan əməliyyatlarda
yaranan xərclərin və istənilən digər çıxılmaların məhdudlaşdırılması haqqında müddəalarının tətbiqinə təsir
etmir.
3. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya Razılığa gələn digər Dövlətin
qanunlarına və ya inzibati təcrübəsinə əsasən xüsusi vergi rejimindən faydalanan müəssisələrə tətbiq
edilmir. Eynilə, bu cür müddəalar Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinin həmin şirkətlərdən əldə etdiyi
gəlirə və ya həmin rezidentin bu şirkətlərin kapitalında olan səhmlərinə və ya digər korporativ hüquqlarına
münasibətdə tətbiq edilmir.
Maddə 30
Dəyişikliklər və əlavələr
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya onun
ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilən və bu Konvensiyanın 31-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada
qüvvəyə minən ayrıca Protokollarla rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.
Maddə 31
Qüvvəyə minmə
Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri Razılığa gələn digər Dövlətə özünün bu Konvensiyanın qüvvəyə
minməsi üçün tələb olunan dövlətdaxili prosedurlarının tamamlanması barədə bildiriş göndərir. Bu
Konvensiya həmin bildirişlərdən sonuncusunun tarixində qüvvəyə minir. Bundan sonra Konvensiyanın
müddəaları aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə, bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə;
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(b) digər gəlir və əmlak vergilərinə münasibətdə, bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan vergitutma dövrləri üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 32
Ləğvetmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən ləğv edilənədək qüvvədə qalır.
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən azı 5 il sonra hər hansı
təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış diplomatik kanallar vasitəsilə ləğvetmə haqqında yazılı
bildiriş təqdim etməklə, bu Konvensiyanı ləğv edə bilər. Bu halda, Konvensiya aşağıdakılara münasibətdə
ləğv edilmiş sayılır:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - ləğvetmə bildirişinin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə;
(b) digər gəlir və əmlak vergilərinə münasibətdə - ləğvetmə bildirişinin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergitutma dövrləri üzrə tutulan
vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, bu məqsədlə müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər
bu Konvensiyam imzaladılar.
Bakı şəhərində 8 sentyabr 2015-ci il tarixində, Azərbaycan, italyan və ingilis dillərində olmaqla, iki
nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsir zamanı mətnlər arasında uyğunsuzluq
yaranacağı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti adından
(imza)

San Marino Respublikasının
Hökuməti adından
(imza)
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Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə San Marino Respublikasının
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYANIN PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə San Marino Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya bu gün
imzalanan zaman bu Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən aşağıdakı əlavə müddəalar barədə
razılığa gəlinmişdir:
Belə başa düşülür ki:
1. 3-cü maddənin 1-ci bəndinin e) altbəndi ilə bağlı, San Marinoya münasibətdə trasta yalnız San
Marinoda gəlir vergisinə cəlb olunduğu təqdirdə, vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi baxılır.
2. 5-ci maddənin 2-ci bəndi ilə bağlı, “daimi nümayəndəlik” anlayışı serveri də ehtiva edə bilər.
3. Müəssisənin üzərinə öhdəlik qoyan tərzdə müqavilənin bütün elementləri və təfərrüatları barədə
danışıqlar aparmaq səlahiyyəti olan şəxs, müqavilə müəssisənin yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə başqa
şəxs tərəfindən imzalandığı halda belə, Razılığa gələn digər Dövlətdə bu səlahiyyəti həyata keçirən şəxs
hesab edilə bilər.
Bunun təsdiqi olaraq, bu məqsədlə müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər
bu Protokolu imzaladılar.
Bakı şəhərində 8 sentyabr 2015-ci il tarixində, Azərbaycan, italyan və ingilis dillərində olmaqla, iki
nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsir zamanı mətnlər arasında uyğunsuzluq
yaranacağı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti adından
(imza)

San Marino Respublikasının
Hökuməti adından
(imza)
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“Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında”(1970-ci ildə yenidən işlənmiş)
Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə” Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 1994-cü il 19 iyul tarixli 856 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında” (1970-ci ildə yenidən işlənmiş)
Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə” Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 1994-cü il 19 iyul tarixli 856 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Adında və 3-cü hissədə “(1970-ci ildə yenidən işlənmiş)” sözləri “(1970-ci ildə yenidən baxılmış)
132 nömrəli” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. 1-ci hissədə “(1970-ci ildə yenidən işlənmiş) Konvensiyasına” sözləri “(1970-ci ildə yenidən
baxılmış) 132 nömrəli Konvensiyasına müvafiq bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə olunur)” sözləri ilə əvəz
edilsin.
3. 2-ci hissəyə “Konvensiyasına” sözündən əvvəl “(1970-ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli”
sözləri əlavə edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2015-ci il
№ 1316-IVQ
Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında”
(1970-ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli Konvensiyasına dair
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki:
1. Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, ödənişli əsasla məzuniyyət müddəti
21 təqvim günündən az olmayacaqdır.
2. Konvensiyanın 15-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, həmin maddənin 1-ci bəndi ilə əhatə
olunan hər iki kateqoriyalı şəxslərə münasibətdə Konvensiyanın öhdəliklərini qəbul edir.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İqlim dəyişmələri haqqında” Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto
Protokoluna Doha Düzəlişinin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İqlim dəyişmələri haqqında” Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto
Protokoluna 2012-ci il 8 dekabr tarixli Doha Düzəlişi təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 aprel 2015-ci il
№ 1256-IVQ
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İqlim Dəyişmələri haqqında”
Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto Protokolu”na
DOHA DÜZƏLİŞİ
Maddə 1: Düzəliş
A. Kioto Protokoluna B Əlavəsi
Protokolun B Əlavəsindəki cədvəl aşağıdakı cədvəl ilə əvəz edilsin:
1

2
Tullantıların
məhdudlaşdı
rılması və ya
azaldılması
üzrə
kəmiyyət
öhdəliyi
(2008-2012)
(baza ili və
ya dövrünün
faiz miqdarı)

3
Tullantıların
məhdudlaşdı
rılması və ya
azaldılması
üzrə
kəmiyyət
öhdəliyi
(2013-2020)
(baza ili və
ya dövrünün
faiz miqdarı)

Avstraliy
a

108

99.5

Avstriya

92

804

Tərəflər

Belarus5*

88

4

B
a
z
a
il
i1

2
0
0
0
M
Y
1
9

5
Tullantıların
məhdudlaşdı
rılması və ya
azaldılması
üzrə
kəmiyyət
öhdəliyi
(2013-2020)
(baza ilinin
faiz miqdarı
ilə ifadə
olunub) 1

98

6
2020-ci
ilə
qədər
istixana
effekti
yaradan
qazların
tullantıl
arının
azaldıl
ması
üzrə
öhdəlikl
ər (baza
ilinin
faiz
miqdarı
)2
-5-15%
və ya 25%3

MY
MY

-8%
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Belçika

92

804

Bolqarıst
an*
Xorvatiy
a*
Kipr

92

804

95

804

Çexiya*

92

804

Danimar
ka
Estoniya

92

804

92

804

Avropa
Birliyi

92

804

Finlandi
ya
Fransa

92

804

92

80

Almaniy
a
Yunanıst
an
Macarıst
an*
İslandiya

92

804

92

804

94

804

110

808

İrlandiya

92

804

İtaliya

92

804

804

*

Qazaxıst
an*

95

Latviya*

92

804

Lixtenste
yn

92

84

Litva*

92

804

Lüksemb
urq
Malta

92

804
80
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9
0
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
1
9
9
0
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
1
1
9
0
M
Y
1
1
9
0
M
Y
M
Y
M
Y

MY
MY
MY

-20%/30%7

MY
MY
MY
MY
MY

-20%/30%7

MY
MY
MY
MY
MY
MY
MY
MY
95

MY
84

20%/30%9

MY
MY
MY
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Monako

92

78

Niderlan
d
Norveç

92

804

101

84

Polşa*

94

804

Portuqali
ya
Rumıniy
a*
Slovakiy
a*
Sloveniy
a*
İspaniya

92

804

92

804

92

804

92

804

92

804

İsveç

92

804

İsveçrə

92

84.2

Ukrayna*

100

7612

90

80

Böyük
Britaniya
və
Şimali
İrlandiya
Birləşmi
ş Krallığı

Tərəflər

Kanada13
Yaponiy
a14
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1
9
9
0
M
Y
1
9
9
0
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
M
Y
1
9
9
0
1
9
9
0

M
Y

78

MY
84

-30%/40%10

MY
MY
MY
MY
MY
MY
MY
MY

-20%/30%11

MY

-20%

MY

Tullantıların
məhdudlaşdı
rılması və ya
azaldılması
üzrə
kəmiyyət
öhdəliyi
(2008-2012)
(baza ili və
ya dövrünün
faiz miqdarı)
94
94
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yası16*
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100

100

İxtisarlar: MY = məlumat yoxdur.
* Bazar iqtisadiyyatına keçid prosesindəki ölkələr.
1, 2 və 5 nömrəli dipnotlar istisna olmaqla, bütün dipnotlar müvafiq Tərəflərlə aparılan müzakirələr
əsasında müəyyən edilmişdir.
1
Üzv Tərəf öz məqsədləri üçün müvafiq il üzrə tullantıların faiz miqdarı qismində Kioto Protokolu
əsasında beynəlxalq öhdəlik yaradan tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət
öhdəliklərini, eyni zamanda bu cədvəlin ikinci və üçüncü sütununda baza ilinə nisbətdə beynəlxalq öhdəlik
yaradan tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliklərini ifadə etmək üçün
baza ilindən istifadə edə bilər.
2
Bu
öhdəliklərlə
bağlı
əlavə
məlumatlar
FCCC/SB/2011/INF.l/Rev.l
və
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.l və Add.2 sənədlərindən əldə oluna bilər.
3
Kioto Protokolu əsasında ikinci öhdəlik müddətində Avstraliyanın tullantıların məhdudlaşdırılması
və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyi ölkənin 2020-ci ilə kimi tullantıların qeyd-şərtsiz 2000-ci il
səviyyəsindən 5 % azaldılması hədəfinə nail olunması ilə uyğunluq təşkil edir. Avstraliya bəzi şərtlərdən
asılı olaraq, 2000-ci ildən aşağı səviyyədə tullantıların azaldılmasının 5 %- dən 15 %-ə və ya 25 %-ə
qalxması imkanını qoruyub saxlayır. Bunlar Kankun razılaşmaları əsasında verilən öhdəliklərin statusunu
saxlayır və bu Protokol və ya onun əlaqədar qaydaları və metodları ilə heç bir yeni hüquqi öhdəlik yaranmır.
4
Kioto Protokolu əsasında Avropa Birliyi və onun üzv dövlətlərinin ikinci öhdəlik müddətində
tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəlikləri bu öhdəliklərin Kioto
Protokolunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq birgə yerinə yetiriləcəyi fikrinə əsaslanır. Tullantıların
məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəlikləri Avropa Birliyi və onun üzv dövlətlərinin
Kioto Protokolunun müddəalarına uyğun olaraq öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə dair razılıqla bağlı
müvafiq bildirişə xələl gətirmir.
5
10/CMP.2 qərarına əsasən qəbul olunmuş düzəlişlə B Əlavəsinə daxil edilmişdir. Bu düzəliş hələ
qüvvəyə minməmişdir.
6
Kioto Protokolu əsasında ikinci öhdəlik müddətində Xorvatiyanın tullantıların məhdudlaşdırılması
və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyi ölkənin bu öhdəlikləri Kioto Protokolunun 4-cü maddəsinə əsasən
Avropa Birliyi və onun üzv dövlətləri ilə birgə yerinə yetirəcəyi fikrinə əsaslanır. Nəticə etibarilə,
Xorvatiyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü onun Kioto Protokolunun 4-cü maddəsinə və ya tullantıların
məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyinə uyğun olaraq birgə iştirakına təsir etmir.
7
2012-ci ildən sonrakı müddətə qlobal və əhatəli razılaşmanın tərkib hissəsi kimi Avropa Birliyi
1990-cı illə müqayisədə 2020-ci ilə qədər tullantıların 30 % azaldılması ilə bağlı şərti təklifini bir daha irəli
sürür, bir şərtlə ki, inkişaf etmiş digər ölkələr tullantıların müqayisəli azaldılması öhdəliyini üzərinə
götürsün və inkişaf etməkdə olan ölkələr öz məsuliyyətlərinə və müvafiq bacarıqlarına əsasən bu sahəyə
öz töhfələrini versinlər.
8
Kioto Protokolu əsasında ikinci öhdəlik müddətində İslandiyanın tullantıların məhdudlaşdırılması
və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyi ölkənin bu öhdəlikləri Kioto Protokolunun 4-cü maddəsinə əsasən
Avropa Birliyi və onun üzv dövlətləri ilə birgə yerinə yetirəcəyi fikrinə əsaslanır.
9
Üçüncü sütunda verilən tullantıların məhdudlaşdırılması və azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyi
1990-cı illə müqayisədə 2020-ci ilə qədər tullantıların 20 % azaldılmasını nəzərdə tutur. Lixtenşteyn 1990cı illə müqayisədə 2020-ci ilə qədər tullantıların 30 % azaldılmasını nəzərə alacaq, bir şərtlə ki, digər inkişaf
etmiş ölkələr tullantıların müqayisəli azaldılması öhdəliyini üzərinə götürsün və iqtisadi cəhətdən daha çox
inkişaf etməkdə olan ölkələr isə öz məsuliyyətlərinə və müvafiq bacarıqlarına əsasən bu sahəyə öz
töhfələrini versinlər.
10
Norveçin tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyi 1990-cı illə
müqayisədə 2020-ci ilə qədər tullantıların 30 %-ə qədər azaldılması hədəfinə uyğun hesab olunur. Əgər bu,
tullantı payı çox olan tərəflərin tullantıların azaldılması üzrə temperatur artımının 2°C səviyyəsində
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saxlanılması hədəfinə uyğun olaraq, qlobal və hərtərəfli razılaşmasına töhfə verərsə, Norveç 1990-cı il üzrə
səviyyələr əsasında tullantıları 40 %-ə qədər azaldacaqdır. Bunlar Kankun razılaşmaları əsasında verilən
öhdəliklərin statusunu saxlayır və bu Protokol əsasında heç bir yeni hüquqi öhdəlik yaranmır.
11
Bu cədvəlin üçüncü sütununda verilən tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə
kəmiyyət öhdəliyi 1990-cı il üzrə səviyyələrlə müqayisədə 2020-ci ilə qədər tullantıların 20 % azaldılmasını
nəzərdə tutur. İsveçrə 1990-cı illə müqayisədə 2020-ci ilə qədər tullantıların 30 % azaldılmasını nəzərə
alacaq, bir şərtlə ki, digər inkişaf etmiş ölkələr, temperatur artımının 2°C səviyyəsində saxlanılması
hədəfinə uyğun olaraq, tullantıların müqayisəli azaldılması öhdəliyini üzərinə götürsün, inkişaf etməkdə
olan ölkələr isə öz məsuliyyətlərinə və müvafiq bacarıqlarına əsasən bu sahəyə öz töhfələrini versinlər.
Bunlar Kankun razılaşmaları əsasında verilən öhdəliklərin statusunu saxlayır və bu Protokol və ya onun
əlaqədar qaydaları və metodları üzrə hüquqi cəhətdən yeni məcburi öhdəlikləri əhatə etmir.
12
Belə köçürmə tam olmalıdır və qanuni yolla əldə olunmuş bu əmlakın istifadəsi üzrə heç bir imtina
və ya məhdudlaşdırma qəbul edilmir.
13
2011-ci il 15 dekabr tarixində Depozitari Kanadanın Kioto Protokolundan çıxması ilə bağlı yazılı
bildiriş almışdır. Bu qərar Kanada üçün 2012-ci il 15 dekabr tarixində qüvvəyə minəcəkdir.
14
2010-cu il 10 dekabr tarixli yazışmada Yaponiya tərəfi bildirmişdir ki,
2012-ci ildən sonra Kioto Protokolunun ikinci öhdəlik müddətində öz üzərinə öhdəlik götürmək
niyyətində deyildir.
15
Yeni Zelandiya Kioto Protokoluna üzv Tərəf olaraq qalır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim
Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası əsasında 2020-ci illəri əhatə edən ümumi iqtisadi tullantıların
azaldılması hədəfini qarşısına qoyur.
16
Katibliyin 2010-cu il 9 dekabr tarixli yazışmasında Rusiya Federasiyası ikinci öhdəlik müddətində
tullantıların məhdudlaşdırılması və azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyi götürmək niyyətinin olmadığını
bildirmişdir.
Kioto Protokoluna A Əlavəsi
Protokola edilən A Əlavəsində “İstixana effekti yaradan qazlar” başlıqlı siyahı aşağıdakı siyahı ilə
əvəz edilir:
İstixana effekti yaradan qazlar
Karbon - 2 oksid (CO2)
Metan (CH 4)
Oksidləşmiş azot (N2O)
Hidroftorkarbon (HFCs)
Perftorkarbon (PFCs)
Kükürd heksaftor (SF6)
Azot triftor (NF3)[1]
C. Maddə 3, bənd 1 bis
Protokolun 3-cü maddəsinin 1-ci bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir:
1 bis. 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən Tərəflər 2013-2020-ci illəri əhatə edən öhdəlik müddətində
1990-cı ildən aşağı səviyyədə istixana effekti yaradan qazların ümumi tullantılarının sayının ən azı 18 %-ə
qədər azaldılması məqsədi ilə fərdi və ya birgə şəkildə A Əlavəsində sadalanan istixana effekti yaradan
qazların antropogen təsirlər nəticəsində karbon-2 oksid emissiyalarının ümumi həcminin B Əlavəsində yer
alan cədvəlin üçüncü sütununda qeyd olunan tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə
kəmiyyət öhdəliklərinə və bu maddənin müddəalarına əsasən hesablanan miqdardan artıq olmamasını
təmin edirlər.
D. Maddə 3, bənd 1 ter
Protokolun 3-cü maddəsinin 1 bis bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir:
1 ter. B Əlavəsinə daxil edilən Tərəf B Əlavəsində yer alan cədvəlin üçüncü sütununda əks olunan
tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliklərinin faiz miqdarının azaldılması
məqsədi ilə düzəliş təklif edə bilər. Belə düzəlişlə bağlı təklifi, qəbul olunması üçün irəli sürülməsi məqsədi
ilə Tərəflərin iştirakı ilə keçiriləcək konfransdan ən azı üç ay əvvəl Katiblik Tərəflərə bildirir.
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E. Maddə 3, bənd 1 quater
Protokolun 3-cü maddəsinin 1 ter bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir:
1 quater. 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən Tərəfin 3-cü maddənin 1 ter bəndinə əsasən, tullantıların
məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliyinin artırılması ilə bağlı təklif etdiyi düzəliş
onun qəbul olunması üçün keçirilən səsvermədə iştirak edən Tərəflərin dörddə üçü əleyhinə səs vermədiyi
halda, Protokolun Tərəflərinin iclası kimi çıxış edən konfrans tərəfindən qəbul edilmiş hesab olunur. Qəbul
edilən düzəlişi Katiblik, bütün Tərəflərə bununla bağlı məlumat verəcək depozitariyə bildirir və depozitari
tərəfindən məlumat verildikdən sonra yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Bu düzəlişlər bütün Tərəflər üçün
öhdəlik yaradır.
F. Maddə 3. bənd 7 bis
Protokolun 3-cü maddəsinin 7-ci bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir:
7 bis. 2013-2020-ci illəri əhatə edən tullantıların məhdudlaşdırılması və ya azaldılması üzrə kəmiyyət
öhdəliyinə dair ikinci müddətdə 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən hər Tərəf üçün təyin olunan miqdar 1990cı il, baza ili və ya 5-ci bəndə əsasən səkkiz dəfə artırılmaqla müəyyən olunan müddət üzrə A Əlavəsində
sadalanan istixana qazlarının ümumi karbon-2 oksid tullantılarının B Əlavəsinin üçüncü sütununda əks
etdirilən faiz miqdarına bərabər olmalıdır. 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən, torpaqdan istifadə üzrə dəyişiklik
və meşəçiliyin 1990-cı il üzrə istixana qazlarının tullantılarının xalis mənbəyindən ibarət olduğu Tərəflər
tullantıların müəyyən olunmuş miqdarının hesablanması məqsədi ilə 1990-cı il üzrə tullantıların baza ili və
ya dövrünə həmin il üzrə torpaqdan istifadədən və uducuların absorbsiyasından yaranan ekvivalent
antropogen karbon-2 oksid tullantılarını daxil edirlər.
G. Maddə 3, bənd 7 ter
Protokolun 3-cü maddəsinin 7 bis bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir:
7 ter. 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən Tərəf üzrə ikinci öhdəlik dövrünün müəyyən olunmuş miqdarı
ilə səkkiz dəfə artırılan əvvəlki öhdəlik dövrünün ilk üç ili üzrə orta illik tullantılar arasında hər hansı
müsbət fərq həmin Tərəfin ödəmə hesabına köçürülür.
H. Maddə 3, bənd 8
Protokolun 3-cü maddəsinin 8-ci bəndində:
7-ci bəndə aid hesablama sözü
və 7 bis bəndlərinə aid hesablamalar sözü ilə əvəz edilir.
I. Maddə 3, bənd 8 bis
Protokolun 3-cü maddəsinin 8-ci bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir:
bis. 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən hər hansı Tərəf 7 bis bəndinə aid hesablama aparılması məqsədi
ilə azot-üç ftorit maddəsi üzrə 1995-ci və 2000-ci illərdən baza ili kimi istifadə edə bilər.
J. Maddə 3, 12 bis və ter nömrəli bəndlər
Protokolun 3-cü maddəsinin 12-ci bəndindən sonra aşağıdakı bəndlər əlavə edilir:
12 bis. Konvensiya və ya onun sənədləri əsasında yaradılmalı olan bazar əsaslı mexanizmlərdən
ortaya çıxan hər hansı vahidlərdən 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən Tərəflər 3-cü maddə əsasında
tullantıların məhdudlaşdırılması və azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliklərinə cavab verməkdə yardım
göstərilməsi üçün istifadə edə bilərlər. Konvensiyanın üzvü olan Tərəfin digər üzv Tərəfdən əldə etdiyi bu
vahidlər birincinin müəyyən olunmuş məbləğinə əlavə edilir və ötürən Tərəfin vahidlərinin miqdarından
çıxılır.
12 ter. Protokola üzv Tərəflərin iclası kimi xidmət göstərən konfrans 12 bis bəndinə aid bazar əsaslı
mexanizmlər əsasında təsdiq edilmiş fəaliyyətlərin vahidlərindən, 1 nömrəli Əlavəyə daxil edilən Tərəflərin
3-cü maddə əsasında tullantıların məhdudlaşdırılması və azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəliklərinə cavab
verməkdə yardım göstərilməsi üçün istifadə etmələrinə və bu vahidlər 17-ci maddəyə əsasən əldə olunduğu
təqdirdə, onların bir qisminin inzibati xərclərin, eləcə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin, xüsusilə də iqlim
dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə həssas olan Tərəflərin adaptasiya xərclərinin qarşılanmasına dair təminat
verir.
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K. Maddə 4, bənd 2
Protokolun 4-cü maddəsinin 2-ci bəndinin birinci cümləsinin sonuna aşağıdakı sözlər əlavə edilir:
“və ya 3-cü maddənin 9-cu bəndinə əsasən B Əlavəsinə hər hansı düzəlişin qəbul olunması ilə bağlı
sənədlərini saxlanca təqdim etdikləri gün.”.
L. Maddə 4, bənd 3
Protokolun 4-cü maddəsinin 3-cü bəndində:
,bənd 7
aid olduğu hissə ilə əvəz edilir.
Maddə 2. Qüvvəyəminmə
Bu düzəliş Kioto Protokolunun 20-ci və 21-ci maddələrinə uyğun olaraq qüvvəyə minir.

[1]

Yalnız ikinci öhdəlik müddətinin əvvəlindən tətbiq edilir.
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“Beynəlxalq Dəmiryol Daşımaları haqqında” Konvensiyaya (KOTİF) qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 1999-cu il 3 iyun tarixli Vilnüs Protokolu ilə dəyişikliklər edilmiş 1980-ci
il 9 may tarixli “Beynəlxalq Dəmiryol Daşımaları haqqında” Konvensiyaya (KOTİF) müvafiq qeyd-şərt və
bəyanatlarla (qeyd-şərtin və bəyanatların mətni əlavə olunur)[*] qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 aprel 2015-ci il
№ 1257-IVQ
[*]

Əlavələr dərc edilmir.
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“Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi
haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi
haqqında” 2014-cü il mayın 23-də Paris şəhərində imzalanmış Protokol Azərbaycan Respublikasının ona
dair bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 dekabr 2014-cü il
№ 1128-IVQ
“Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında”
Konvensiyaya düzəliş edilməsi haqqında
PROTOKOL
Preambula
Bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasının üzv dövlətləri və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (İƏİT) üzvü olan ölkələr,
1988-ci il 25 yanvar tarixində Strasburqda imzalanmış “Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati
yardım haqqında” Konvensiyanın (bundan sonra - Konvensiya) vergi məsələləri ilə bağlı məlumat
mübadiləsinə dair beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış standartlar üzrə razılıq əldə edilməzdən əvvəl
bağlandığını nəzərə alaraq,
Konvensiya bağlandıqdan sonra yeni əməkdaşlıq mühitinin yarandığını nəzərə alaraq,
daha çox dövlətin yeni əməkdaşlıq mühitindən yararlanması və eyni zamanda vergi sahəsində
əməkdaşlıq üzrə ən yüksək beynəlxalq standartları tətbiq etməsi üçün çoxtərəfli hüquqi sənədin
hazırlanmasının arzuedilən olduğunu nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın Preambulasının 7-ci bəndi ləğv edilərək aşağıdakı mətn ilə əvəz edilsin:
“Bununla əlaqədar olaraq, dövlətlərin tədbirlər görülən və ya məlumatlar təqdim edilən zaman
məlumatın məxfiliyinin qorunmasının vacibliyini və şəxsi məlumatların axını və gizliliyinin qorunması
sahəsində beynəlxalq sənədləri nəzərə almalı olduğuna inanaraq;”.
Konvensiyanın Preambulasının 7-ci bəndindən sonra aşağıdakı mətn əlavə edilsin:
“Yeni əməkdaşlıq mühitinin yarandığını nəzərə alaraq və daha çox dövlətin yeni əməkdaşlıq
mühitindən yararlanması və eyni zamanda vergi sahəsində əməkdaşlıq üzrə ən yüksək beynəlxalq
standartları tətbiq etməsi üçün çoxtərəfli hüquqi sənədin hazırlanmasının arzuedilən olduğunu düşünərək;”.
Maddə 2
Konvensiyanın 4-cü maddəsinin mətni ləğv edilərək aşağıdakı mətn ilə əvəz edilsin:
“Maddə 4
Ümumi müddəalar
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1. Tərəflər bu Konvensiya ilə əhatə olunan vergilərə dair özlərinin daxili qanunvericiliklərinin
inzibatçılığı və ya tətbiqi üçün faydası olduğu düşünülən hər bir məlumatı, xüsusilə də bu bölmədə
göstərilən məlumatları mübadilə edəcəklər.
2. Ləğv edilmişdir.
3. Hər bir Tərəf depozitarilərdən birinə ünvanlanmış bəyanatla göstərə bilər ki, 5-ci və 7-ci maddələrə
əsasən məlumatın təqdim edilməsindən əvvəl həmin Tərəfin səlahiyyətli orqanları milli qanunvericiliyə
müvafiq olaraq məlumatların aid olduğu rezident və ya milli şəxsi bu barədə məlumatlandıra bilər.”.
Maddə 3
1. Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 1.b bəndində “və” sözü “ və ya” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 1.f bəndində “19-cu maddənin” sözləri “21.2.g maddəsinin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 4
Konvensiyanın 19-cu maddəsi ləğv edilsin.
Maddə 5
Konvensiyanın 21-ci maddəsinin mətni ləğv edilərək aşağıdakı mətn ilə əvəz edilsin:
“Maddə 21
Şəxslərin müdafiəsi və yardımetmə öhdəliklərinin hüdudları
1. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası müraciət edilən dövlətin qanunvericiliyi və inzibati
təcrübəsi ilə şəxslərə verilmiş hüquq və təminatlara təsir göstərmir.
2. 14-cü maddə istisna olmaqla, bu Konvensiyanın müddəaları müraciət edilən dövlətin üzərinə
aşağıdakı öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a. həmin dövlətin öz qanunları və ya inzibati təcrübəsinə və ya müraciət edən dövlətin qanunları
və ya inzibati təcrübəsinə zidd olan tədbirləri yerinə yetirmək;
b. dövlət siyasətinə (ictimai asayişə) zidd olan tədbirləri yerinə yetirmək;
c. həmin dövlətin öz qanunları və ya inzibati təcrübəsi və ya müraciət edən dövlətin qanunları və
ya inzibati təcrübəsi ilə alınması mümkün olmayan məlumatı təqdim etmək;
d. hər hansı ticarət, biznes, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini və ya ticarət prosesini açıqlayan
və ya açıqlanması dövlət siyasətinə (ictimai asayişə) zidd olan məlumatı təqdim etmək;
e. müraciət edən dövlətdə tətbiq edilən vergitutmanın, vergitutmanın ümumi qəbul edilmiş
prinsiplərinə və ya müraciət edən dövlətlə müraciət edilən dövlət arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması haqqında və ya hər hansı digər Konvensiyanın müddəalarına zidd olduğunu hesab
etdikdə, inzibati yardım etmək;
f. eyni halda müraciət edən dövlətin milli şəxsi ilə müqayisədə müraciət edilən dövlətin milli
şəxsinə qarşı ayrı-seçkiliyə yol verən müraciət edən dövlətin vergi qanunvericiliyinin müddəalarının və ya
bununla bağlı hər hansı tələbin inzibatçılığı və ya tətbiqi məqsədi ilə inzibati yardım göstərmək;
g. müraciət edən dövlət öz qanunvericiliyinə və ya inzibati təcrübəsinə əsasən bütün mümkün
tədbirləri həyata keçirmədiyi hallarda inzibati yardım etmək (belə tədbirlərin yerinə yetirilməsinin qeyrimütənasib çətinliklərin yaranmasına səbəb ola biləcəyi hallar istisna olmaqla);
h. müraciət edilən dövlətin üzərinə düşən inzibati yükün müraciət edən dövlətin əldə edəcəyi
faydaya nisbətən aşkar şəkildə qeyri-mütənasib olduğu hallarda, vergi borclarının alınması üzrə yardım
etmək.
3. Əgər müraciət edən dövlət tərəfindən bu Konvensiyaya müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi
üçün sorğu verilirsə, müraciət edilən dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldəetmə vasitələrindən
istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəliyə bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş
məhdudiyyətlər şamil edilir, lakin bu məhdudiyyətlər, xüsusilə də 1-ci və 2-ci bəndlərdə göstərilən
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məhdudiyyətlər müraciət edilən dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində yalnız özünün marağının
olmaması səbəbindən həmin məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verilməsi kimi təfsir
edilməməlidir.
4. Heç bir halda bu Konvensiyanın müddəaları, xüsusilə də 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları
müraciət edilən dövlətə yalnız məlumatın bank, digər maliyyə institutu, agent və ya etibar edilmiş şəxs
qismində nominal saxlayıcı və ya səlahiyyətli nümayəndə qismində çıxış edən şəxsin sərəncamında olması
və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqları ilə əlaqəli olması səbəbindən həmin məlumatın mübadilə
edilməsindən imtina edilməsi hüququnun verilməsi kimi təfsir edilməməlidir.”.
Maddə 6
1. 22-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin mətnləri çıxarılaraq, aşağıdakı mətnlərlə əvəz edilsin:
“1. Tərəfin bu Konvensiyaya müvafiq olaraq əldə etdiyi hər hansı məlumat sirr hesab edilir və həmin
Tərəfin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş məlumata tətbiq edilən eyni qayda əsasında və şəxsi
məlumatların lazımi səviyyədə mühafizəsinin təmin edilməsi tələb edildiyi hallarda, məlumatı təqdim edən
Tərəfin daxili qanunvericiliyində tələb edilən və həmin Tərəfin göstərdiyi qaydada qorunur.
2. Bu məlumat yalnız həmin Tərəfin vergilərinin hesablanması, toplanması və ya məcburi alınması,
yaxud prosessual qaydada təqib edilməsi və ya həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxmaq səlahiyyətinə
malik olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati, yaxud nəzarət orqanlarına) və
ya yuxarıdakılara nəzarət edən orqanlara açıqlanır. Həmin məlumatdan yalnız yuxarıda göstərilən şəxslər
və ya orqanlar və yalnız bu məqsədlər üçün istifadə edə bilərlər. Bu şəxslər və ya orqanlar, 1-ci bəndin
müddəalarından asılı olmayaraq, bu cür məlumatı açıq məhkəmə istintaqı və ya bu vergilərlə bağlı
məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.”.
Maddə 7
Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 2-ci bəndinin mətni ləğv edilərək aşağıdakı mətn ilə əvəz edilsin:
“2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Avropa İttifaqının üzv dövlətləri olan Tərəflər
özlərinin qarşılıqlı əlaqələrində bu Konvensiyanın təqdim etdiyi yardım imkanlarından yalnız o halda
istifadə edirlər ki, bu imkanlar Avropa İttifaqında tətbiq edilən qaydalarda nəzərdə tutulmuş imkanlardan
daha geniş olsun.”.
Maddə 8
1. Konvensiyanın 28-ci maddəsinin sonuna aşağıdakı bəndlər əlavə edilsin:
“4. Bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi haqqında 27 may 2010-cu il tarixində imzalanmaya açıq
elan edilmiş Protokolun (bundan sonra - 2010 Protokolu) qüvvəyə minməsindən sonra Konvensiyaya
qoşulan Avropa Şurasının üzvü olan istənilən dövlət və ya İƏİT üzvü olan istənilən ölkə, yazılı formada
depozitarilərdən birinə başqa mövqe bildirmədiyi halda, Protokolla düzəliş edilmiş Konvensiyanın Tərəfi
hesab edilir.
5. 2010 Protokolunun qüvvəyə minməsindən sonra Avropa Şurasının və ya İƏİT-nin üzvü olmayan
istənilən dövlət 2010 Protokolu ilə düzəlişlər edilmiş Konvensiyanı imzalamaq və ratifikasiya etmək üçün
dəvət olunmasını xahiş edə bilər. İstənilən belə müraciət depozitarilərdən birinə ünvanlanmalı və onun
tərəfindən Tərəflərə göndərilməlidir. Depozitari, həmçinin Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə və İƏİT
Şurasına bu barədə məlumat verməlidir. Bu Konvensiyaya üzv olmağı bu prosedur arasında xahiş etmiş
dövlətlərin Konvensiyaya üzv olmaq üçün dəvət edilməsi barədə qərar Konvensiyanın iştirakçıları tərəfindən koordinasiya orqanı vasitəsilə konsensus yolu ilə qəbul edilir. Bu bəndin müddəalarına müvafiq
olaraq, 2010 Protokolu ilə düzəlişlər edilmiş Konvensiyanı ratifikasiya edən istənilən dövlətə münasibətdə
bu Konvensiya ratifikasiya haqqında sənədin depozitarilərdən birinə təqdim edilmə tarixindən sonrakı 3
(üç) aylıq dövr bitdikdən sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
6. Bu Konvensiyanın müddəaları, 2010 Protokolu ilə edilmiş düzəlişlər nəzərə alınmaqla, 2010
Protokolu ilə edilmiş düzəlişlərlə birlikdə Konvensiyanın Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı ilin 1 yanvar tarixində və ya həmin tarixdən sonra başlayan vergitutma dövrləri üzrə inzibati
yardıma, vergitutma dövrü olmadıqda isə 2010 Protokolu ilə edilmiş düzəlişlərlə birlikdə Konvensiyanın
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Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin 1 yanvar tarixində və ya həmin tarixdən sonra
yaranan vergi hesablamaları ilə bağlı edilən inzibati yardıma münasibətdə qüvvədə olacaqdır. İstənilən iki
və ya daha çox Tərəf qarşılıqlı olaraq 2010 Protokolu ilə düzəlişlər edilmiş Konvensiyanın əvvəlki
vergitutma dövrlərinə və ya vergi hesablamalarına münasibətdə tətbiq oluna biləcəyi barədə razılığa gələ
bilərlər.
7. 6-cı bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, müraciət edən Tərəfin cinayət qanunvericiliyinə
əsasən barəsində cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulan bilərəkdən edilmiş hərəkətlərlə bağlı vergi
məsələlərinə münasibətdə 2010 Protokolu ilə düzəlişlər edilmiş bu Konvensiyanın müddəaları həmin
Tərəfə münasibətdə onun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən əvvəlki vergitutma dövrlərinə və vergi
hesablamalarına münasibətdə tətbiq ediləcəkdir.”.
2. Konvensiyanın 30-cu maddəsinin 1-ci bəndinin e) yarımbəndindən sonra aşağıdakı yarımbənd
əlavə edilsin:
“f) 28-ci maddənin 7-ci bəndinin yalnız 2010 Protokolu ilə düzəlişlər edilmiş Konvensiyanın Tərəfə
münasibətdə qüvvəyə mindiyi ildən əvvəlki üçüncü ilin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlayan
vergitutma dövrlərinə aid inzibati yardıma, yaxud vergitutma dövrü olmadıqda, 2010 Protokolu ilə düzəlişlər edilmiş Konvensiyanın Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindiyi ildən əvvəlki üçüncü ilin 1 yanvar
tarixində və ya ondan sonrakı vergi hesablamalarına aid inzibati yardıma tətbiq edilməsi.”.
3. Konvensiyanın 32-ci maddəsinin 1-ci bəndinə “İƏİT üzvü olan ölkələri” sözlərindən sonra “və bu
Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən Tərəfi” sözləri əlavə edilsin.
Maddə 9
1. Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Tərəflərin onu imzalaması üçün açıq olacaqdır. O,
ratifikasiya edilməli, qəbul edilməli və ya təsdiq edilməlidir. İmzalayan Tərəf Konvensiyanı daha öncə və
ya eyni zamanda ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmişdirsə, bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
etməyə bilər. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında sənədlər depozitarilərdən birində saxlanılmalıdır.
2. Bu Protokol Konvensiyanın Tərəflərindən beşi 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq qaydada
Protokol üzrə öhdəliklərə dair razılıqlarım bildirdiyi tarixdən sonrakı 3 (üç) aylıq dövr bitdikdən sonra
gələn ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
3. Protokol üzrə öhdəliklərə dair razılıqlarını sonradan bildirən Konvensiyanın iştirakçısı olan
istənilən Tərəfə münasibətdə bu Protokol ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında sənədin saxlanca
verilməsi tarixindən sonrakı 3 (üç) aylıq dövr bitdikdən sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 10
1. Akt, bildiriş və ya məlumatın təqdim edildiyi Depozitari Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri,
İƏİT-in üzvü olan ölkələri və bu Protokolla düzəlişlər edilmiş Konvensiyanın bütün Tərəflərini aşağıdakılar
barədə məlumatlandıracaqdır:
a. istənilən imzalanma;
b. istənilən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında sənədin təqdim edilməsi;
c. 9-cu maddənin müddəalarına əsasən Protokolun qüvvəyə mindiyi istənilən tarix;
d. bu Protokola dair istənilən digər akt, bildiriş və ya məlumat.
2. Məlumat alan və ya 1-ci bəndin müddəalarına əsasən bildiriş verən depozitari bu barədə digər
depozitarini məlumatlandırmalıdır.
3. Depozitarilər Protokolun təsdiq edilmiş surətini Avropa Şurasının üzv dövlətlərinə və İƏİT-in
üzvü olan ölkələrə göndərəcəklər.
4. Bu Protokol 9-cu maddəyə uyğun olaraq, qüvvəyə mindikdən sonra depozitarilərdən biri
Konvensiyanın mətnini Protokolla edilmiş düzəlişlərə əsasən dəyişməli və Konvensiyanın, Protokolla
edilmiş düzəlişlər nəzərə alınmaqla, yekun mətninin təsdiq edilmiş surətini bütün Tərəflərə göndərməlidir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu Protokolu
imzaladılar.
Bu Protokol Paris şəhərində 2010-cu il 27 may tarixində, hər biri ingilis və fransız dillərində olmaqla,
iki nüsxədə imzalanmışdır, hər iki mətn bərabər autentikdir və onlardan biri Avropa Şurasının arxivlərində,
digəri isə İƏİT arxivlərində saxlanılacaqdır.
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BƏYANAT
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki:
1. Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibatı yardım haqqında Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 3-cü
bəndinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyinə əsasən, səlahiyyətli orqanlar
Azərbaycan Respublikasının rezidentinə və ya milli şəxsinə aid məlumatların Konvensiyanın 5-ci və 7-ci
maddələrinə əsasən təqdim edilməsindən əvvəl həmin rezidenti və ya milli şəxsi bu barədə məlumatlandıra
bilər.
2. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın və Protokolun müddəalarını yalnız diplomatik
münasibətləri olan iştirakçı dövlətlərə münasibətdə tətbiq edəcəkdir.
Paris şəhərində 23 may 2014-cü il tarixində imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının vergilər naziri Fazil MƏMMƏDOV
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“Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün Konvensiya”nın təsdiq
edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin
I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1999-cu il mayın 28-də Monreal şəhərində imzalanmış “Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının
unifikasiyası üçün Konvensiya” Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti ilə (qeyd-şərtin mətni əlavə
olunur) təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2014-cü il
№ 1022-IVQ
Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün
KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətləri,
1929-cu il 12 oktyabr tarixində Varşavada imzalanmış, bundan sonra “Varşava Konvensiyası”
adlandırılacaq Beynəlxalq hava daşımalarına aid olan bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiyanın və
onunla bağlı digər sənədlərin beynəlxalq xüsusi hava hüququnun nizamlanması işində əhəmiyyətli töhfəsini
qəbul edərək,
Varşava Konvensiyasının və onunla bağlı sənədlərin təkmilləşdirilməsinin və birləşdirilməsinin
zəruriliyini etiraf edərək,
beynəlxalq hava daşımaları zamanı istehlakçıların maraqlarının qorunmasının təmin edilməsinin
vacibliyini və əvəzin tam ödənilməsi prinsipinə əsaslanan ədalətli kompensasiyanın zəruriliyini etiraf
edərək,
1944-cü il 7 dekabr tarixində Çikaqoda imzalanmış Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyanın
prinsip və məqsədlərinə uyğun olaraq, beynəlxalq hava nəqliyyatı ilə daşımaların nizamlı qaydada inkişaf
etməsinin, sərnişinlərin, baqajın və yüklərin maneəsiz hərəkətinin arzu olunduğunu yenidən təsdiqləyərək,
beynəlxalq hava daşımalarını tənzimləyən bəzi qaydaların daha da uyğunlaşdırılması və yeni
konvensiya formasında kodifikasiya edilməsi üzrə dövlətlərin kollektiv hərəkətlərinin maraqların ədalətli
tənzimlənməsi üçün daha adekvat üsullardan olduğuna əmin olaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Tətbiq dairəsi
1. Bu Konvensiya şəxslərin, baqajın və ya yükün hava gəmisi vasitəsilə ödəniş müqabilində həyata
keçirilən hər bir beynəlxalq daşımasına tətbiq edilir. Konvensiya həmçinin avianəqliyyat müəssisəsi
tərəfindən hava gəmisi vasitəsilə həyata keçirilən pulsuz daşımalara da tətbiq edilir.
2. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “beynəlxalq daşıma” Tərəflərin razılaşdığı kimi, daşımada
fasilə,
yaxud
bir
nəqliyyat
vasitəsindən
digərinə
yükləmənin olub-olmamasından asılı
olmayaraq, yoladüşmə və təyinat yeri hər iki iştirakçı dövlətin ərazisində və ya razılaşdırılmış dayanacaq
digər dövlətin ərazisində nəzərdə tutulmuşdursa, hətta bu dövlət iştirakçı dövlət olmadıqda belə, eyni iştirakçı
dövlətin ərazisində yerləşdiyi istənilən daşımanı bildirir. Eyni iştirakçı dövlətin ərazisindəki iki məntəqə
arasında belə dayanma olmadan həyata keçirilən daşınma bu Konvensiya baxımından beynəlxalq daşıma
hesab edilmir.
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3. Bir neçə ardıcıl daşıyıcı vasitəsilə həyata keçirilməli olan daşıma bir müqavilə və yaxud bir sıra
müqavilələrdə nəzərdə tutulmasından asılı olmayaraq, əgər Tərəflər onu bir əməliyyat kimi nəzərdə
tutmuşdursa, onda belə daşıma bu Konvensiyanın tətbiqi nöqteyi-nəzərindən vahid daşıma hesab edilir və o
bir və ya bir neçə müqavilənin bütünlüklə yalnız eyni dövlətin ərazisində yerinə yetirilməsindən asılı
olmayaraq öz beynəlxalq xarakterini itirmir.
4. Bu Konvensiya həmçinin V fəsildə şərh edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla, orada təsvir edilən
daşımaya da tətbiq edilir.
Maddə 2
Dövlət tərəfindən həyata keçirilən daşımalar və poçt göndərişlərinin daşınması
1. Bu Konvensiya dövlət və ya ümumi hüququn digər hüquqi şəxsləri tərəfindən həyata keçirilmiş, 1ci maddədə nəzərdə tutulan şərtlərə cavab verən daşımalara tətbiq edilir.
2. Poçt göndərişlərinin daşınması zamanı daşıyıcı yalnız daşıyıcılarla poçt administrasiyaları
arasındakı münasibətlərə tətbiq edilən qaydalara uyğun olaraq müvafiq poçt administrasiyası qarşısında
məsuliyyət daşıyır.
3. Bu maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, bu Konvensiyanın müddəaları poçt
göndərişlərinin daşınmasına tətbiq edilmir.
II f ə s i l
SƏRNİŞİNLƏRİN, BAQAJIN VƏ YÜKLƏRİN DAŞINMASI İLƏ BAĞLI TƏRƏFLƏRİN
SƏNƏDLƏRİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Maddə 3
Sərnişinlər və baqaj
1. Sərnişinlərin daşınması zamanı aşağıdakıları ehtiva edən fərdi və ya qrup daşıma sənədi təqdim
edilir:
a) yoladüşmə və təyinat məntəqələrinin göstərilməsi;
b) yoladüşmə və təyinat məntəqələri bir iştirakçı dövlətin ərazisində, bir və daha çox nəzərdə tutulmuş
dayanacaq isə digər dövlətin ərazisində yerləşdikdə, ən azı bir belə dayanacağın göstərilməsi.
2. Bu Konvensiyanın 1-ci hissəsində qeyd edilən sənədin əvəzinə həmin hissədə göstərilən məlumat
yazısını qoruyub saxlayan digər vasitələrdən istifadə edilə bilər. Əgər bu cür vasitələr istifadə edilirsə,
daşıyıcı bu üsulla qorunub saxlanılmış məlumatın sərnişinə yazılı şəkildə təqdim olunmasını təklif edir.
3. Daşıyıcı qeydiyyata alınmış baqajın hər yeri üçün baqajın eyniləşdirmə birkasını sərnişinə təqdim
edir.
4. Bu Konvensiya tətbiq ediləcəyi təqdirdə, sərnişinə şəxsin ölümü və ya bədən xəsarəti alması və
baqajın məhv edilməsi, itirilməsi, yaxud zədələnməsi və gecikdirilməsi halında daşıyıcıların məsuliyyətini
tənzimləyəcəyi və məhdudlaşdıra biləcəyi barədə yazılı bildiriş təqdim edilir.
5. Əvvəlki hissələrin müddəalarına əməl olunmaması, məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına aid qaydalar da
daxil olmaqla, hər halda bu Konvensiyanın qaydalarının təsiri altına düşən daşıma müqaviləsinin mövcudluğuna və
ya etibarlılığına təsir etmir.
Maddə 4
Yük
1. Yükün daşınması zamanı aviayük qaiməsi verilir.
2. Aviayük qaiməsi əvəzinə qarşıdakı daşıma barədə qeydləri qoruyub saxlayan istənilən digər
vasitələrdən istifadə oluna bilər. Əgər belə digər vasitələrdən istifadə olunarsa, daşıyıcı göndərənin xahişi ilə
ona yükü tanımağa və digər belə vasitələrlə qorunub saxlanılan qeyddəki məlumatdan istifadəni əldə etməyə
imkan verən yük qəbzini təqdim edir.
Maddə 5
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Aviayük qaiməsinin və ya yük qəbzinin məzmunu
Aviayük qaiməsi və ya yük qəbzi aşağıdakıları ehtiva edir:
a) yoladüşmə və təyinat məntəqələrinin göstərilməsi;
b) yoladüşmə və təyinat məntəqələri bir iştirakçı dövlətin ərazisində, bir və daha çox nəzərdə tutulmuş
dayanacaq isə digər dövlətin ərazisində yerləşdikdə, ən azı belə bir dayanacağın göstərilməsi;
c) göndərilən yükün çəkisinin göstərilməsi.
Maddə 6
Yükün xarakterinə aid olan sənəd
Gömrük, polis və aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən müəyyən olunmuş prosedurlara riayət edilmə
zəruri olduqda, göndərəndən yükün xarakterinin göstərildiyi sənədin təqdim olunması tələb edilə bilər. Bu
müddəa daşıyıcı üçün ondan irəli gələn vəzifələr, öhdəliklər və ya məsuliyyət yaratmır.
Maddə 7
Aviayük qaiməsinin təsviri
1. Aviayük qaiməsi göndərən tərəfindən üç əsl nüsxədə tərtib edilir.
2. Birinci nüsxə “daşıyıcı üçün” qeydinə malikdir və göndərən tərəfindən imzalanır. İkinci nüsxə
“alan üçün” qeydinə malikdir və göndərən və daşıyıcı tərəfindən imzalanır. Üçüncü nüsxə yükü qəbul
etdikdən sonra onu göndərənə ötürən daşıyıcı tərəfindən imzalanır.
3. Daşıyıcının və göndərənin imzaları çap oluna və ya möhürlənə bilər.
Əgər göndərənin xahişi ilə aviayük qaiməsini daşıyıcı tərtib edirsə, daşıyıcı, əksi sübut edilənə qədər,
göndərənin adından fəaliyyət göstərən hesab edilir.
Maddə 8
Bir necə yerin daşınması zamanı sənədləşmə
Əgər birdən artıq yer olarsa:
a) yükü daşıyan göndərəndən ayrıca aviayük qaimələrini tərtib etməyi tələb etmək hüququna
malikdir;
b) bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilən digər vasitələr istifadə edildikdə,
göndərən daşıyıcıdan ayrıca yük qəbzlərini təqdim etməyi tələb etmək hüququna malikdir.
Maddə 9
Sənədlərə dair tələblərə əməl etməmə
Bu Konvensiyanın 4-cü - 8-ci maddələrinin müddəalarına əməl edilməməsi, məsuliyyətin
məhdudlaşdırılmasına aid qaydalar da daxil olmaqla, bu Konvensiyanın qaydalarının təsiri altına düşən
daşıma müqaviləsinin mövcudluğuna və ya etibarlılığına təsir etmir.
Maddə 10
Sənədlərdəki məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət
1. Göndərən onun tərəfindən və ya onun adından aviayük qaiməsinə daxil edilmiş, yaxud yük qəbzinə və
ya 4-cü maddənin 2-ci hissəsində göstərilən digər vasitələrlə qorunub saxlanılan qeydə daxil edilmək üçün
onun tərəfindən və ya onun adından daşıyıcıya təqdim edilən yükə aid olan məlumatların və bəyanatların
düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır. Bundan əvvəlki müddəa göndərənin adından çıxış edən şəxs həmçinin
daşıyıcının agenti olduğu təqdirdə tətbiq edilir.
2. Göndərən onun tərəfindən və ya onun adından təqdim edilən məlumatların və bəyanatların
yanlışlığı, qeyri-dəqiqliyi və ya natamamlığı səbəbindən daşıyıcıya, yaxud daşıyıcının qarşısında məsuliyyət
daşıdığı istənilən digər şəxsə dəymiş ziyana görə daşıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır.
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3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları istisna edilməklə, daşıyıcı onun tərəfindən və ya
onun adından yük qəbzinə və ya 4-cü maddənin 2-ci hissəsində göstərilən digər vasitələrlə qorunub saxlanılan
qeydə daxil edilən məlumatların və bəyanatların yanlışlığı, qeyri-dəqiqliyi və ya natamamlığı
səbəbindən göndərənə, yaxud göndərənin qarşısında məsuliyyət daşıdığı istənilən digər şəxsə dəymiş istənilən
ziyana görə göndərən qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Maddə 11
Sənədlərin sübutedici qüvvəsi
1. Aviayük qaiməsi və ya yük qəbzi, əksi sübut edilənədək, müqavilənin bağlanmasının, yükün və
orada göstərilən daşıma şərtlərinin qəbul edilməsinin dəlilidir.
2. Aviayük qaiməsində, yaxud yük qəbzində yükün çəkisinə, ölçülərinə və qablaşdırılmasına, habelə
yerlərin sayına dair istənilən məlumatlar, əksi sübut edilənədək, verilmiş məlumatların dəlili kimi çıxış
edir; yükün kəmiyyətinə, həcminə və vəziyyətinə dair məlumatlar, onların daşıyıcı tərəfindən göndərənin
hüzurunda yoxlanılaraq aviayük qaiməsində və ya yük qəbzində bu barədə qeydin edildiyi, yaxud onların
yükün aşkar vəziyyətinə aid olduğu hallar istisna edilməklə, daşıyıcıya qarşı sübut təşkil etmir.
Maddə 12
Yükə sərəncam vermək hüququ
1. Göndərən daşıma müqaviləsindən irəli gələn bütün öhdəlikləri yerinə yetirmək şərtilə,
yükü yoladüşmə və ya təyinat hava limanında götürməklə, onu daşımanın gedişində istənilən enmə
məntəqəsində ləngitməklə, onun təyinat məntəqəsində və ya daşımanın gedişində ilkin olaraq göstərilmiş
alandan fərqli şəxsə təqdim edilməsi barədə göstərişlər verməklə, yaxud yükün yoladüşmə hava limanına
qaytarılmasını tələb etməklə yükə sərəncam vermək hüququna malikdir. Göndərən yükə sərəncam vermək
hüququndan daşıyıcının və ya digər göndərənlərin zərərinə istifadə etməməli və həmin hüququn tətbiqindən
irəli gələn bütün məsrəfləri ödəməlidir.
2. Əgər göndərənin sərəncamlarını yerinə yetirmək mümkün deyilsə, daşıyıcı bu barədə göndərəni
dərhal məlumatlandırmalıdır.
3. Əgər daşıyıcı göndərənə təqdim edilən aviayük qaiməsinin və ya yük qəbzinin nüsxəsinin təqdim
edilməsini tələb etmədən göndərənin yükə sərəncam vermək üzrə göstərişlərini yerinə yetirirsə, bununla
daşıyıcı, göndərənə qarşı reqres hüququnu özündə saxlamaqla, aviayük qaiməsinin və ya yük qəbzinin bu
nüsxəsinin qanuni sahibinə bununla əlaqədar dəyə biləcək istənilən zərərə görə məsuliyyəti üzərinə götürür.
4. Bu Konvensiyanın 13-cü maddəsinə əsasən göndərənin hüququ, alanın hüququ başlandığı andan
dayandırılır. Lakin əgər alan yükü qəbul etməkdən imtina edirsə və ya onunla əlaqə qurmaq mümkün
deyilsə, göndərən öz sərəncam vermək hüququnu yenidən əldə edir.
Maddə 13
Yükün verilməsi
1. Bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinə əsasən göndərənin öz hüquqlarını həyata keçirməsi halları istisna
olmaqla, alan yükün təyinat yerinə çatdırıldığı andan etibarən lazımi ödənişlər həyata keçirildikdən və daşımanın
şərtləri yerinə yetirildikdən sonra yükün ona verilməsini daşıyıcıdan tələb etmək hüququna malikdir.
2 Başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, daşıyıcı yük çatdırılan kimi alanı dərhal
məlumatlandırmalıdır.
3. Əgər daşıyıcı yükün itirildiyini təsdiq edərsə və ya yük çatmalı olduğu tarixdən etibarən yeddi gün
müddətində çatmayıbsa, alan daşıyıcıya münasibətdə bu daşıma müqaviləsindən irəli gələn hüquqları həyata
keçirmək hüququna malikdir.
Maddə 14
Göndərənin və alanın hüquqlarının həyata keçirilməsi
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Göndərən və alan, hər biri öz adından, öz maraqlarından və ya digərinin maraqlarından çıxış
etməsindən asılı olmayaraq, daşıma müqaviləsindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi şərtilə,
müvafiq olaraq 12-ci və 13-cü maddələrlə onlara verilən bütün hüquqları həyata keçirə bilərlər.
Maddə 15
Göndərənlə alan arasındakı münasibətlər və ya üçüncü şəxslərin qarşılıqlı münasibətləri
1. Bu Konvensiyanın 12-ci, 13-cü və 14-cü maddələri nə göndərənlə alan arasındakı, nə də hüquqları
ya göndərəndən, ya da alandan irəli gələn üçüncü şəxslər arasındakı münasibətlərə toxunmur.
2. Bu Konvensiyanın 12-ci, 13-cü və 14-cü maddələrinin müddəalarından uzaqlaşan istənilən qeydşərt aviayük qaiməsinə, yaxud yük qəbzinə daxil edilməlidir.
Maddə 16
Gömrük, polis və ya digər dövlət orqanlarının rəsmiyyətləri
1. Yük alana təhvil verilənə qədər göndərən gömrük, polis və ya digər dövlət orqanlarının
rəsmiyyətlərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etməlidir. Daşıyıcının,
onun əməkdaşlarının, yaxud agentlərinin təqsiri üzündən zərərin vurulması halları istisna olunmaqla,
göndərən istənilən belə məlumatların və ya sənədlərin olmaması, kifayət etməməsi, yaxud
düzgün olmaması nəticəsində vurulan istənilən ziyana görə daşıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır.
2. Daşıyıcı belə məlumatların və ya sənədlərin düzgünlüyünü və ya kafiliyini yoxlamağa borclu deyil.
III fəsil
DAŞIYICININ MƏSULİYYƏTİ VƏ ZƏRƏRƏ GÖRƏ KOMPENSASİYANIN DƏRƏCƏSİ
Maddə 17
Sərnişinlərin ölümü və bədən xəsarəti almaları. Baqajın zədələnməsi
1. Ölümə və ya xəsarətə səbəb olmuş hadisə hava gəmisinin göyərtəsində və ya minmə, yaxud
düşürülmə ilə bağlı istənilən əməliyyat zamanı baş verdikdə daşıyıcı sərnişinin ölümü və ya bədən xəsarəti
almasına görə məsuliyyət daşıyır.
2. Məhv olma, itirilmə və ya zədələnməyə səbəb olmuş hadisə hava gəmisinin göyərtəsində və ya
qeydiyyata alınmış baqajın daşıyıcının mühafizəsi altında olduğu müddətdə baş verdikdə, daşıyıcı qeydiyyata
alınmış baqajın məhv edilməsi, itirilməsi və ya zədələnməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Lakin
zərər müəyyən dərəcədə baqaja xas olan nöqsan, keyfiyyət və ya qüsurun nəticəsidirsə, daşıyıcı məsuliyyət
daşımır. Qeydiyyata alınmamış baqaja, o cümlədən şəxsi əşyalara münasibətdə, daşıyıcı o halda məsuliyyət
daşıyır ki, zərər onun və ya onun əməkdaşlarının, yaxud agentlərinin səhvi ucbatından vurulmuş olsun.
3. Əgər daşıyıcı qeydiyyata alınmış baqajın itirildiyini təsdiq edərsə və ya qeydiyyata alınmış baqaj
çatmalı olduğu tarixdən etibarən iyirmi bir gündən sonra çatmayıbsa, sərnişinin daşıyıcıya münasibətdə
daşıma müqaviləsindən irəli gələn hüquqlarını həyata keçirməsinə icazə verilir.
4. Başqa cür nəzərdə tutulmadığından, bu Konvensiyada “baqaj” termini həm qeydiyyata alınmış,
həm də qeydiyyata alınmamış baqajı bildirir.
Maddə 18
Yükün zədələnməsi
1. Daşıyıcı yükün məhv edilməsi, itirilməsi və ya zədələnməsi halında baş vermiş zərərə görə zərərə
səbəb olmuş hadisə yalnız hava daşıması zamanı baş verdikdə məsuliyyət daşıyır.
2. Lakin daşıyıcı yükün məhv olmasının, itirilməsinin və ya zədələnməsinin aşağıda sadalanan halların
biri və ya bir neçəsinin nəticəsində baş verdiyini həmin dərəcədə sübut edərsə, məsuliyyət daşımır:
a) yükə xas olan nöqsan, keyfiyyət və ya qüsur;
b) yükün daşıyıcıdan, onun əməkdaşları və ya agentlərindən fərqli şəxs tərəfindən qeyri-düzgün
qablaşdırılması;
c) müharibə aktı və ya silahlı münaqişə;
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d) yükün gətirilməsi, aparılması və ya tranziti ilə bağlı dövlət hakimiyyəti orqanının aktı.
3. Bu maddənin 1-ci hissəsinə əsasən, hava daşıması yükün daşıyıcının mühafizəsi altında olduğu
müddəti əhatə edir.
4. Hava daşımasının müddəti hava limanından kənarda həyata keçirilmiş heç bir yerüstü daşımanı,
dəniz daşımasını və ya daxili su yolu ilə daşımanı ehtiva etmir. Lakin əgər belə daşıma yükləmə, təhvil
vermə, yaxud bir yerdən başqa yerə yüklənmə məqsədi ilə hava daşıması müqaviləsinin icrası üçün həyata
keçirilirsə, istənilən zərər, əksi sübut edilənə qədər, hava daşıması zamanı baş vermiş hadisənin nəticəsi
hesab edilir. Əgər daşıyıcı göndərənin razılığı olmadan Tərəflər arasındakı razılaşmaya görə hava ilə
daşınması nəzərdə tutulan daşımanı tamamilə və ya qismən hər hansı digər nəqliyyat növü ilə əvəz edirsə,
belə daşıma hava daşıması müddətində həyata keçirilən daşıma hesab edilir.
Maddə 19
Ləngimə
Daşıyıcı sərnişinlərin, baqajın və ya yükün hava ilə daşınması zamanı ləngimə nəticəsində baş vermiş
zərərə görə məsuliyyət daşıyır. Lakin daşıyıcı özünün və ya əməkdaşlarının, yaxud agentlərinin zərərdən
qurtarmaq üçün bütün mümkün, məntiqə uyğun zəruri tədbirləri gördüklərini, yaxud onun və ya onların belə
tədbirləri görmək imkanının olmadığını sübut edərsə, ləngimə nəticəsində dəymiş zərərə görə məsuliyyət
daşımır.
Maddə 20
Məsuliyyətdən azadolma
Əgər daşıyıcı yükə dəymiş zərərin kompensasiya tələb edən şəxsin və ya onun səlahiyyətli
nümayəndəsinin diqqətsizliyi, yanlış hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində vurulduğunu sübut edərsə,
bu halda daşıyıcı dəymiş zərər həcmində kompensasiya tələb edən şəxs qarşısında məsuliyyətdən tamamilə
və yaxud qismən azad edilir. Sərnişinin ölümü və ya bədən xəsarəti alması ilə bağlı kompensasiya haqqında
tələb sərnişindən fərqli şəxs tərəfindən irəli sürüldükdə, daşıyıcı ziyanın həmin sərnişinin diqqətsizliyi,
digər yanlış hərəkəti və ya hərəkətsizliyi səbəbindən vurulduğunu və ya ziyanın vurulmasına səbəb
olduğunu sübut edəcəyi dərəcədə məsuliyyətdən eyni qaydada tamamilə, yaxud qismən azad edilir. Bu
maddə bu Konvensiyadakı məsuliyyətlə bağlı bütün müddəalara, o cümlədən 21-ci maddənin 1-ci hissəsinə
tətbiq edilir.
Maddə 21
Sərnişinlərin ölümü və ya bədən xəsarəti almaları halında kompensasiya
1. Bu Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 1 - ci hissəsinə əsasən vurulan və hər bir sərnişin üçün 100.000
(yüz min) xüsusi borcalma hüququ həddini aşmayan zərərə münasibətdə daşıyıcı öz məsuliyyətini istisna edə
və ya məhdudlaşdıra bilməz.
2. Daşıyıcı 17-ci maddənin 1-ci hissəsinə əsasən vurulan zərərin hər bir sərnişin üçün 100.000 (yüz
min) xüsusi borcalma hüququndan artıq olduğu dərəcədə zərərə görə məsuliyyət daşımır; əgər o, sübut
edərsə ki:
a) bu cür zərər daşıyıcının, onun əməkdaşlarının və ya agentlərinin diqqətsizliyi və ya digər yanlış
hərəkəti, yaxud hərəkətsizliyi səbəbindən vurulmayıb;
b) bu cür zərər yalnız üçüncü tərəfin diqqətsizliyi və ya digər yanlış hərəkəti, yaxud hərəkətsizliyi
səbəbindən vurulub.
Maddə 22
Ləngimə, baqaj və yükə münasibətdə məsuliyyət hədləri
1. Şəxslərin daşınması zamanı 19-cu maddədə bəhs edilən ləngimə nəticəsində zərər vurulduğu halda
daşıyıcının hər bir sərnişinə münasibətdə məsuliyyəti 4150 xüsusi borcalma hüququnun məbləği ilə
məhdudlaşır.
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2. Baqajın daşınması zamanı məhv edilmə, itirilmə, korlama və ya ləngitmə halında daşıyıcının
məsuliyyəti, sərnişinin qeydiyyata alınmış baqajın daşıyıcıya təhvil verilməsi anında çatdırılmada maraqlı
olması barədə xüsusi bəyannamə verdiyi və zəruri olduğu təqdirdə əlavə yığım ödədiyi hallar istisna
edilməklə, hər bir sərnişinə münasibətdə 1000 xüsusi borcalma hüququnun məbləği ilə məhdudlaşır. Bu
halda daşıyıcı, bu məbləğin sərnişinin çatdırılmada həqiqi marağından artıq olduğunu sübut edə bilmədiyi
təqdirdə, bəyan edilmiş məbləğdən artıq olmayan məbləği ödəməyə borcludur.
3. Yükün daşınması zamanı məhv edilmə, itirilmə, korlama və ya ləngitmə halında daşıyıcının
məsuliyyəti göndərənin yerin daşıyıcıya təhvil verilməsi anında çatdırılmada maraqlı olması barədə xüsusi
bəyanat verdiyi və zəruri olduğu təqdirdə əlavə yığım ödədiyi hallar istisna edilməklə, hər kiloqram üçün 17
xüsusi borcalma hüququnun məbləği ilə məhdudlaşır. Bu halda daşıyıcı, bu məbləğin göndərənin
çatdırılmada həqiqi marağından artıq olduğunu sübut edə bilmədiyi təqdirdə, bəyan edilmiş məbləğdən artıq
olmayan məbləği ödəməyə borcludur.
4. Yükün bir hissəsinin və ya onun tərkibində olan hər hansı predmetin məhv edilməsi, itirilməsi,
korlanması və ya ləngidilməsi halında daşıyıcının məsuliyyət həddi müəyyən edilərkən, yalnız müvafiq
yerin, yaxud yerlərin ümumi çəkisi diqqətə alınır. Lakin yükün bir hissəsinin və ya onun tərkibində olan
hər hansı predmetin məhv edilməsi, itirilməsi, korlanması və ya ləngidilməsi eyni aviayük qaiməsinə və ya
eyni qəbzə, yaxud onlar verilmədiyi təqdirdə, 4-cü maddənin 2-ci hissəsində göstərilmiş digər vasitələrlə
qorunub saxlanılan həmin qeydə daxil edilmiş digər yerlərin dəyərinə təsir etdiyi zaman məsuliyyət həddi
müəyyən edilərkən, həmçinin belə yerin, yaxud yerlərin ümumi çəkisi də diqqətə alınmalıdır.
5. Ziyanın daşıyıcının, onun əməkdaşlarının, yaxud agentlərinin ziyan vurmaq niyyəti ilə, yaxud
düşünmədən və bunun nəticəsində ziyanın dəyə biləcəyi dərk olunmaqla edilmiş hərəkəti və ya
hərəkətsizliyi nəticəsində baş verdiyi sübut ediləcəyi təqdirdə, bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin yuxarıda
göstərilən müddəaları tətbiq edilmir, bu şərtlə ki, əməkdaşın və ya agentin belə hərəkəti və ya hərəkətsizliyi
halında həmin əməkdaşın, yaxud agentin öz səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərdiyi də sübuta yetirilsin.
6. Bu Konvensiyanın 21 - ci maddəsi və bu maddə ilə müəyyən olunmuş hədlər məhkəməyə bütün
məhkəmə xərclərini və ya onların bir qismini və faizlər də daxil olmaqla, iddiaçının məhkəmə istintaqı üzrə
çəkdiyi digər xərcləri öz qanunvericiliyinə müvafiq şəkildə əlavə olaraq təyin etməyə mane olmur.
Məhkəmə xərcləri və məhkəmə istintaqı ilə bağlı digər xərclər istisna olunmaqla, ziyanın ödənilməsi
qaydası üzrə təyin olunmuş məbləğ daşıyıcının ziyanın vurulduğu tarixdən etibarən altı ay ərzində, yaxud
əgər bu tarix daha sonrakı tarixdirsə, məhkəmə işi başlanmazdan öncə şikayətçiyə yazılı şəkildə təklif etdiyi
məbləğdən artıq deyilsə, yuxarıda göstərilən müddəa tətbiq edilmir.
Maddə 23
Valyuta vahidlərinin köçürülməsi
1. Bu Konvensiyada xüsusi borcalma hüquqlarında göstərilən məbləğlərə Beynəlxalq Valyuta Fondu
tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, xüsusi borcalma hüquqlarına aid məbləğlər kimi baxılır. Məhkəmə
istintaqı halında həmin məbləğlərin milli valyutalara mübadiləsi məhkəmə qərarının qəbul edildiyi tarixdə
belə valyutaların xüsusi borcalma hüquqlarında ifadə edilən dəyərinə uyğun həyata keçirilir. Beynəlxalq
Valyuta Fondunun üzvü olan iştirakçı dövlətin milli valyutasının xüsusi borcalma hüquqlarında ifadə
edilmiş dəyəri məhkəmə qərarının qəbul edildiyi tarixdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun öz əməliyyatları və
hesablaşmaları üçün tətbiq etdiyi qiymətləndirmə metoduna uyğun olaraq hesablanır. Beynəlxalq Valyuta
Fondunun üzvü olmayan iştirakçı dövlətin milli valyutasının xüsusi borcalma hüquqlarında ifadə edilmiş
dəyəri həmin iştirakçı dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş metod üzrə hesablanır.
2. Buna baxmayaraq, Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan və qanunvericiliyi bu maddənin 1ci hissəsinin müddəalarını tətbiq etməyə yol verməyən dövlətlər ratifikasiya edərkən və ya qoşularkən, yaxud
bundan sonra istənilən digər zaman bəyan edə bilərlər ki, daşıyıcının 21-ci maddədə təyin edilmiş məsuliyyət
həddi onların ərazisində aparılan məhkəmə istintaqı zamanı hər sərnişinə görə 1 500 000 valyuta vahidi, 22ci maddənin 1-ci hissəsinə münasibətdə hər sərnişinə görə 62 500 valyuta vahidi, 22-ci maddənin 2-ci
hissəsinə münasibətdə hər sərnişinə görə 15 000 valyuta vahidi və 22-ci maddənin 3-cü
hissəsinə münasibətdə hər kiloqrama görə 250 valyuta vahidi həcmində müəyyən edilmişdir. Bu valyuta vahidi
900 000 (doqquz yüz min) əyarlı 65.5 (altmış beş tam onda beş) milliqramlıq qızıldan ibarətdir. Göstərilən
məbləğlər yuvarlaqlaşdırılmış rəqəmlərlə müvafiq milli valyutaya çevrilə bilər. Belə məbləğlərin milli
valyutaya çevrilməsi müvafiq dövlətin qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
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3. Bu maddənin 1-ci hissəsinin son cümləsində qeyd olunan hesablamalar və bu maddənin 2-ci
hissəsində qeyd olunan çevirmə elə qaydada həyata keçirilir ki, 21-ci və 22-ci maddələrdə göstərilən say
göstəricilərinin real dəyəri iştirakçı dövlətin milli valyutasında, mümkün olduğu qədər, bu maddənin 1-ci
hissəsinin ilk üç cümləsinin tətbiqi nəticəsində alınacaq dəyərdə ifadə edilsin. İştirakçı dövlətlər bu
Konvensiyanın ratifikasiyası, qəbulu, təsdiqi və ya ona qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən, müvafiq
olaraq bu maddənin 1-ci hissəsinə əsasən hesablama metodu və ya bu maddənin 2-ci hissəsinə əsasən çevirmə
nəticələri, həmçinin hər dəfə dəyişiklik edildikdən sonra bu haqda depozitarini məlumatlandırırlar.
Maddə 24
Hədlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi
1. Bu Konvensiyanın 25-ci maddəsinin müddəalarına xələl gətirmədən və 2-ci hissənin aşağıda verilən
müddəalarını nəzərə alaraq, 21-ci, 22-ci və 23-cü maddələrdə müəyyən edilmiş məsuliyyət hədləri hər beş
ildə bir dəfə depozitari tərəfindən yenidən nəzərdən keçirilir, həm də ilk belə nəzərdən keçirmə
bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra beşinci ilin sonunda, yaxud əgər Konvensiya
imzalanmaq üçün ilk dəfə açıldığı tarixdən etibarən 5 (beş) il müddətində qüvvəyə minməyibsə, qüvvəyə
mindikdən sonra birinci il müddətində həyata keçirilir və bu zaman əvvəlki nəzərdən keçirmə müddətində
və ya ilkin nəzərdən keçirmə zamanı - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən ümumi inflyasiya
tempinə uyğun gələn inflyasiya əmsalından istifadə olunur. İnflyasiya əmsalının müəyyən edilməsində
istifadə edilən inflyasiya tempinin göstəricisi, valyutaları 23-cü maddənin 1-ci hissəsində qeyd edilən
xüsusi borcalma hüquqlarını təşkil edən dövlətlərdə istehlak qiymətləri indekslərindəki artım və ya
azalmaların orta illik dərəcələrinə əsasən hesablanır.
2. Yuxarıdakı hissədə qeyd edilən nəzərdən keçirmə nəticəsində inflyasiya əmsalının 10 faizdən artıq
olduğu müəyyən edilirsə, depozitari məsuliyyət hədlərində dəyişiklik edilməsi haqqında iştirakçı dövlətləri
məlumatlandırır. İstənilən belə dəyişiklik iştirakçı dövlətlər məlumatlandırıldıqdan 6 (altı) ay sonra qüvvəyə
minir. Əgər iştirakçı dövlətlər bu barədə məlumatlandırıldıqdan sonra .3 (üç) ay müddətində iştirakçı
dövlətlərin əksər hissəsi öz narazılığını bildirərsə, dəyişiklik qüvvəyə minmir və depozitari həmin məsələni
iştirakçı. dövlətlərin müşavirəsində müzakirəyə çıxarır. Depozitari bütün iştirakçı dövlətləri hər hansı
dəyişikliyin qüvvəyə minməsi haqqında təxirə salınmadan məlumatlandırır.
3. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin 2-ci hissəsində qeyd
edilən prosedur, bu barədə sorğu iştirakçı dövlətlərin üçdə-bir hissəsi tərəfindən verilmiş olduqda və əvvəlki
nəzərdən keçirmə tarixindən və ya nəzərdən keçirmə hələ aparılmamışsa, bu Konvensiyanın qüvvəyə
mindiyi tarixdən başlayan müddətdə 1 -ci hissədə qeyd edilən inflyasiya əmsalı 30 faizi keçmiş olduqda
istənilən zaman tətbiq edilir. Bu maddənin 1-ci hissəsində təsvir edilmiş prosedurdan istifadə etməklə,
sonrakı nəzərdən keçirmələr bu hissəyə əsasən nəzərdən keçirmə tarixindən sonrakı beşinci ilin sonundan
başlayaraq, hər beş ildə bir dəfə həyata keçiriləcəkdir.
Maddə 25
Hədlərə münasibətdə qeyd-şərt
Daşıyıcı daşıma müqaviləsinə münasibətdə bu Konvensiyada nəzərdə tutulanlardan daha yüksək
məsuliyyət hədlərinin tətbiq edilməsi, yaxud heç bir məsuliyyət həddinin tətbiq edilməməsi barədə qeyd-şərt
edə bilər.
Maddə 26
Müqavilə müddəalarının etibarsızlığı
Daşıyıcının məsuliyyətdən azad olunmasına və ya bu Konvensiyada təsbit ediləndən aşağı məsuliyyət
həddinin müəyyən olunmasına meyil edən hər bir qeyd-şərt etibarsızdır və heç bir nəticə doğurmur, lakin bu
qeyd-şərtin etibarsız olması bu Konvensiyanın müddəalarının təsiri altına düşməyə davam edən müqavilənin
qüvvəsinin itirilməsinə gətirib çıxarmır.
Maddə 27
Müqavilə bağlama sərbəstliyi
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Bu Konvensiyanın heç bir müddəası daşıyıcıya daşıma müqaviləsini bağlamaqdan imtina etməyə,
Konvensiyada nəzərdə tutulan hər hansı müdafiə vasitəsindən imtina etməyə və yaxud bu Konvensiyanın
müddəalarına zidd olmayan şərtləri müəyyən etməyə mane olmur.
Maddə 28
İlkin ödəmələr
Sərnişinlərin ölümü və ya bədən xəsarəti almaları ilə nəticələnən aviasiya hadisəsi baş verdikdə, daşıyıcı,
onun milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu təqdirdə, kompensasiya tələb etmək hüququna malik olan fiziki
şəxsə və ya şəxslərə belə şəxslərin təxirəsalınmaz iqtisadi tələbatlarını ödəmək üçün dərhal ilkin ödəmələr
həyata keçirir. Belə ilkin ödəmələr məsuliyyətin etiraf edilməsini bildirmir və zərərin əvəzinin ödənilməsi
baxımından daşıyıcının sonrakı ödəmələrinin əvəzinə hesablana bilər.
Maddə 29
İddia üçün əsas
Sərnişinlərin, baqajın və yükün daşınması zamanı məsuliyyət barədə istənilən iddia bu Konvensiyaya,
müqaviləyə, qanun pozuntusuna əsaslanmasından və ya istənilən digər əsasdan asılı olmayaraq, yalnız bu
Konvensiyada nəzərdə tutulmuş şərtlərə və məsuliyyət hədlərinə uyğun olaraq iddia hüququ olan şəxslər
dairəsinin və onların müvafiq hüquqlarının müəyyən edilməsinə ziyan vurulmadan irəli sürülə bilər. İstənilən belə
iddia zamanı cərimələr, cərimə sanksiyaları və yaxud faktiki ziyanın kompensasiya edilməsinə aid olmayan
istənilən digər ödəmələr alına bilməz.
Maddə 30
Əməkdaşlar, agentlər və iddiaların ümumi məbləği
1. Əgər daşıyıcının əməkdaşına və ya agentinə qarşı bu Konvensiyada haqqında bəhs edilən ziyanla
bağlı iddia irəli sürülübsə, belə əməkdaş və ya agent öz xidməti vəzifələri çərçivəsində hərəkət etdiyini
sübut edəcəyi təqdirdə, daşıyıcının bu Konvensiyaya əsasən istinad etmək hüququna malik olduğu şərtlərə
və məsuliyyət hədlərinə istinad etmək hüququna malikdir.
2. Daşıyıcıdan, onun əməkdaşlarından və agentlərindən tutula biləcək ümumi məbləğ bu halda
göstərilən hədləri aşmamalıdır.
3. Ziyanın əməkdaşın və yaxud agentin ziyan vurmaq niyyəti ilə, yaxud düşünmədən və onun
nəticəsində ziyanın dəyə biləcəyi dərk olunmaqla edilmiş hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində baş
verdiyi sübut ediləcəyi təqdirdə, yükün daşınması halları istisna olunmaqla, bu maddənin 1-ci və 2-ci
hissələrinin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 31
Etirazların vaxtında irəli sürülməsi
1. Qeydiyyata alınmış baqajın və ya yükün alan tərəfindən etirazsız alınması, əksi sübut edilənədək,
belə bir ehtimal doğurur ki, baqaj və ya yük lazımi vəziyyətdə və daşıma sənədinə, yaxud 3-cü maddənin 2ci hissəsində və 4-cü maddənin 2-ci hissəsində sadalanan digər vasitələrlə qorunub saxlanılan
qeydə müvafiq olaraq çatdırılıb.
2. Zərər yetirildiyi təqdirdə, yükü almaq hüququna malik şəxs zərəri aşkar etdikdən dərhal sonra və
qeydiyyata alınmış baqaj alındığı gündən etibarən yeddi gündən və yük alındığı gündən etibarən on dörd
gündən gec olmayaraq daşıyıcıya öz etirazını bildirməlidir. Ləngimə baş verdikdə, etiraz baqaj və ya yükün
onun sərəncamına verildiyi tarixdən etibarən iyirmi bir gündən gec olmayaraq verilməlidir.
3. Hər bir etiraz yazılı şəkildə bildirilməli və yuxarıda göstərilmiş müddətlərdə təqdim edilməli və ya
göndərilməlidir.
4. Əgər yuxarıda göstərilmiş müddətlərdə etiraz bildirilməzsə, daşıyıcı tərəfindən aldatma halı istisna
edilməklə, ona qarşı heç bir iddia qəbul edilmir.
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Maddə 32
Məsuliyyət daşıyan şəxsin ölümü
Məsuliyyət daşıyan şəxsin ölümü baş verdikdə, zərərin ödənilməsi ilə bağlı iddia bu Konvensiyanın
şərtlərinə uyğun olaraq onun əmlakını qanuni əsasda təmsil edən şəxslərə qarşı irəli sürülür.
Maddə 33
Yurisdiksiya
1. Məsuliyyət barədə iddia iddiaçının seçimi ilə iştirakçı dövlətlərdən birinin ərazisi daxilində ya
daşıyıcının yaşayış yeri, onun əsas kommersiya müəssisəsinin yeri və ya müqavilənin bağlanılması üçün
vasitə olmuş kommersiya müəssisəsinə malik olduğu yer üzrə məhkəmədə, yaxud daşımanın təyinat yeri üzrə
məhkəmədə irəli sürülməlidir.
2. Sərnişinin ölümü və ya bədən xəsarəti alması ilə nəticələnən zərərə münasibətdə məsuliyyət barədə
iddia bu maddənin 1-ci hissəsində qeyd edilən məhkəmələrdən birində və ya hadisə baş verdiyi zaman
sərnişinin əsas və daimi yaşayış yerinin olduğu və istər özünə məxsus hava gəmiləri ilə, istərsə də digər
daşıyıcıya məxsus olan hava gəmiləri ilə kommersiya sazişinə əsasən, sərnişinlərin hava ilə daşınması üzrə
xidmət göstərən daşıyıcının getdiyi və ya gəldiyi və özünün və ya onunla kommersiya sazişi bağlayan digər
daşıyıcının icarəyə götürdüyü və ya ona, yaxud digər daşıyıcıya məxsus olan binadan istifadə edərək
sərnişinlərin hava ilə daşınması ilə bağlı fəaliyyət göstərdiyi iştirakçı dövlətin ərazisində qaldırıla bilər.
3. 2-ci hissənin məqsədləri üçün:
a) “kommersiya sazişi” agent sazişi istisna olmaqla, daşıyıcılar arasında sərnişinlərin hava ilə daşınması
üzrə birgə xidmət göstərilməsi haqqında sazişdir;
b) “əsas və daimi yaşayış yeri” - hadisə baş verən zaman sərnişinin təsbit edilmiş bir və daimi yaşayış
yeridir. Bu baxımdan sərnişinin vətəndaşlığı müəyyənedici amil hesab edilmir.
4. Prosedur iddianın təqdim edildiyi məhkəmənin fəaliyyətini tənzimləyən qanunla müəyyən edilir.
Maddə 34
Arbitraj
1. Bu maddənin müddəalarını nəzərə alaraq, yükdaşıma haqqında müqavilədə Tərəflər bu
Konvensiyaya əsasən daşıyıcının məsuliyyətinə aid olan istənilən mübahisənin arbitraj vasitəsilə həll
edilməli olduğunu müəyyən edə bilərlər. Belə razılaşma yazılı şəkildə rəsmiləşdirilir.
2. Arbitraj araşdırması iddiaçının seçiminə əsasən, məhkəmələrin 33-cü maddədə nəzərdə tutulmuş
səlahiyyətlərinə uyğun olan yerlərdən birində həyata keçirilir.
3. Arbitr və ya arbitraj məhkəməsi bu Konvensiyanın müddəalarını tətbiq edir.
4. Bu maddənin 2-ci və 3-cü hissələrinin müddəaları istənilən arbitraj qeyd-şərtinin və ya
razılaşmasının tərkib hissəsi hesab edilir və bu müddəalarla ziddiyyət təşkil edən belə arbitraj qeyd-şərtinin
və ya razılaşmasının istənilən şərti dəyərsiz və etibarsız hesab edilir.
Maddə 35
İddia müddəti
1. Məsuliyyət haqqında iddia, iddia hüququnun itirilməsi riskinə uyğun olaraq, hava gəmisinin təyinat
yerinə çatdığı andan və ya hava gəmisinin çatmalı olduğu gündən və ya daşımanın dayandırıldığı andan
etibarən iki il müddətində qaldırılmalıdır.
2. Həmin müddətin hesablanması qaydası iddianın irəli sürüldüyü məhkəmənin qanunu ilə müəyyən
edilir.
Maddə 36
Ardıcıl daşıyıcılar
1. Bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin 3-cü hissəsindəki anlayışla tənzimlənən, bir neçə ardıcıl daşıyıcı
tərəfindən həyata keçirilən daşımalarla bağlı hallarda sərnişinləri, baqajı və ya yükü qəbul edən hər bir
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daşıyıcı bu Konvensiya ilə müəyyən edilmiş qaydaların təsiri altına düşür və daşıma müqaviləsi
onun nəzarəti altında həyata keçirilən daşımanın bir hissəsinə aid olduğu üçün həmin müqavilənin
tərəflərindən biri kimi nəzərdən keçirilir.
2. Belə daşıma zamanı sərnişin və ya onun adından kompensasiya tələb etmək hüququ olan istənilən şəxs,
birinci daşıyıcının xüsusi şərtə əsasən bütün marşrut üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyü hal istisna olmaqla,
yalnız hadisə və ya ləngimənin baş verdiyi daşımanı həyata keçirən daşıyıcıya qarşı iddia irəli sürə bilər.
3. Baqaja və ya yükə münasibətdə sərnişin və ya göndərən birinci daşıyıcıya qarşı iş qaldıra bilər,
sərnişin və ya qəbul etmək hüquqlu alan sonuncu daşıyıcıya qarşı iş qaldıra bilər, bundan əlavə onların hər biri
məhv olma, itki, zədələnmə və ya ləngimənin baş verdiyi daşımanı həyata keçirən daşıyıcıdan cərimə tələb
edə bilər. Bu daşıyıcılar göndərən və alan qarşısında birgə məsuliyyət daşıyacaqlar.
Maddə 37
Üçüncü şəxslərə qarşı reqres hüququ
Bu Konvensiya onun müddəalarına uyğun olaraq zərərə görə məsuliyyət daşıyan şəxsin hər hansı bir
digər şəxsə qarşı reqres hüququna malik olub-olmaması barədə məsələni müəyyən etmir.
IV f ə s i l
QARIŞIQ DAŞIMALAR
Maddə 38
Qarışıq daşımalar
1. Qismən hava ilə və qismən hər hansı digər daşıma üsulu ilə həyata keçirilən qarışıq daşıma zamanı
bu Konvensiyanın müddəaları 18-ci maddənin 4-cü hissəsi nəzərə alınmaqla, əgər hava daşıması 1-ci
maddənin şərtlərinə uyğun gəlirsə, yalnız hava daşımasına tətbiq edilir.
2. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası qarışıq daşıma halında Tərəflərə hava ilə daşıma haqqında
sənədə digər daşıma vasitələri ilə daşımalara aid şərtləri daxil etməyə mane olmur, bu şərtlə ki, bu
Konvensiyanın müddəaları hava ilə daşımaya tətbiq ediləcəkdir.
Vfəsil
MÜQAVİLƏ ÜZRƏ DAŞIYICI OLMAYAN ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN
HAVA DAŞIMALARI
Maddə 39
Müqavilə üzrə daşıyıcı və faktiki daşıyıcı
Şəxs (bundan sonra - müqavilə üzrə daşıyıcı) əsas Tərəf qismində sərnişin və ya göndərənlə və yaxud
sərnişin və ya göndərən adından çıxış edən şəxslə bu Konvensiya ilə tənzimlənən daşıma müqaviləsi
bağladıqda, müqavilə üzrə səlahiyyətli daşıyıcı olan digər şəxs (bundan sonra -faktiki daşıyıcı) işə bütün
daşımanı və ya onun bir hissəsini həyata keçirdikdə, lakin bu Konvensiyanın mənasına uyğun olaraq həmin
hissəyə münasibətdə ardıcıl daşıyıcı olmadıqda, bu fəslin müddəaları tətbiq edilir. Belə səlahiyyətin
mövcudluğu əksi sübut olunanadək nəzərdə tutulur.
Maddə 40
Müqavilə üzrə daşıyıcının və faktiki daşıyıcının məsuliyyəti
Bu fəsildə digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, 39-cu maddədə qeyd edilmiş müqaviləyə uyğun
olaraq, bu Konvensiya ilə tənzimlənən daşıma tamamilə və ya qismən faktiki daşıyıcı tərəfindən həyata
keçirildiyi hallarda həm müqavilə üzrə daşıyıcı, həm də faktiki daşıyıcı, birinci - müqavilədə nəzərdə tutulan
bütün daşımaya görə, ikinci isə - yalnız özünün həyata keçirdiyi daşımaya görə bu Konvensiyanın
qaydalarının təsiri altına düşürlər.
Maddə 41
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Məsuliyyətin qarşılıqlı aid edilməsi
1. Faktiki daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilən daşımaya münasibətdə faktiki daşıyıcının və onun öz
səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlarının və agentlərinin hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi
eynilə müqavilə üzrə daşıyıcının hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi hesab edilir.
2. Faktiki daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilən daşımaya münasibətdə müqavilə üzrə daşıyıcının və
onun öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlarının və agentlərinin hərəkətləri və ya
hərəkətsizliyi eynilə faktiki daşıyıcının hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi hesab edilir. Lakin həmin hərəkətlər
və ya hərəkətsizlik heç bir halda faktiki daşıyıcıya 21-ci, 22-ci, 23-cü və 24-cü maddələrdə nəzərdə tutulan
hədlərdən artıq olan məsuliyyət həvalə etmir. Müqavilə üzrə daşıyıcının bu Konvensiya ilə ona həvalə
edilməyən öhdəlikləri öz üzərinə götürməsinə əsas olan heç bir xüsusi saziş, bu Konvensiyada qeyd edilən
hüquqlardan və ya müdafiə vasitələrindən hər hansı bir imtina və ya 22-ci maddədə nəzərdə tutulan
çatdırmada maraq haqqında hər hansı bir xüsusi bəyanat faktiki daşıyıcının razılığı olmadan ona şamil edilmir.
Maddə 42
Sərəncam və etirazların ünvanlanması
Daşıyıcıya bu Konvensiya əsasında verilən istənilən sərəncamlar və edilən etirazlar, müqavilə üzrə
daşıyıcıya və ya faktiki daşıyıcıya ünvanlanmasından asılı olmayaraq, eyni qüvvəyə malikdir. Lakin 12-ci
maddədə nəzərdə tutulan sərəncamlar yalnız müqavilə üzrə daşıyıcıya ünvanlandıqda qüvvəyə malikdir.
Maddə 43
Əməkdaşlar və agentlər
Faktiki daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilən daşımaya münasibətdə həmin daşıyıcının və ya müqavilə üzrə
daşıyıcının istənilən əməkdaşı və ya agenti öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət etdiyini sübut etdiyi təqdirdə,
əməkdaşı və ya agenti olduğu daşıyıcıya bu Konvensiyaya əsasən aid olan şərtlərə və məsuliyyət həddinə istinad
etmək hüququna malikdir, lakin əgər onun belə hərəkət etdiyi sübuta yetirilməzsə, bu Konvensiyaya uyğun olaraq
məsuliyyət həddinə istinad tətbiq edilə bilməz.
Maddə 44
Əvəzin ümumi məbləği
Faktiki daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilən daşımaya münasibətdə, həmin daşıyıcıdan, müqavilə üzrə
daşıyıcıdan və onun öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşları və agentlərindən alına
biləcək əvəzin ümumi məbləği bu Konvensiyaya əsasən ya müqavilə üzrə daşıyıcıdan, ya da faktiki
daşıyıcıdan tutula biləcək maksimal ödəmədən artıq ola bilməz, belə ki, göstərilən şəxslərin heç biri həmin
şəxsə tətbiq edilən həddən yuxarı məsuliyyət daşımır.
Ma d d ə 45
İddiaların ünvanlanması
Faktiki daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilən daşımaya aid olan məsuliyyət haqqında hər bir iddia
iddiaçının seçiminə əsasən ya həmin daşıyıcıya və yaxud müqavilə üzrə daşıyıcıya, ya da birgə və ya ayrıayrılıqda hər ikisinə qarşı qaldırıla bilər. Əgər iddia bu daşıyıcılardan yalnız birinə qarşı qaldırılmışsa, o,
digər daşıyıcını da iddianın baxıldığı məhkəmə qarşısında işə cəlb etmək hüququna malikdir, belə ki, belə
cəlbetmə proseduru və onun nəticələri həmin məhkəmənin qanunu ilə müəyyən edilir.
Maddə 46
Əlavə yurisdiksiya
Bu Konvensiyanın 45-ci maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət haqqında hər hansı bir iddia iddiaçının
seçiminə əsasən, iştirakçı-dövlətlərdən birinin ərazisində ya 33-cü maddəyə əsasən müqavilə üzrə daşıyıcıya
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qarşı iddianın qaldırıla biləcəyi məhkəmələrin birində və yaxud faktiki daşıyıcının yaşayış yeri və ya
əsas kommersiya müəssisəsinin yerləşdiyi yer üzrə məhkəmədə qaldırıla bilər.
Maddə 47
Müqavilə müddəalarının etibarsızlığı
Bu fəslə əsasən müqavilə üzrə daşıyıcını və ya faktiki daşıyıcını məsuliyyətdən azad etməyə və ya bu
fəslə uyğun olaraq tətbiq edilə biləcək məsuliyyət həddindən aşağı həddi müəyyən etməyə yönəldən
istənilən qeyd-şərt etibarsız hesab edilir və heç bir nəticə doğurmur, lakin bu qeyd-şərtin etibarsızlığı bu fəslin
müddəalarının təsiri altına düşməkdə davam edən bütün müqavilənin etibarsızlığı ilə nəticələnmir.
Maddə 48
Müqavilə üzrə daşıyıcının və faktiki daşıyıcının qarşılıqlı münasibətləri
Bu Konvensiyanın 45-ci maddəsinin müddəaları istisna olmaqla, bu fəslin heç bir müddəası
daşıyıcılar arasında yaranan hüquq və öhdəliklərə, o cümlədən istənilən reqres və ya
məsuliyyətdən azadetme hüququna toxunmur.
VI f ə s i l
DİGƏR MÜDDƏALAR
Maddə 49
Məcburi tətbiq
Zərərin vurulmasından əvvəl, istər tətbiq edilməli olan qanunu müəyyən etməklə, istərsə
də yurisdiksiyaya dair qaydaları dəyişməklə Tərəflərin hazırkı Konvensiyanın tələblərinə
riayət etməməsinə səbəb ola biləcək daşıma müqaviləsinin istənilən müddəası və xüsusi razılaşma etibarsız
hesab edilir.
Maddə 50
Sığorta
İştirakçı dövlətlər öz daşıyıcılarından bu Konvensiyaya əsasən öz məsuliyyətlərinin lazımi qaydada
sığorta olunmasını tələb edirlər. İştirakçı dövlət onun ərazisinə uçuşlar yerinə yetirən daşıyıcıdan bu
Konvensiyaya əsasən öz məsuliyyətinin lazımi qaydada sığorta olunduğunu sübut etməyi tələb edə bilər.
Maddə 51
Müstəsna hallarda həyata keçirilən daşıma
Daşıma sənədlərinə aid olan 3-cü - 5-ci, 7-ci və 8-ci maddələrin müddəaları müstəsna hallarda, hava
nəqliyyatının istismarı üzrə adi əməliyyatlar çərçivəsindən kənarda həyata keçirilən daşımalara tətbiq
edilmir.
Maddə 52
Günlərin müəyyən edilməsi
Bu Konvensiyada ”günlər” ifadəsi işlədilərkən iş günləri deyil, təqvim günləri nəzərdə tutulur.
V I I fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 53
İmzalama, ratifikasiya və qüvvəyəminmə
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1. Bu Konvensiya 1999-cu ilin 10 may tarixindən 28 may tarixinə qədər Monrealda keçirilmiş Hava hüququ
üzrə beynəlxalq konfransda iştirak edən dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün 1999-cu il 28 may tarixində
Monrealda açılmışdır. 1999-cu il 28 may tarixindən sonra Konvensiya bu maddənin 6-cı hissəsinə uyğun
olaraq qüvvəyə minənə qədər Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Monrealdakı mənzil-qərargahında bütün
dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıq olacaqdır.
2. Bu Konvensiya həmçinin regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı” dedikdə, müəyyən
regionun suveren dövlətləri tərəfindən təsis edilən, bu Konvensiya ilə tənzimlənən bəzi məsələlərə
münasibətdə səlahiyyətə malik olan və bu Konvensiyanı imzalamağa və ratifikasiya, qəbul, təsdiq etməyə
və ya ona qoşulmağa lazımi qaydada müvəkkil edilmiş hər hansı bir təşkilat başa düşülür. Bu Konvensiyada
“iştirakçı dövlətə və ya “iştirakçı dövlətlər”ə edilən istinad, 1-ci maddənin 2-ci hissəsində, 3-cü maddənin
1 (b) bəndində, 5-ci maddənin (b) bəndində, 23-cü, 33-cü, 46-cı maddələrdə və 57-ci maddənin (b)
bəndində nəzərdə tutulanlardan fərqli olaraq, regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarına eyni dərəcədə tətbiq
edilir. 24-cü maddənin məqsədləri üçün “iştirakçı dövlətlərin əksəriyyəti”nə və “iştirakçı dövlətlərin
üçdə biri”nə istinadlar regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatına şamil edilmir.
3. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən
ratifikasiya edilməlidir.
4. Bu Konvensiyanı imzalamayan istənilən dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı istənilən
zaman onu qəbul, yaxud təsdiq edə və ya ona qoşula bilər.
5. Ratifikasiya fərmanları, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədlər bununla depozitari təyin edilən
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına saxlanca verilir.
6. Bu Konvensiya sənədləri saxlanca vermiş dövlətlər arasında otuzuncu ratifikasiya fərmanının, qəbul,
təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədin depozitariyə saxlanca verildiyi tarixdən sonra altmışıncı gün qüvvəyə
minir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən saxlanca verilmiş sənəd bu hissənin məqsədləri üçün
nəzərə alınmır.
7. Digər dövlətlər və digər regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları üçün bu Konvensiya ratifikasiya
fərmanının, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədin depozitariyə saxlanca verildiyi tarixdən sonra
altmışıncı gün qüvvəyə minir.
8. Depozitari Konvensiyanı imzalayan bütün dövlətləri və bütün iştirakçı dövlətləri aşağıdakılar
barədə dərhal məlumatlandırır:
a) bu Konvensiyanın hər bir imzalanması və onun tarixi;
b) hər bir ratifikasiya fərmanının, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında hər bir sənədin saxlanca
verilməsi və saxlanca verilmənin tarixi;
c) bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
d) bu Konvensiyaya müvafiq olaraq müəyyən edilmiş məsuliyyət həddində hər hansı dəyişikliyin
qüvvəyə mindiyi tarix;
e) bu Konvensiyanın 54-cü maddəsinə əsasən hər hansı bir denonsasiya.
Maddə 54
Denonsasiya
1. İstənilən iştirakçı dövlət depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə, bu Konvensiyanı denonsasiya edə
bilər.
2. Denonsasiya depozitari bildirişi aldığı tarixdən yüz səksən gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 55
Varşava Konvensiyasının digər sənədləri ilə qarşılıqlı əlaqə
Bu Konvensiya beynəlxalq hava daşımalarına tətbiq edilən istənilən qaydalardan üstün qüvvəyə
malikdir:
1. aşağıdakı sənədlərdə birgə iştirak etmələri səbəbindən bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətləri
arasında:
a) Varşava şəhərində 1929-cu il 12 oktyabr tarixində imzalanmış “Beynəlxalq hava daşımalarına aid
bəzi qaydaların unifikasiyası üçün” Konvensiyada (bundan sonra - Varşava Konvensiyası);
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b) Varşavada 12 oktyabr 1929-cu il tarixində imzalanmış “Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi
qaydaların unifikasiyası üçün” Konvensiyada dəyişikliklər barədə 1955-ci il 28 sentyabr tarixində Haaqada
tərtib edilmiş Protokolda (bundan sonra - Haaqa Protokolu);
c) “Müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslərin həyata keçirdikləri beynəlxalq hava daşımalarına aid
bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasına” 1961-ci il 18 sentyabr tarixində Qvadalaxarada
imzalanmış Əlavə Konvensiyada (bundan sonra -Qvadalaxara Konvensiyası);
d) Varşava şəhərində 1929-cu il 12 oktyabr tarixində imzalanmış, Haaqa şəhərində 1955-ci il 28
sentyabr tarixində tərtib edilmiş protokolla dəyişikliklər edilmiş, “Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi
qaydaların unifikasiyası üçün” Konvensiyada dəyişiklik barədə 1971-ci il 8 mart tarixində Qvatemalada
imzalanmış Protokolda (bundan sonra - Qvatemala Protokolu);
e) Haaqa protokolu və ya Haaqa və Qvatemala protokollarının hər ikisi ilə dəyişiklik edilmiş Varşava
Konvensiyasında dəyişiklik edilməsi barədə 1975-ci il 25 sentyabr tarixində Monrealda imzalanmış 1-3
nömrəli əlavə Protokol və 4 nömrəli Protokolda (bundan sonra - Monreal protokolları); və ya
2. yuxarıdakı a) - e) bəndlərində qeyd edilən bir və ya bir neçə sənəddə iştirak etməsi səbəbindən bu
Konvensiyanın hər hansı bir ayrı iştirakçı dövlətinin ərazisi daxilində.
Maddə 56
Birdən artıq hüquq sistemi olan dövlətlər
1. Əgər dövlətin bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə münasibətdə müxtəlif hüquq sistemlərinin
tətbiq edildiyi iki və ya daha çox ərazi vahidi mövcuddursa, həmin dövlət imzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq
və ya qoşulma zamanı bu Konvensiyanın onun bütün ərazi vahidlərinə və ya onlardan yalnız birinə və ya
bir neçəsinə tətbiq edildiyini bəyan edə və istənilən zaman digər bəyanat göndərməklə həmin bəyanatı
dəyişdirə bilər.
2. Hər hansı bir belə bəyanat depozitarinin nəzərinə çatdırılır və bəyanatda Konvensiyanın tətbiq
edildiyi ərazi vahidləri aydın göstərilməlidir.
3. Belə bəyanat vermiş iştirakçı dövlətə münasibətdə:
a) 23-cü maddədəki “milli valyuta”ya istinadlar həmin dövlətin müvafiq ərazi vahidinin valyutasına
istinad kimi anlaşılır;
b) 28-ci maddədəki milli qanunvericiliyə istinad həmin dövlətin müvafiq ərazi vahidinin
qanunvericiliyinə istinad kimi anlaşılır.
Maddə 57
Qeyd-şərtlər
İştirakçı dövlətin istənilən zaman depozitarini xəbərdar edərək, bu Konvensiyanın aşağıdakılara şamil
olunmadığını bəyan etməsi istisna olmaqla, bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərtin edilməsinə yol verilmir:
a) bilavasitə həmin iştirakçı dövlət tərəfindən suveren dövlət kimi öz funksiyalarının və vəzifələrinin
icrası ilə əlaqədar qeyri-kommersiya məqsədi ilə həyata keçirilən beynəlxalq hava daşımalarına;
b) həmin iştirakçı dövlətdə qeydə alınmış və ya onun tərəfindən icarəyə götürülmüş, tamamilə hərbi
hakimiyyət orqanları tərəfindən və ya onların adından ehtiyat üçün saxlanılmış hava gəmiləri ilə həmin
hakimiyyət orqanları üçün həyata keçirilən sərnişin, yük və baqaj daşınmasına.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edən səlahiyyətli şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
1999-cu il 28 may tarixində Monrealda rus, ingilis, ərəb, ispan, Çin və fransız dillərində tərtib
edilmişdir, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Konvensiya saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatının arxivlərinə verilir, onun təsdiq edilmiş nüsxələri isə depozitari tərəfindən bu Konvensiyanın
bütün iştirakçı dövlətlərinə, habelə Varşava Konvensiyasının, Haaqa Protokolunun, Qvadalaxara
Konvensiyasının, Qvatemala Protokolunun və Monreal Protokollarının bütün iştirakçı dövlətlərinə göndərilir.
“Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün Konvensiya”ya dair
Azərbaycan Respublikasının
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QEYD-ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası 1999-cu il 28 may tarixində Monrealda imzalanmış “Beynəlxalq hava
daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün Konvensiya”nın 57-ci maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, Konvensiyanın müddəalarını aşağıdakılara münasibətdə tətbiq etmir:
1. suveren dövlət kimi öz funksiyaları və vəzifələri ilə əlaqədar qeyri-kommersiya məqsədi ilə həyata
keçirilən və birbaşa idarə olunan beynəlxalq hava daşımalarına; və
2. hərbi qurumları üçün, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınmış və ya onun tərəfindən icarəyə
götürülmüş, bütün tutumu belə qurumlar tərəfindən və ya onların adından sifariş edilmiş hava gəmiləri ilə
həyata keçirilən sərnişin, yük və baqaj daşımalarına.
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında” 2014-cü il mayın 13-də Ər-Riyad şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun
Protokolu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2014-cü il
№ 1023-IVQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti,
gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədi ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq
edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və ya
gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya
maaşların ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
Konvensiya xüsusilə aşağıda göstərilən mövcud vergilərə tətbiq edilir:
(a) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra - Azərbaycan vergisi);
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(b) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə:
(i) zəkat;
(ii) təbii qaz üzrə investisiya vergisi də daxil olmaqla, gəlir vergisi
(bundan sonra - Səudiyyə Ərəbistanı vergisi).
4. Bu Konvensiyanın müddəaları həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə
olaraq və ya həmin vergilərin əvəzinə Razılığa gələn dövlətlərdən hər biri tərəfindən tətbiq edilən istənilən
eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn dövlətlərdən hər ikisinin səlahiyyətli
orqanları öz vergi qanunvericiliklərində edilən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birlərini xəbərdar
edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “Azərbaycan” termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və
təbii
sərvətlərə
münasibətdə
Azərbaycan
Respublikasının
suveren
hüquqlarının
və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən
edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
(b) “Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı” termini - ərazi sularının hüdudlarından kənarda yerləşən ərazi də
daxil olmaqla, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının suları, dəniz dibi, yerin təki və təbii sərvətlərə münasibətdə
suveren hüquqlarını və yurisdiksiyasını öz qanunları və beynəlxalq hüquq vasitəsilə tətbiq etdiyi Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığının ərazisini bildirir;
(c) “Razılığa gələn dövlət” və “Razılığa gələn digər dövlət” terminləri-kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycan Respublikasını və ya Səudiyyə Ərəbistanı Krallığını bildirir;
(d) “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti və ya şəxslərin hər hansı digər birliklərini, o cümlədən dövləti,
onun inzibati ərazi bölmələrini və ya yerli hakimiyyət orqanlarını bildirir;
(e) “şirkət” termini - hər hansı hüquqi şəxsi və ya vergi məqsədləri üçün hüquqi şəxs kimi baxılan
hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) “Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti
olan müəssisəni bildirir;
(g) “beynəlxalq daşıma” termini - dəniz və ya hava gəmisinin Razılığa gələn digər dövlətin
məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn dövlətdə faktiki idarəetmə
yerinə malik olan müəssisə tərəfindən istismar edilən dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən
istənilən daşımaları bildirir;
(h) “milli şəxs” termini aşağıdakı mənaları ifadə edir:
(i) Razılığa gələn dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı;
(i) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyini və
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyini;
(ii) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə - maliyyə nazirini, yaxud səlahiyyətli nümayəndəsi
tərəfindən təmsil edilən Maliyyə Nazirliyini.
2. Razılığa gələn dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir və
bu terminin həmin dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası həmin terminin
həmin dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
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1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn dövlətin rezidenti” termini aşağıdakıları
bildirir:
(a) həmin dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə,
inkorporasiya yerinə, idarəetmə yerinə və ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə
vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxs, həmçinin həmin dövlət və onun hər hansı inzibati ərazi bölməsi
və ya yerli hakimiyyət orqanı;
(b) Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyinə əsasən təşkil olunmuş, bir qayda olaraq, həmin dövlətdə
vergidən azad edilən, həmin dövlətdə təsis edilən və saxlanılan mənfəətsiz qurum, pensiya və ya digər
dövlət investisiya fondları kimi hüquqi şəxslər.
Bununla belə, bu termin yalnız həmin dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka
münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn
dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər
onun hər iki Razılığa gələn dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha
sıx olduğu (“həyati mənafelərin mərkəzi”) Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Razılığa gələn dövləti müəyyən etmək
mümkün deyildirsə və ya onun bu Razılığa gələn dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu
halda o yalnız adətən yaşadığı Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Razılığa gələn dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o
yalnız milli şəxsi olduğu Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Razılığa gələn dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi
deyildirsə, Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll
edirlər.
3. Əgər bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa
gələn dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətin
rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) yataq, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət altı aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı
aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
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(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması,
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a)-(e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması, bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 6-cı hissənin tətbiq
edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn dövlətdə Razılığa gələn digər dövlətin
müəssisəsinin adından fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər
hansı fəaliyyətə münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan
müəssisə hesab edilir, əgər həmin şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən həmin dövlətdə
bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti bu maddənin 4-cü hissəsində
göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə
həyata keçirilsə belə, həmin hissənin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi
nümayəndəliyə çevirmir; (və ya)
(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən dövlətdə mal və ya məmulat
ehtiyatlan saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin adından mal və ya məmulatlar
çatdırırsa.
6. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş
komisyon agenti və ya müstəqil statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirdiyinə görə həmin digər dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə
ki, belə şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti
tamamilə və ya demək olar ki, tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə
həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş
şərtlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent bu hissənin
mahiyyətinə uyğun olaraq müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
7. Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir. Dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən və ya hər hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü hissələrinin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından
gəlirlərə və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
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Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə
ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər dövlətdə orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız aşağıdakılara aid edilə bilən hissəsi həmin digər
dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər:
(a) həmin daimi nümayəndəliyə;
(b) həmin digər dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə satılan mallarla (xidmətlərlə) eyni və ya
onlara oxşar malların (xidmətlərin) satışma; və ya
(c) həmin digər dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən digər sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə eyni və ya ona oxşar sahibkarlıq fəaliyyətinə.
2. Bu maddənin 3-cü hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi
Razılığa gələn digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata
keçirirsə, Razılığa gələn dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar
şəraitdə eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi
nümayəndəliyi olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi
mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi, inzibati xərclərin həmin dövlətin
daxili qanunvericiliyi və ya qaydaları ilə müəyyən edilmiş çərçivədə çıxılmasına yol verilir. Beləliklə,
daimi nümayəndəlik tərəfindən müəssisənin baş ofisinə və ya onun digər ofislərindən hər hansı birinə
patentlər və ya digər hüquqların istifadəsinin əvəzində ödənilən royaltilər, haqlar və ya digər oxşar
ödənişlər şəklində və ya göstərilmiş spesifik xidmətlər və ya idarəetmə müqabilində komisyon haqlar
şəklində, yaxud bank fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr istisna olmaqla, daimi nümayəndəliyə borc
şəklində verilmiş məbləğlər üzrə faizlər şəklində ödənilən məbləğlər olduğu halda, bu məbləğlərə
münasibətdə (faktiki xərclərin əvəzinin birbaşa ödənilməsi halları çıxılmaq şərtilə) heç bir çıxılmaya yol
verilmir. Eynilə, daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyənləşdirilərkən onun tərəfindən müəssisənin baş
ofisi və ya onun digər ofislərindən hər hansı birindən patentlər və ya digər hüquqların istifadəsinin əvəzində
ödənilən royaltilər, haqlar və ya digər oxşar ödənişlər şəklində və ya göstərilmiş spesifik xidmətlər və ya
idarəetmə müqabilində komisyon haqlar şəklində, yaxud bank fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr
istisna olmaqla, baş ofis və ya onun digər ofislərindən hər hansı birinə borc şəklində verilmiş məbləğlər
üzrə faizlər şəklində əldə edilən məbləğlər (faktiki xərclərin əvəzinin birbaşa ödənilməsi halları
çıxılmaq şərtilə) nəzərə alınmır.
4. Digər müddəalardan asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi tərəfindən malların
Razılığa gələn digər dövlətə ixrac edilməsindən əldə edilən mənfəət həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb
edilmir. Əgər ixrac müqavilələrinə Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilən digər fəaliyyət növləri
daxildirsə, bu cür fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. “Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət” termini istehsalatdan, ticarətdən, bankçılıqdan, sığorta
fəaliyyətindən, daxili yük daşıma əməliyyatlarından, xidmət göstərilməsindən və maddi əmlakın
icarəsindən əldə edilən mənfəəti əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Lakin peşəkar xidmətlərin
göstərilməsindən və müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlir və muzdlu işlə əlaqədar gəlir,
şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 14-cü və ya 15-ci maddələri ilə tənzimlənəcəkdir.
6. Razılığa gələn dövlətlərin hər hansı birində bu Konvensiyanın imzalanma tarixinə qüvvədə olan
müvafiq qanunvericiliyin dəyişdiyi (ümumi prinsiplərə təsir etməyən kiçik dəyişikliklərdən başqa) hallar
istisna olmaqla, bu maddənin heç bir müddəası Razılığa gələn dövlət tərəfindən qeyri-rezidentlərin sığorta
fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında qanunvericiliyinin tətbiqinə təsir
etməyəcəkdir.
7. Əgər, mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca göstərilən gəlir növləri daxildirsə,
bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
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Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə edilən mənfəət yalnız
müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə edilən mənfəətə aşağıdakılar
aiddir:
(a) beynəlxalq daşımalarda istifadə olunan dəniz və hava gəmilərinin tam əsasda (vaxt və ya səyahət)
icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət;
(b) dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən və beynəlxalq
daşımalarda istifadə olunan konteyner və aidiyyəti avadanlıqların istifadəyə və ya icarəyə verilməsindən
əldə olunan mənfəət, bir şərtlə ki, bu mənfəət növləri dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan gəlirlərə münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. Əgər dəniz nəqliyyatı müəssisəsinin faktiki idarəetmə yeri gəminin göyərtəsində yerləşirsə, bu
halda həmin müəssisə gəminin qeydiyyat limanının yerləşdiyi Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi, yaxud
qeydiyyat limanı olmadığı halda, gəmini istismar edən şəxsin rezidenti olduğu dövlətin müəssisəsi hesab
edilir.
4. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və
ya beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, (və ya)
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn dövlət həmin dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər dövlətin
müəssisəsinin həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər müstəqil müəssisələr
arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda, adı birinci çəkilən dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək
mənfəətdirsə, bu halda orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edəcəkdir. Bu cür
düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və
Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri olduqda, bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər Razılığa gələn həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, tutulan
vergi dividendlərin ümumi məbləğinin aşağıdakı faizindən artıq olmamalıdır:
(a) əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər dövlətin Hökuməti, həmin digər dövlətin
Mərkəzi Bankı və ya tamamilə həmin digər dövlətin Hökumətinə məxsus olan hər hansı
qurumdursa, dividendlərin ümumi məbləğinin 5 (beş) faizindən;
(b) əgər dividendlərin faktiki sahibi dividendləri ödəyən şirkətin kapitalına ən azı 300.000 ABŞ
dolları və ya bu məbləğin hər hansı digər valyutada ekvivalentinə bərabər məbləğdə investisiya
qoymuşdursa, dividendlərin ümumi məbləğinin 5 (beş) faizindən;
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(c) bütün digər hallarda, dividendlərin ümumi məbləğinin 7 (yeddi) faizindən.
Bu hissə, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən
(paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o
cümlədən gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq,
səhmlərdən gəlirlərin vergitutmaya cəlb edildiyi qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ
hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn
dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər dövlətdə
sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər
dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi
və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki
olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya,
14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər dövlətin rezidentinə ödənildiyi və
ya dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və
ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən
ödənilən dividendlərə hər hansı vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin
bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə cəlb edə bilər.
Maddə 11
Borc tələblərindən gəlir
1. Razılığa gələn dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər dövlətin rezidentinə ödənilən borc
tələblərindən gəlir həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür borc tələblərindən gəlir həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn dövlətdə
və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin borc tələblərindən gəlirin faktiki
sahibi Razılığa gələn digər dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi borc tələblərindən gəlirin ümumi
məbləğinin 7 (yeddi) faizindən artıq olmamalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci hissəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, bir Razılığa gələn dövlətdə yaranan
və Razılığa gələn digər dövlətin Hökumətinə, yaxud Mərkəzi Bankına və ya tamamilə həmin Razılığa gələn
digər dövlətin Hökumətinə məxsus olan müəssisəyə və ya Hökumət tərəfindən təsdiqlənmiş kredit
müqaviləsinə əsasən ödənilən borc tələblərindən gəlir adı birinci çəkilən Razılığa gələn dövlətdə vergidən
azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən “borc tələblərindən gəlir” termini ipoteka təminatının olubolmamasından və borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən
növ borc tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, Hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və
ya borc öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri
üzrə mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün
borc tələblərindən gəlir hesab edilmir.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları, borc tələblərindən gəlirin faktiki sahibinin
Razılığa gələn dövlətin rezidenti olmaqla, borc tələblərindən gəlirin yarandığı Razılığa gələn digər dövlətdə
sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər
dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və borc tələblərindən
gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki
olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
6. Borc tələblərindən gəlirin ödəyicisi Razılığa gələn dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin
dövlətdə yaranmış hesab edilir. Bununla belə, həmin gəliri ödəyən şəxs Razılığa gələn dövlətin
rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi
bazaya sahib olduğu və bu cür gəlir ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı
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yarandığı və bu gəlirin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, belə gəlir daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi dövlətdə yaranmış hesab
edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasında
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən borc tələblərindən gəlirin məbləği, bu
münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu
maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi
bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla. Razılığa gələn dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər dövlətin rezidentinə
ödənilən royaltilər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərinümumi məbləğinin 10 (on) faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elmi əsərlər,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının və ya televiziya və ya radio yayımlarında istifadə
edilən lentlər və ya filmlər, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model,
plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və
ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
təcrübəyə dair informasiya əvəzində alman istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn
dövlətin rezidenti olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və
ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq
edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq
edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, həmin royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə,
hüquq və ya informasiya
ilə əlaqədar
ödənilən royaltilərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla
biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir.
Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından gəlirlər
1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində qeyd edilmiş və
Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər
həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
382

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bürün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya
hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər
yalnız müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan şirkətin
səhmlərinin və ya digər korporativ hüquqlarının özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər
dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. Bu maddənin 1-4-cü hissələrində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər dövlətdə də vergiyə cəlb
edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) əgər o öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə, bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; (və ya)
(b) əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər dövlətdə qalırsa, bu
halda gəlirin yalnız həmin digər dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 1 5
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. Bu Konvensiyanın 16-cı, 18-ci, 19-cu, 20-ci və 21-ci maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar
mükafatlar yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər dövlətdə
həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada
əldə edilən mükafatlar həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci hissənin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin rezidenti
tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı
birinci çəkilən dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent digər dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq
dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa (və)
(b) mükafat digər dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə
(və)
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, beynəlxalq daşımalarda istismar edilən
dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar
müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
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Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar şurasının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. Bu Konvensiyanın 34-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətin rezidenti tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində
Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən
əldə edilən gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir bu Konvensiyanın 7-ci, 14-cü və
15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata
keçirildiyi Razılığa gələn dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər dövlətdə bu maddənin 1-ci və 2-ci
hissələrində göstərilən fəaliyyətlərdən əldə etdiyi gəlir, Razılığa gələn digər dövlətə gəliş tamamilə və ya
əsasən adı birinci çəkilən Razılığa gələn dövlətin dövlət fondundan və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud
yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirildiyi. yaxud Razılığa gələn dövlətlərin hökumətləri
arasında mədəniyyət sahəsində müqavilə və ya razılaşma əsasında həyata keçirildiyi halda həmin Razılığa
gələn digər dövlətdə vergidən azad edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
1. Bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
dövlətin rezidentinə keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız
həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin və ya
inzibati ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sosial təminat sisteminin hissəsi olan dövlət
sxemi əsasında ödənilən təqaüdlər və digər oxşar ödənişlər ancaq həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə. həmin dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən
təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin dövlətin milli şəxsidirsə; (və ya)
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) Razılığa gələn dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət
orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüd yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər yalnız həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. Bu Konvensiyanın 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrinin müddəaları Razılığa gələn dövlətin
və ya onun inzibati ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
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keçirilməsi ilə bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara
və təqaüdlərə tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl adı birinci çəkilən dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədi ilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədi ilə
aldıqları ödənişlər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər dövlətdən kənarda olsun.
2. Razılığa gələn dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl rezidenti olmuş və adı birinci çəkilən dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq məqsədi ilə
olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin Razılığa gələn dövlətdə göstərdiyi xidmətlərdən əldə etdiyi
gəlirlər həmin Razılığa gələn dövlətdə vergidən azad edilir, bir şərtlə ki, bu xidmətlər təhsil və ya tədrislə
bağlı olsun və həmin dövlətdə yaşamaq üçün zəruri olsun.
Maddə 21
Müəllimlər və tədqiqatçılar
1. Razılığa gələn dövlətə yalnız həmin dövlətdəki dövlət universitetində, kollecdə və ya digər oxşar
qurumda dərs demək, yaxud tədqiqat aparmaq məqsədi ilə üç ildən artıq olmayan müddətə gələn və
Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan və ya adı birinci çəkilən dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
həmin digər dövlətin rezidenti olmuş müəllimlər və ya tədqiqatçılar adı birinci çəkilən dövlətdə bu cür
müəllimlik və ya tədqiqatla bağlı aldığı istənilən mükafatlara münasibətdə vergidən azad edilir.
2. Tədqiqat ilk növbədə hər hansı şəxsin, yaxud şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirildiyi halda
bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları bu cür fəaliyyətdən əldə edilən gəlirə tətbiq edilmir.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində göstərilməyən gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən
müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin
resipiyenti Razılığa gələn dövlətin rezidenti olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər dövlətdə
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya
əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin
rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində qeyd olunmayan və Razılığa gələn digər dövlətdə
yaranan gəlir növləri həmçinin həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 23
Əmlak
1. Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində qeyd edilmiş, Razılığa gələn dövlətin rezidentinə məxsus olan
və Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər dövlətdə
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sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı
olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 24
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodu
1. Əgər Razılığa gələn dövlətin rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Razılığa
gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, adı birinci çəkilən
dövlət aşağıdakılara icazə verəcəkdir:
(a) həmin rezidentin gəlir vergisindən digər dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin
çıxılmasına;
(b) həmin rezidentin əmlaka görə vergisindən digər dövlətdə ödənilmiş əmlaka görə vergisinə
bərabər məbləğin çıxılmasına.
Bununla belə, bu cür çıxılma adı birinci çəkilən dövlətin qanunvericiliyinə və qaydalarına əsasən
həmin gəlirə və ya əmlaka hesablanmış gəlir və ya əmlak vergisi məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodları
Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşlarına münasibətdə zəkat rejiminin müddəalarına təsir etməyəcəkdir.
3. Razılığa gələn dövlətlərin hər hansı birində investisiyaların təşviq edilməsi ilə bağlı hər hansı
qanun əsasında müvəqqəti vergidən azad edilən və ya çıxılmalı olan vergi ödənilmiş hesab edilməli və
Razılığa gələn digər dövlətdə həmin gəlirdən tutulan vergilərin məbləğindən bu maddənin müddəalarına
müvafiq qaydada çıxılmalıdır.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılıq proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığım və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs həmin dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn dövlətin
səlahiyyətli orqanına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun
olmayan vergitutmayagətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk bildiriş tarixindən etibarən üç il ərzində
təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edir, lakin qənaətbəxş qərara gələ bilmirsə,
bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədi ilə məsələni
Razılığa gələn digər dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərir. Əldə
edilmiş hər hansı bır razılıq, Razılığa gələn dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı
zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn dövlətlərdən hər ikisinin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya
tətbiqi ilə bağlı meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərməlidirlər.
Onlar
həmçinin
bu
Konvensiyada
nəzərdə
tutulmamış
hallarda
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki hissələrin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədi ilə bir-biri ilə əlaqələr yarada bilərlər.
5. Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı razılaşma əsasında bu Konvensiyanın
tətbiq edilməsinin və xüsusilə də Razılığa gələn dövlətin rezidentlərinin digər dövlətdə bu Konvensiyada
nəzərdə tutulmuş vergi güzəştlərinin əldə edilməsi və ya vergidən azadolma tələblərinin müvafiq rejimini
müəyyən etməlidirlər.
Maddə 26
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Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiya ilə əhatə olunan vergilərlə bağlı
bu Konvensiyanın və Razılığa gələn dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər həmin qanunvericiliklərdə
nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri
olan informasiya mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi bu Konvensiyanın 1-ci maddəsi ilə
məhdudlaşmır.
Razılığa gələn dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya həmin dövlətin daxili
qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab edilir və
bu Konvensiya ilə əhatə olunan vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya
prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması ilə məşğul olan
şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya
orqanlar həmin məlumatdan yalnız belə məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə
prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları Razılığa gələn dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəlik və konsulluq əməkdaşları
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluq əməkdaşlarının
beynəlxalq hüquq normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi imtiyazlarına
toxunmur.
Maddə 28
Müxtəlif müddəalar
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Razılığa gələn dövlətin və Razılığa gələn digər dövlətin
müəssisələrinin yaradılmasının və ya aralarındakı əməliyyatların əsas məqsədi, yaxud əsas məqsədlərindən
biri bu Konvensiyadan, digər yolla əldə edilə bilməyən faydanın əldə edilməsidirsə, vergilərin
ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması məqsədi ilə bu müəssisələr arasındakı əməliyyatlarda
yaranan xərclərin və istənilən digər çıxılmaların məhdudlaşdırılmasına dair daxili qanunvericiliklərin
müddəalarının tətbiqinə təsir etmir.
Maddə 29
Qüvvəyəminmə
1. Razılığa gələn dövlətlərdən hər biri digərini diplomatik kanallar vasitəsilə bu Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi üçün öz milli qanunvericiliklərinin tələb etdiyi zəruri dövlətdaxili prosedurların yerinə
yetirildiyi barədə xəbərdar edir. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı aydan sonrakı ikinci ayın birinci
günündə qüvvəyə minir.
2. Konvensiyanın müddəaları aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı il yanvar
ayının 1-də və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı il yanvar ayının 1də və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə.
Maddə 30
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Ləğvedilmə
Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədə olacaqdır, lakin Razılığa gələn dövlətlərdən hər
biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş təqvim ili keçdikdən sonra istənilən təqvim ilinin 30 iyun
tarixindən gec olmayaraq, diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanı ləğv
edə bilər.
Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bu cür bildirişin göndərildiyi təqvim ili bitdikdən sonra ödənilən
gəlirlərə;
(b) digər vergilər üzrə - bu cür bildirişin göndərildiyi təqvim ilindən sonrakı vergi illərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Ər-Riyad şəhərində 2014-cü ilin 13 may tarixində, hər biri Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərində
olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə,
ingilis dilində olan mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Hökuməti adından
(imza)
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və Vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyaya
PROTOKOL
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib
hissəsi sayılan aşağıdakı müddəa barədə razılığa gəldilər:
əgər Səudiyyə Ərəbistanı özünün rezidentləri olan milli şəxslərə münasibətdə gəlir vergisi tətbiq
edərsə və ya mövcud vergiyə müvafiq dəyişikliklər edilərsə, hər iki Razılığa gələn dövlət Konvensiyaya
ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi barədə müddəanın artırılması üçün danışıqlara başlayacaqdır.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Ər-Riyad şəhərində 2014-cü ilin 13 may tarixində, hər biri Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərində
olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə,
ingilis dilində olan mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Hökuməti adından
(imza)
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“Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında” 2014-cü il
aprelin 23-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 fevral 2014-cü il
№ 968-IVQ
Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya
bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və
ya inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
(b) İspaniya Krallığında:
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(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) korporasiyalardan vergi;
(iii) qeyri-rezidentlərin gəlir vergisi;
(iv) əmlak vergisi; və
(v) yerli gəlir və əmlak vergiləri
(bundan sonra "İspaniya vergisi" adlanır).
4. Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Fəsil II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Azərbaycan" termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru da daxil olmaqla. yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası
ərazisini və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanını, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən
edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
(b) "İspaniya" termini İspaniya Krallığını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə daxili sular,
hava məkanı, ərazi dənizi və ərazi dənizindən kənarda beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq və daxili
qanunvericiliyin tətbiqinə əsasən İspaniya Krallığının dəniz dibi, yerin təki və onların üzərindəki sulara və
bunların təbii sərvətlərinə münasibətdə öz suveren hüquqlarını tətbiq etdiyi və ya gələcəkdə tətbiq edə
biləcəyi istənilən ərazi də daxil olmaqla İspaniya Krallığının ərazisini bildirir;
(c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri, kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya İspaniyam bildirir;
(d) "şəxs" termini fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) "şirkət" termini hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) "müəssisə" termini hər hansı şəxs tərəfindən istənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinə tətbiq edilir;
(g) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri,
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(h) "beynəlxalq daşıma" termini Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi hallan istisna olmaqla) bildirir;
(i) "səlahiyyətli orqan" termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Vergilər Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyini;
(ii) İspaniyada - İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini;
(j) "milli şəxs" termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq
olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı;
(k) "sahibkarlıq fəaliyyəti" termininə həmçinin peşəkar xidmətlərin göstərilməsi və müstəqil
xarakterli digər fəaliyyət də daxildir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
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və bu temrinin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, həmin
təminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, habelə həmin Dövləti və onun hər hansı siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada
yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərinin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. Tikinti meydançası, quraşdırma montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya
məsləhət fəaliyyəti yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət on iki aydan artıq davam etdikdə daimi
nümayəndəlik yaradır.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
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(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyət göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 6-cı bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və
müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə
edirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə adı
birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə
ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət,
hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən
bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki, tamamilə həmin müəssisə üçün
həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək şərtlərdən
fərqli olduğu halda, həmin agent bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən malqara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilir.
4. Əgər səhmlərə və ya digər korporativ hüquqlara sahiblik bu cür səhmlərin və ya korporativ
hüquqların sahibinə birbaşa və ya dolayısı ilə daşınmaz əmlakdan yararlanmaq hüququ verirsə, bu cür
yararlanma hüququnun birbaşa istifadəsi, icarəyə verilməsi və ya hər hansı digər formada istifadəsindən
gəlirlər daşınmaz əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. 1-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
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1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edib bilən mənfəət hər il eyni üsulla
müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin
beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz əsasda icarəyə verilməsindən əldə
olunan mənfəət və
(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət;
bir şərtlə ki, bu cür icarə və ya istifadə və ya şəraitdən asılı olaraq bu cür istifadə, saxlanılma, icarə
dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına münasibətdə yardımçı xarakter daşısın.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a )Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
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hesablanmamış hər hansı mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və
müvafiq qaydada vergiyə cəlb edirsə və həmin digər Dövlət bu tərzdə daxil edilmiş mənfəətin, bu
müəssisələr arasındakı münasibətlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda
adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəət olması ilə razılaşırsa, bu halda həmin
digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən
edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
(a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər faktiki sahib dividendləri ödəyən şirkətin
kapitalının ən azı 25 faizinə sahib olan şirkətdirsə (tərəfdaşlıq istisna olmaqla) və dividendləri ödəyən
şirkətə ən azı 250.000 avro və ya bunun istənilən digər valyutada ekvivalentindən artıq məbləğdə
investisiya qoymuşdursa;
(b) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən, "jouissance" səhmləri və ya
"jouissance" hüquqlarından, təsisçilərin səhmlərindən (paylarından) və ya borc tələbləri olmayan,
mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən gəlirləri bölüşdürən şirkətin
rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni
qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəliklə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, 7-ci
maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliklə faktiki olaraq
əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı vergi tətbiq edə,
nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə cəlb edə bilər.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmur.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, resipient faizlərin faktiki sahibidirsə və:
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(a) Dövlət və ya Mərkəzi Bank, siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanıdırsa;
(b) faizlər onların yarandığı Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi və ya yerli
hakimiyyət orqanı, yaxud qanunla təsis edilmiş orqanı tərəfindən ödənilirsə;
(c) faizlər həmin Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı,
yaxud ixracın maliyyələşdirilməsi üzrə agentliyinə ödənilməli olan, yaxud bunlar tərəfindən təqdim
edilmiş, zəmanət verilmiş və ya sığortalanmış borc, borc tələbi və ya kreditə münasibətdə ödənilirsə;
(d) dövlət maliyyə institutudursa;
yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və borcluların
mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc tələblərindən gəlirləri
və xüsusilə hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc öhdəliklərindən gəlirləri,
o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatları və uduşları bildirir.
Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlət-də sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəliklə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda 7-ci maddənin müddəaları
tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə sahib olduğu və faizlər
ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəliklə bağlı yarandığı və bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər bu
cür daimi nümayəndəlik tərəfindən çəkildiyi halda, bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi
Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
(a) kompüter proqramları, istənilən patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formul
və ya prosesin istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə görə, yaxud sənaye, kommersiya və ya
elmi təcrübəyə dair məlumata görə ödənilən royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda royatilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini həyhansı ədəbiyyat, incəsənət əsəri və ya elmi
əsərlər, o cümlədən kinofilmlər və ya lentlər, kasetlər və ya şəkil, yaxud səs reproduksiyasının digər
vasitələri üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və
ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye,
kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya
və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu
cür daimi nümayəndəliklə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda 7-ci maddənin
müddəaları tətbiq edilir.
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5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə sahib olduğu və royaltiləri
ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəliklə bağlı yarandığı və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər
bu cür daimi nümayəndəlik tərəfindən çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi
Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
əldə olunan gəlirlər, bu cür daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə)
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya onlarla
müqayisə oluna bilən maraqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
5. Öz sahibinə birbaşa və ya dolayısı ilə Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
yararlanmaq hüququ verən səhmlərin və ya digər hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
6. Bu maddənin əvvəlki bəndlərində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Muzdlu işdən əldə olunan gəlir
1. 15-ci, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş bu tərzdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa,
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə,
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik tərəfindən çəkilmirsə.
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3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 15
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanın üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 7-ci və 14-cü maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi həyata keçirilən fərdi fəaliyyətdən əldə olunan gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci və 14-cü maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya
idmançı tərəfindən əldə olunan gəlirlər, onun fəaliyyəti tamamilə və ya əsasən dövlətlərdən birinin və ya
hər ikisinin dövlət vəsaitlərindən maliyyələşdirildiyi və Razılığa gələn Dövlətlər arasında mədəni
əməkdaşlıq sazişi üzrə həyata keçirildiyi halda, həmin fəaliyyətin həyata keçirildiyi Razılığa gələn
Dövlətdə vergidən azad edilir.
Maddə 17
Təqaüdlər
18-ci maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 18
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə
bağlı ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və ya
inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
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(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 14-cü, 15-ci, 16-cı və 17-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 19
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 20
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi
nümayəndəliklə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda 7-ci maddənin müddəaları
tətbiq edilir.
Fəsil IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 21
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil
olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlər və ya digər hüquqlarla ifadə olumuş əmlakın və ya öz sahibinə
birbaşa və ya dolayısı ilə Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakda yararlanmaq hüququ verən
səhmlər və ya digər hüquqlarla ifadə olunmuş əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər
daşınmaz əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Fəsil V
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODLARI
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Maddə 22
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq İspaniyada vergiyə
cəlb edib bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs tərəfindən bu cür gəlirə və ya əmlaka
görə İspaniyada ödənilmiş vergi məbləği, həmin şəxsdən həmin gəlir və ya əmlaka münasibətdə
Azərbaycanda hesablanan verginin məbləğindən çıxılmalıdır.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. İspaniyada ikiqat vergitutmanın qarşısı İspaniyanın daxili qanunvericiliyinin müddəalarına
müvafiq olaraq, ya da İspaniyanın daxili qanunvericiliyinə uyğun olan aşağıdakı müddəalara müvafiq
qaydada alınır:
(a) əgər İspaniyanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə
cəlb edib bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlak elementlərinə sahibdirsə, İspaniya aşağıdakı çıxılmalara yol
verəcəkdir:
(i) həmin rezidentin gəlir vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına;
(ii) həmin rezidentin əmlak vergisindən Azərbaycanda eyni əmlak elementlərinə görə
ödənilmiş vergiyə bərabər məbləğin çıxılmasına;
(iii) korporasiyalardan verginin çıxılması İspaniyanın daxili qanunvericiliyinə müvafiq
qaydada həyata keçirilir.
Bununla belə, bu cür çıxılma, həmin çıxılma tətbiq edilməzdən əvvəl hesablanan və şəraitdən asılı
olaraq, Azərbaycanda vergiyə cəlb edilən gəlir və ya eyni əmlak elementlərinə aid edilə bilən gəlir vergisi
və ya əmlak vergisi hissəsindən artıq olmamalıdır.
(b) Əgər Konvensiyanın hər hansı müddəasına müvafiq olaraq İspaniyanın rezidenti tərəfindən əldə
edilən gəlir və ya ona məxsus olan əmlak İspaniyada vergidən azaddırsa, İspaniya buna baxmayaraq, bu
cür rezidentin qalan gəlirinə və ya əmlakına vergi hesablayan zaman vergidən azad edilən gəliri və ya
əmlakı nəzərə ala bilər.
Fəsil VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 23
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmamalıdırlar. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
3. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
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vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
4. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
5. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 24
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığım və ya
gətirib çıxaracağım zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 23-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək eyni zamanda qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə turulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqə yarada bilərlər.
Maddə 25
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların siyasi və ya inzibati ərazi bölmələri və ya yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili
qanunvericiliklərin inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən məlumat mübadiləsi həyata
keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın.
Məlumat mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı informasiya
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında sirr hesab edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması və ya yuxarıda göstərilənlərə nəzarətlə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən
məhkəmələrə
və
inzibati
orqanlara)
açıqlanır.
Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu
məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
Əvvəlki müddəaya baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilən informasiyadan, bu
informasiyanın sorğu edən Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq başqa məqsədlər üçün istifadəsinə
icazə verildiyi halda digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
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3. Heç bir halda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən
istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən
məlumatın
təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən müddəalar kimi təfsir edilməməlidir.
Maddə 26
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələri
üzvlərinin beynəlxalq hüquq normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 27
Qüvvəyəminmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini, özlərinin bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
dövlətdaxili prosedurlarının yerinə yetirildiyi barədə diplomatik kanallarla xəbərdar edirlər.
2. Konvensiya 1-ci bənddə qeyd edilmiş bildirişlərdən sonuncusunun alındığı tarixdən üç ay sonra
qüvvəyə minir və onun müddəaları tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan
vergilərə.
Maddə 28
Qüvvədəndüşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı 5 (beş) illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 (altı) ay qalmış,
diplomatik kanallarla qüvvədəndüşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini
ləğv edə bilər.
O halda bu Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
(bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(d) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergi
məbləğlərinə.
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Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Bakı şəhərində 2014-cü il aprel ayının 23-cü günündə, hər biri Azərbaycan, ispan və
ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Hər hansı
mətnlər arasında ziddiyyət olduqda, məsələ ingilis dilində olan mətnə əsasən həll ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Adından
(imza)

İspaniya Krallığı
adından
(imza)
PROTOKOL

Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya imzalanan zaman aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı
müddəalar barədə razılığa gəlmişlər:
I. 5-ci maddənin 4-cü bəndinə əlavə
Daimi nümayəndəlik termini həmçinin satış nöqtəsi kimi istifadə edilən daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerini bildirir, baxmayaraq ki, digər hallarda bu daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri bu maddənin 4-cü
bəndində göstərilən hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün saxlanılir.
II. 5-ci maddənin 5-ci bəndinə əlavə
Müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementləri və təfsilatları üzrə danışıqlar
aparmaq səlahiyyətlərinə malik olan şəxs, hətta müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi
Razılığa gələn digər Dövlətdə imzalandığı halda belə, Razılığa gələn Dövlətdə öz səlahiyyətlərindən
istifadə edən hesab edilə bilər.
III. Müqavilənin üstünlüklərindən yararlanma
(i) Razılığa gələn Dövlətlər bəyan edirlər ki, onların qanunvericiliyin (o cümlədən vergi
müqavilələrinin) sui-istifadəsi ilə bağlı daxili qaydaları və prosedurları bu cür sui-istifadənin qarşısının
alınması üçün istifadə ediləcəkdir.
(ii) Belə başa düşülür ki, bu Konvensiya ilə verilən üstünlüklər Razılığa gələn digər Dövlətdən
əldə edilən gəlir elementləri və ya orada yerləşən əmlak elementlərinin faktiki sahibi olmayan şəxsə tətbiq
edilməyəcəkdir. Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
Bu Protokol Bakı şəhərində 2014-cü il aprel ayının 23-cü günündə, hər biri Azərbaycan, ispan və
ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalamışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Hər hansı
mətnlər arasında ziddiyyət olduqda, məsələ ingilis dilində olan mətnə əsasən həll ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

İspaniya Krallığı
adından
(imza)

403

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyada dəyişikliklər edən 15
nömrəli Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyada dəyişikliklər edən,
2013-cü il iyunun 24-də Strasburq şəhərində imzalanmış 15 nömrəli Protokol təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 may 2014-cü il
№ 947-IVQ
"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi
barədə 15 nömrəli Protokol
PREAMBULA
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və 1950-ci il noyabrın 4-də Romada imzalanmış "İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya"nın (bundan sonra "Konvensiya") digər
Razılığa gələn Yüksək Tərəfləri bu Protokolu imzalayaraq,
2012-ci il aprelin 19 və 20-də Braytonda keçirilmiş İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
gələcəyinə dair yüksək səviyyəli konfransda qəbul edilmiş bəyannaməni, habelə 2010-cu il fevralın 18 və
19-da İnterlakendə və 2011-ci il aprelin 26 və 27-də İzmirdə keçirilmiş konfranslarda qəbul edilmiş
bəyannamələri nəzərə alaraq,
Avropa Şurasımn Parlament Assambleyasının 2013-cü il aprelin 26-da qəbul etdiyi 283 (2013) sayh
Rəyini nəzərə alaraq,
İnsan Hüquqlan üzrə Avropa Məhkəməsinin (bundan sonra "Məhkəmə") Avropada insan
hüquqlarının müdafiəsində mühüm rol oynamağı davam etdirə bilməsini təmin etmək zəruriliyini nəzərə
alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın preambulasının sonuna aşağıdakı məzmunda yeni abzas əlavə edilsin:
"Subsidiarlıq prinsipinə əsasən Razılığa gələn Yüksək Tərəflərin Konvensiyada və onun
Protokollarında müəyyən edilmiş hüquq və azadlıqların təmin edilməsində əsas məsuliyyət daşıdıqlarını və
bu sahədə onların bu Konvensiya ilə təsis olunmuş İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin nəzarət
yurisdiksiyası altında mülahizə sərbəstliyinə malik olduqlarını təsdiq edərək,".
Maddə 2
1. Konvensiyanın 21-ci maddəsinə aşağıdakı məzmunda yeni 2-ci hissə əlavə edilsin:
"Namizədlərin yaşı 22-ci maddəyə müvafiq olaraq Parlament Assambleyası tərəfindən üç namizədin
siyahısı sorğu edildiyi gün 65-dən az olmalıdır.".
2. Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü hissələri müvafiq olaraq həmin maddənin 3-cü və 4cü hissələri hesab edilsin.
3. Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 2-ci hissəsi çıxarılsın. 23-cü maddənin 3-cü və 4-cü hissələri
müvafiq olaraq həmin maddənin 2-ci və 3-cü hissələri hesab edilsin.
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Maddə 3
Konvensiyanın 30-cu maddəsində "tərəflərdən heç biri buna etiraz etmədikdə" sözləri çıxarılsın.
Maddə 4
Konvensiyamn 35-ci maddəsinin 1-ci hissəsində "altı ay keçənədək" sözləri "dörd ay keçənədək"
sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 5
Konvensiyanm 35-ci maddəsinin 3-cü hissəsinin "b" bəndindən "lakin yerli məhkəmə tərəfindən
lazımınca araşdırılmayan heç bir iş bu əsasda rədd edilə bilməz" sözləri çıxarıisın.
YEKUN VƏ KEÇİD MÜDDƏALAR
Maddə 6
1. Bu Protokol Konvensiyanın Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin imzalaması üçün açıqdır, Razılığa
gələn Yüksək Tərəflər isə məcburiliyə öz razılıqlarını aşağıdakı qaydada bildirə bilərlər:
a.
ratifıkasiya,
qəbuletmə
və
ya
təsdiqetmə
qeyd-şərti
etmədən
imzalama;
və ya
b. ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə ilə nəticələnən ratifıkasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə
şərti ilə imzalama.
2. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə sənədləri Avropa Şurasımn Baş katibinə saxlanca verilir.
Maddə 7
Bu Protokol Konvensiyanın bütün Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin Protokolun məcburiliyinə öz
razılıqlarını 6-cı maddənin müddəalarına müvafiq olaraq bildirdikləri tarixdən sonra üç aylıq müddət
bitdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 8
1. Bu Protokolun 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklər yalnız bu Protokolun qüvvəyə
minməsindən sonra Konvensiyanın 22-ci maddəsinə müvafiq olaraq Razılığa gələn Yüksək Tərəflərin
Parlament Assambleyasma təqdim etdikləri siyahıda olan namizədlərə tətbiq olunur.
2. Bu Protokolun 3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklər bu Protokolun qüvvəyə
minməsinədək icraatda olan və Məhkəmə Palatasının Böyük Palatanın xeyrinə yurisdiksiyasından imtina
etməsi ilə bağlı təklifə tərəflərdən birinin etiraz etdiyi işlərə tətbiq olunmur.
3. Bu Protokolun 4-cü maddəsi bu Protokolun qüvvəyə mindiyi gündən altı ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir. Bu Protokolun 4-cü maddəsi Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin mənasına
uyğun yekun qərar bu Protokolun 4-cü maddəsi qüvvəyə minənədək qəbul edildiyi ərizələrə münasibətdə
tətbiq olunmur.
4. 7-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, bu Protokolun bütün digər müddəaları onun qüvvəyə
mindiyi gündən tətbiq olunur.
Maddə 9
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri və Konvensiyanın digər Razılığa
gələn Yüksək Tərəflərini aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a. hər hansı bir imzalanma;
b. hər hansı bir ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə sənədinin saxlanılmağa təqdim edilməsi;
c. 7-ci maddəyə müvafiq olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi; və
d. bu Protokol ilə bağlı hər hansı bir akt, məlumat və ya bildiriş.
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Bunun təsdiqi olaraq, bu sənədi imzalamaq üçün lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Protokolu imzaladılar.
Bu Protokol 2013-cü il iyunun 24-də Strasburq şəhərində ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır,
hər iki mətn bərabər autentikdir və bir nüsxədə Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaqdır. Avropa
Şurasının Baş katibi təsdiq olunmuş surətləri Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə və Konvensiyanın
digər Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinə göndərəcəkdir.
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Avropa Şurasının "Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında" Konvensiyasının təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Avropa Şurasının "Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında" 2005-ci il mayın 16-da Varşava
şəhərində imzalanmış Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 03 fevral 2014-cü il
№ 891-IVQ
Avropa Şurasının "Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında"
KONVENSİYASI
Varşava, 16.05.2005-ci il
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlər,
Avropa Şurasının məqsədinin üzvləri arasında daha möhkəm birliyə nail olmadan ibarət olduğunu
nəzərə alaraq,
Bu Konvensiyanın digər Tərəfləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini qəbul edərək,
terrorçuluğun qarşısının alınması və xüsusən də terrorçuluq cinayətlərinin törədilməsinə yönələn
açıq çağırışlara, terrorçuluğa cəlbetmə və terrorçuların hazırlanmasına qarşı mübarizə aparılması üçün
effektiv tədbirlərin həyata keçirilməsi niyyətini ifadə edərək,
terror cinayətlərinin artmasının və böyüməkdə olan terror təhlükəsinin səbəb olduğu böyük
narahatçılığı dərk edərək,
terrorçuluqdan əziyyət çəkən şəxslərin üzləşdiyi təhlükəli vəziyyəti bilərək və bununla əlaqədar
terror qurbanları və onların ailələri ilə dərin həmrəyliyini bir daha təsdiq edərək,
terror cinayətlərinə və bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərə onları törədən şəxsin
kimliyindən asılı olmayaraq heç bir halda siyasi, fəlsəfi, ideoloji, irqi, etnik, dini və digər oxşar təbiətli
mülahizələrlə bəraət qazandırılmasının mümkünsüzlüyünü etiraf edərək və bütün Tərəflərin belə
cinayətlərin qarşısını almaq və əgər qarşısı alınmamışdırsa, onlara görə mühakimə etmək və onların
ağırlığını nəzərə alan cəzalarla cəzalandırılmasını təmin etmək öhdəliyini xatırladaraq,
terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirmək zərurətini xatırladaraq və terror cinayətlərinin qarşısının
alınması və aradan qaldırılması üçün bütün tədbirlərin qanunun aliliyinə və demokratik dəyərlərə, insan
hüquqlarına və əsas azadlıqlara, həmçinin beynəlxalq humanitar hüququn tətbiq olunduğu hallar da daxil
olmaqla, beynəlxalq hüququn digər müddəalarına riayət edilməklə görülməli olduğunu yenidən təsdiq
edərək,
bu Konvensiyanın ifadə azadlığı və birləşmək azadlığı ilə bağlı təşəkkül tapmış prinsiplərə təsir
etməyi nəzərdə tutmadığını qəbul edərək,
terror aktlarının öz xarakterinə və ya mahiyyətinə görə əhalini ciddi şəkildə qorxutmaq, qeyri-qanuni
olaraq hər hansı hökuməti və ya beynəlxalq təşkilatı hər hansı bir hərəkəti yerinə yetirməyə və yaxud yerinə
yetirməkdən çəkindirməyə məcbur etmək, hər hansı ölkənin və ya beynəlxalq təşkilatın fundamental siyasi,
konstitusion, iqtisadi və ya sosial strukturlarının sabitliyini ciddi şəkildə pozmaq və ya onları məhv etmək
məqsədi daşıdığını xatırladaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1. Terminologiya

407

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "terror cinayəti" dedikdə, siyahısı Əlavədə verilən
müqavilələrdən birinin əhatə və müəyyən etdiyi hər hansı bir cinayət başa düşülür.
2. Siyahısı Əlavədə verilən müqavilələrdən birinin Tərəfi olmayan dövlət və ya Avropa Birliyi
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini saxlanılmağa təqdim edərkən bəyan edə bilər ki, hazırkı
Konvensiyanın aidiyyəti Tərəfə tətbiqi zamanı həmin müqavilə Əlavəyə daxil edilməmiş hesab
olunacaqdır. Həmin müqavilə bu bəyanatı verən Tərəf üçün qüvvəyə mindiyi vaxt həmin bəyanat qüvvədən
düşmüş hesab olunacaqdır. Bu Tərəf həmin müqavilənin qüvvəyə minməsi barədə Avropa Şurasının Baş
Katibini məlumatlandıracaqdır.
Maddə 2. Məqsəd
Hazırkı Konvensiyanın məqsədi Tərəflər arasında tətbiq olunan mövcud çoxtərəfli və ya ikitərəfli
müqavilələr və ya sazişlər nəzərə alınmaqla həm milli səviyyədə, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə
görüləcək tədbirlərlə terrorçuluğun və onun insan hüquqlarının, xüsusən də yaşamaq hüququnun tam
gerçəkləşdirilməsinə mənfi təsirlərinin qarşısının alınmasında Tərəflərin səylərini artırmaqdan ibarətdir.
Maddə 3. Terrorçuluğun qarşısının alınması üzrə milli siyasət
1. Hər bir Tərəf, həmin Tərəfə münasibətdə tətbiq edildiyi hallarda, İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyada, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda
nəzərdə tutulan insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərə və digər beynəlxalq hüquqi öhdəliklərə riayət etməklə
terror cinayətlərinin və onların mənfi təsirlərinin qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusən hüquq mühafizə
orqanları və digər qurumlar üçün təlim sahəsində və təhsil, mədəniyyət, informasiya, media və
ictimaiyyətin məlumatlandırılmasının artırılması sahələrində müvafiq tədbirlər həyata keçirəcəkdir.
2. Hər bir Tərəf terror cinayətlərinin və onların mənfi təsirlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə digərləri
ilə yanaşı aşağıdakı vasitələrlə milli qurumlar arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək
üçün zəruri ola biləcək tədbirlər görəcəkdir:
a) məlumat mübadiləsi;
b) şəxslərin və obyektlərin fiziki mühafizəsinin təkmilləşdirilməsi;
c) fövqəladə hallar ilə bağlı təlim və koordinasiya planlarının keyfiyyətinin artırılması.
3. Hər bir Tərəf terror cinayətlərinin törədilməsinə şərait yarada biləcək gərginliyin qarşısının
alınması məqsədi ilə müvafiq hallarda qeyri-hökumət təşkilatlarının və vətəndaş cəmiyyətinin digər
elementlərinin daxil olduğu dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqu dəstəkləməklə tolerantlığı təşviq
edəcəkdir.
4. Hər bir Tərəf terror cinayətlərinin və bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərin mövcudluğu,
səbəbləri və ağırlığı və onların yaratdığı təhlükə ilə bağlı ictimai maarifləndirməyə yardım etmək üçün
səylər göstərəcək və ictimaiyyəti özünün səlahiyyətli qurumlarına terror cinayətlərinin və bu Konvensiyada
nəzərdə tutulan cinayətlərin qarşısının alınmasına kömək edə biləcək faktiki və spesifik yardım göstərməyə
həvəsləndirməyə səy göstərəcəkdir.
Maddə 4. Terrorçuluğun qarşısının alınması üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq
Tərəflər terror cinayətlərinin törədilməsinin qarşısının alınmasında öz imkanlarını artırmaq məqsədi
ilə təlimlərlə və qabaqlayıcı xarakterli digər birgə səylərlə yanaşı ən yaxşı təcrübələri bir-birləri ilə
bölüşmək və məlumat mübadiləsi daxil olmaqla müvafiq hallarda və öz imkanlarına uyğun olaraq birbirlərinə yardım edərək bir-birlərini dəstəkləyəcəklər.
Maddə 5. Terror cinayətinin törədilməsinə açıq çağırış
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "terror cinayətinin törədilməsinə açıq çağırış" dedikdə, terror
cinayətlərini birbaşa təbliğ edib-etməməsindən asılı olmayaraq bir və ya daha çox belə cinayətlərin
törədilməsi təhlükəsinə səbəb olan, terror cinayətini törətməyə təhrik etmək məqsədi ilə çağırışı
ictimaiyyətə yayma və ya başqa cür çatdırma başa düşülür.
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2. Hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində müəyyən edilmiş terror cinayətinin törədilməsinə açıq
çağırışın qanunsuz və qəsdən törədildiyi halda, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət əməli
hesab edilməsi üçün zəruri ola bilən tədbirlər görəcəkdir.
Maddə 6. Terrorçuluğa cəlbetmə
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "terrorçuluğa cəlbetmə" dedikdə, digər şəxsi terror cinayətini
törətməyə və ya belə cinayətin törədilməsində iştirak etməyə, yaxud birlik və ya qrup tərəfindən bir və ya
daha çox terror cinayətinin törədilməsinə kömək etmək məqsədi ilə birlik və ya qrupa qoşulmağa təhrik
etmə başa düşülür.
2. Hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində müəyyən edilmiş terrorçuluğa cəlbetmənin qanunsuz və
qəsdən törədildiyi halda, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət əməli hesab edilməsi üçün zəruri
ola bilən tədbirlər görəcəkdir.
Maddə 7. Terrorçuluğa hazırlama
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "terrorçuluğa hazırlama" dedikdə, terror cinayəti törətmək və
ya terror cinayətinin törədilməsinə kömək etmək məqsədi ilə verilən biliklərin bu məqsəd üçün istifadə
olunacağını bilərək partlayıcı maddələrin, odlu silahların və ya digər silahların, yaxud zərərli və ya təhlükəli
maddələrin hazırlanması, istifadəsi və ya digər xüsusi metod və ya üsullarla bağlı təlimat vermə başa
düşülür.
2. Hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində müəyyən edilmiş terrorçuluğa hazırlamanın qanunsuz
və qəsdən törədildiyi halda, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət əməli hesab edilməsi üçün
zəruri ola bilən tədbirlər görəcəkdir.
Maddə 8. Terror cinayətinin törədilməsindən asılılığın olmaması
Hər hansı əməlin bu Konvensiyanın 5-7-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət hesab edilməsi üçün
terror cinayətinin faktiki olaraq törədilməsi zəruri deyildir.
Maddə 9. Əlaqəli cinayətlər
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı əməlləri öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət əməli kimi
müəyyən etmək üçün zəruri ola bilən tədbirlər görəcəkdir:
a) bu Konvensiyanın 5-7-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayətin törədilməsində iştirak etmə;
b) bu Konvensiyanın 5-7-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayəti təşkil etmə və ya digər şəxsləri
cinayəti törətməyə yönləndirmə;
c) bu Konvensiyanın 5-7-ci maddələrində nəzərdə tutulan, bir və ya daha çox cinayətin ümumi
məqsəd üçün fəaliyyət göstərən bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinə yardım etmə. Belə yardım qəsdən
olmalı və:
i) qrupun bu Konvensiyanın 5-7-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayətin törədilməsi ilə bağlı olan
cinayətkar fəaliyyətinə və cinayətkar məqsədinə yardım etmək məqsədi ilə edilməli; və ya
ii) qrupun bu Konvensiyanın 5-7-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayəti törətmək niyyətini
anlayaraq edilməlidir.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 6-cı və 7-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayəti törətməyə
cəhdi öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət əməli kimi müəyyən etmək üçün zəruri ola bilən
tədbirlər görəcəkdir.
Maddə 10. Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərdə iştiraka
görə hüquqi şəxslərin məsuliyyətini müəyyən etmək üçün öz hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq zəruri ola
bilən tədbirlər görəcəkdir.
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2. Tərəfin hüquq prinsiplərinə əsasən, hüquqi şəxslərin məsuliyyəti cinayət, mülki və ya inzibati
xarakterli ola bilər.
3. Belə məsuliyyət bu cinayətləri törətmiş fiziki şəxslərin cinayət məsuliyyətinə xələl
gətirməyəcəkdir.
Maddə 11. Sanksiyalar və tədbirlər
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərə görə
səmərəli, mütənasib və çəkindirici cəzalar müəyyən etmək üçün zəruri ola bilən tədbirlər görəcəkdir.
2. Hazırkı Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərə görə xarici ölkələrdə çıxarılmış yekun hökmlər
daxili qanunvericiliklə yol verilən həddə, daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq cəzanı müəyyən etmək
məqsədi ilə nəzərə alına bilər.
3. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilmiş hüquqi
şəxslər barəsində maliyyə sanksiyaları daxil olmaqla, səmərəli, mütənasib və çəkindirici cinayət və ya
qeyri-cinayət sanksiyalarının tətbiqini təmin edəcəkdir.
Maddə 12. Şərtlər və təminatlar
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrinə uyğun olaraq cinayət məsuliyyətinin
müəyyən edilməsi, həyata keçirilməsi və tətbiqinin, həmin Tərəfə münasibətdə tətbiq edildiyi hallarda,
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyada, Mülki və siyasi hüquqlar
haqqında Beynəlxalq Paktda nəzərdə tutulan insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərə, xüsusən də ifadə
azadlığına, birləşmək azadlığına və din azadlığına, habelə digər beynəlxalq hüquqi öhdəliklərə riayət
edilməklə yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir.
2. Bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi,
həyata keçirilməsi və tətbiqi onların demokratik cəmiyyətdə zəruriliyinə və qanuni məqsədlərə
münasibətdə mütənasiblik prinsipinə müvafiq olmalı və özbaşınalığın və ya ayrı-seçkiliyin, yaxud irqçi
rəftarın bütün formalarını istisna etməlidir.
Maddə 13. Terrorçuluğun qurbanları üçün müdafiə, kompensasiya və dəstək
Hər bir Tərəf öz ərazisində törədilən terror aktlarının qurbanlarını müdafiə etmək və dəstəkləmək
üçün zəruri olan tədbirlər görəcəkdir. Müvafiq milli mexanizmlər çərçivəsində və daxili qanunvericiliyə
əsasən həyata keçirilən bu tədbirlər digərləri ilə yanaşı terror qurbanları və onların yaxın ailə üzvləri üçün
maddi yardım və kompensasiyanı əhatə edə bilər.
Maddə 14. Yurisdiksiya
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı hallarda bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərə münasibətdə öz
yurisdiksiyasını həyata keçirmək üçün zəruri tədbirlər görəcəkdir:
a) cinayət həmin Tərəfin ərazisində törədildikdə;
b) cinayət həmin Tərəfin bayrağı altında üzən gəmidə və ya həmin Tərəfin qanunları əsasında
qeydiyyata alınan hava gəmisində törədildikdə;
c) cinayət həmin Tərəfin vətəndaşı Tərəfindən törədildikdə.
2. Hər bir Tərəf həmçinin aşağıdakı hallarda bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərə
münasibətdə yurisdiksiyasının həyata keçirilməsini təsbit edə bilər:
a) cinayət bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən cinayətin həmin Tərəfin ərazisində və yaxud
onun vətəndaşlarından birinə qarşı törədilməsinə yönəldildikdə, yaxud belə cinayət onun nəticəsi olduqda;
b) cinayət bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən cinayətin, həmin Tərəfin diplomatik və ya
konsulluq nümayəndəliyinin binaları da daxil olmaqla, həmin Tərəfin xaricdəki dövlət və ya hökumət
obyektinə qarşı törədilməsinə yönəldildikdə, yaxud belə cinayət onun nəticəsi olduqda;
c) cinayət bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən cinayətin həmin Tərəfi hər hansı hərəkəti
etməyə və ya etməkdən çəkinməyə məcbur etmək cəhdi ilə törədilməsinə yönəldildikdə, yaxud belə cinayət
onun nəticəsi olduqda;
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d) cinayəti adətən həmin Tərəfin ərazisində yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxs törətdikdə;
e) cinayət həmin Tərəfin hökumətinin istismarında olan hava gəmisində törədildikdə.
3. Hər bir Tərəf cinayət törətməsi ehtimal edilən şəxsin onun ərazisində olduğu halda və bu Tərəf
həmin şəxsi yurisdiksiyası eynilə sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində mövcud olan yurisdiksiya
qaydasına əsaslanan Tərəfə ekstradisiya etmədikdə, bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərə
münasibətdə yurisdiksiyasını həyata keçirmək üçün zəruri olan tədbirləri görəcəkdir.
4. Bu Konvensiya daxili qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilən cinayət yurisdiksiyasını istisna
etmir.
5. Birdən artıq Tərəf bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətə münasibətdə öz yurisdiksiyasını
şamil etmək iddiasında olduqda, həmin Tərəflər müvafiq hallarda cinayət təqibi üçün ən uyğun
yurisdiksiyanı müəyyən etmək məqsədi ilə məsləhətləşmə aparacaqlar.
Maddə 15. Araşdırma aparmaq vəzifəsi
1. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayəti törətmiş və ya törətməsi ehtimal edilən şəxsin onun
ərazisində ola biləcəyi barədə məlumat almış müvafiq Tərəf bu məlumatda göstərilən faktların araşdırılması
üçün özünün daxili qanunvericiliyinə əsasən zəruri ola bilən tədbirləri görəcəkdir.
2. Şəraitin bunu tələb etdiyini müəyyən etdikdən sonra, cinayəti törətmiş və ya törətməsi ehtimal
olunan şəxsin ərazisində olduğu Tərəf həmin şəxsin cinayət təqibi və ya ekstradisiyası məqsədləri üçün
iştirakının təmin edilməsi üzrə öz daxili qanunvericiliyinə əsasən müvafiq tədbirləri görəcəkdir.
3. Barəsində bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən tədbirlərin tətbiq edildiyi istənilən şəxsin
aşağıdakı hüquqları vardır:
a) vətəndaşı olduğu və ya başqa yolla onun hüquqlarını qorumağa ixtiyarı olan dövlətin ən yaxın
müvafiq nümayəndəsi ilə, yaxud əgər bu şəxs vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, adətən ərazisində yaşadığı
dövlətin nümayəndəsi ilə təxirəsalınmaz əlaqə yaratmaq;
b) bu dövlətin nümayəndəsinin ona baş çəkməsi;
c) a və b yarımbəndlərinə müvafiq olaraq öz hüquqları barədə məlumatlandırılmaq.
4. Bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən hüquqlar cinayəti törətmiş və ya törətməsi ehtimal edilən
şəxsin ərazisində olduğu Tərəfin qanunlarına və digər normalarına müvafiq olaraq həyata keçiriləcəkdir,
bir şərtlə ki, qeyd olunan qanun və normalar bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq nəzərdə tutulan
hüquqların verildiyi məqsədlərə tam nail olmaq imkanını təmin etməlidir.
5. Bu maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərinin müddəaları 14-cü maddənin 1.c yarımbəndinə və 2.d
yarımbəndinə uyğun olaraq yurisdiksiya həyata keçirmək iddiasında olan istənilən Tərəfin Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Komitəsindən cinayət törətməsi ehtimal olunan şəxslə əlaqə saxlamağı və ona baş çəkməyi
xahiş etmək hüququna xələl gətirməyəcəkdir.
Maddə 16. Konvensiyanın tətbiq olunmaması
Bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı bir cinayət
bir dövlətin ərazisində törədildikdə, cinayət törətməsi ehtimal olunan şəxs həmin dövlətin vətəndaşı
olduqda və həmin dövlətin ərazisində olduqda və bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 1-ci və ya 2-ci
bəndlərinə uyğun olaraq heç bir başqa dövlətin yurisdiksiya həyata keçirməyə əsası olmadıqda tətbiq
edilməyəcəkdir və başa düşüləcəkdir ki, belə hallarda müvafiq olaraq Konvensiyanın 17-ci, 20-ci, 21-ci və
22-ci maddələri tətbiq olunacaqdır.
Maddə 17. Cinayət işləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq
1. Tərəflər bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlər ilə bağlı cinayət
istintaqı və ya cinayət mühakimə icraatı və ya ekstradisiya prosedurları üzrə bu prosessual hərəkətlər üçün
malik olduqları zəruri sübutların əldə edilməsində yardım da daxil olmaqla, bir-birlərinə maksimal dərəcədə
yardım göstərəcəklər.
2. Tərəflər bu maddənin 1-ci bəndindən irəli gələn öhdəliklərini onlar arasında mövcud ola bilən
qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında hər hansı müqaviləyə və ya digər sazişlərə uyğun olaraq yerinə
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yetirəcəklər. Belə müqavilə və ya sazişlər olmadıqda, Tərəflər özlərinin daxili qanunvericiliklərinə müvafiq
olaraq bir-birlərinə yardım göstərəcəklər.
3. Tərəflər bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə uyğun olaraq sorğu edən Tərəfdə hüquqi şəxsin
məsuliyyət daşıya biləcəyi cinayətlərlə bağlı cinayət istintaqı və ya cinayət mühakimə icraatları ilə əlaqədar
sorğu edilən Tərəfin müvafiq qanunlarına, müqavilələrinə, sazişlərinə və razılaşmalarına əsasən ən yük-sək
səviyyədə bir-birləri ilə əməkdaşlıq edəcəklər.
4. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə uyğun olaraq cinayət, mülki və ya inzibati
məsuliyyətin müəyyən edilməsi üçün zəruri olan məlumat və ya sübutları digər Tərəflər ilə bölüşmək üçün
əlavə mexanizmlərin yaradılmasını nəzərdən keçirə bilər.
Maddə 18. Ekstradisiya etmək və ya mühakimə etmək vəzifəsi
1. Cinayət törətməsi ehtimal olunan şəxsin ərazisində olduğu Tərəf bu Konvensiyanın 14-cü
maddəsinə müvafiq olaraq yurisdiksiyaya malik olduğu hallarda həmin şəxsi ekstradisiya etmədikdə, hər
hansı bir istisna edilmədən və cinayətin onun ərazisində törədilib-törədilməməsindən asılı olmayaraq,
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosessual qaydada cinayət təqibi həyata keçirmək məqsədi ilə işi
lüzumsuz ləngimələrə yol vermədən özünün səlahiyyətli qurumlarına göndərməlidir. Bu qurumlar qərarı
həmin Tərəfin qanunvericiliyində hər hansı digər təhlükəli cinayət üçün nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul
edəcəklər.
2. Əgər Tərəfin milli qanunvericiliyi vətəndaşlarından birini yalnız həmin şəxsin ekstradisiya və ya
təslim etmənin sorğu edildiyi məhkəmə prosesi və ya digər prosedur nəticəsində çıxarılmış hökm üzrə
cəzanı çəkmək üçün həmin Tərəfə qaytarılması şərti ilə ekstradisiya etməyə və ya hər hansı digər formada
təslim etməyə imkan verirsə və bu Tərəf və ekstradisiya barədə sorğu verən Tərəf bu seçimlə və müvafiq
hesab etdikləri digər şərtlərlə razılaşırlarsa, belə şərtləndirilmiş ekstradisiya və ya təslimetmə bu maddənin
1-ci bəndində göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün kifayət edəcəkdir.
Maddə 19. Ekstradisiya
1. Bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində göstərilən cinayətlər ekstradisiya oluna bilən
cinayətlər qismində bu Konvensiya qüvvəyə minənədək ekstradisiya haqqında istənilən Tərəflər arasında
bağlanılmış hər hansı bir müqaviləyə daxil edilməli olan cinayətlər sayılacaqdır. Tərəflər belə cinayətləri,
sonradan həmin dövlətlər arasında bağlanılacaq ekstradisiya haqqında bütün müqavilələrə ekstradisiya
oluna bilən cinayətlər qismində daxil etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Ekstradisiyanı müvafiq müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən Tərəf onunla ekstradisiya
haqqında müqaviləsi olmayan başqa bir Tərəfdən ekstradisiya barədə sorğu aldıqda, sorğu edilən Tərəf bu
Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində göstərilən cinayətlərlə bağlı ekstradisiya üçün bu
Konvensiyanı öz mülahizəsinə görə hüquqi əsas hesab edə bilər. Ekstradisiya sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər şərtlərə riayət etməklə həyata keçiriləcəkdir.
3. Ekstradisiyanı müvafiq müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən Tərəflər bu Konvensiyanın
5-7-ci və 9-cu maddələrində göstərilən cinayətləri, öz aralarında sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş şərtlərə riayət etməklə ekstradisiya oluna bilən cinayətlər hesab edəcəkdir.
4. Zəruri hallarda, Tərəflər arasında ekstradisiya məqsədləri üçün bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu
maddələrində göstərilən cinayətlər təkcə baş verdiyi yerdə deyil, həm də 14-cü maddəyə uyğun olaraq, öz
yurisdiksiyasını müəyyən etmiş Tərəflərin ərazisində törədilmiş cinayətlər hesab ediləcəkdir.
5. Bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində göstərilən cinayətlərlə bağlı Tərəflər arasında
bağlanılmış ekstradisiya haqqında bütün müqavilə və sazişlərin müddəaları bu Konvensiya ilə ziddiyyət
təşkil etdiyi təqdirdə Tərəflər arasında dəyişdirilmiş hesab ediləcəkdir.
Maddə 20. Siyasi qeyd-şərtin yolverilməzliyi
1. Bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərdən heç biri ekstradisiya
və qarşılıqlı hüquqi yardım məqsədləri üçün siyasi cinayət, siyasi cinayətlə əlaqəli cinayət və ya siyasi
motivlərə əsaslanan cinayət hesab edilməyəcəkdir. Buna görə belə cinayətlə əlaqədar olan ekstradisiya və
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ya qarşılıqlı hüquqi yardım sorğusu onun siyasi cinayət və ya siyasi cinayətlə əlaqəli cinayət və ya siyasi
motivlərə əsaslanan cinayətlə bağlı olması əsası ilə rədd edilə bilməz.
2. "Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında" 1969-cu il 23 may tarixli Vyana Konvensiyanın 1923-cü maddələrinin bu Konvensiyanın digər maddələrinə tətbiqinə xələl yetirməməsi şərtilə, hər hansı bir
dövlət və ya Avropa Birliyi bu Konvensiyanı imzaladığı və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma
sənədini saxlanılmağa təqdim etdiyi vaxt bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlə bağlı ekstradisiya
məsələsi qalxdığı zaman bu maddənin 1-ci bəndini tətbiq etməmək hüququnu özündə saxladığını bəyan
edə bilər. Həmin Tərəf bu qeyd-şərti müfəssəl əsaslandırılmış qərar qəbul etməklə hər bir işin xarakterindən
asılı olaraq tətbiq etməyi öhdəsinə götürür.
3. Hər hansı bir Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış və qəbul edildiyi andan qüvvəyə
minmiş hesab edilən bəyanat vasitəsilə bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq etdiyi qeyd-şərti tamamilə
və ya qismən geri götürə bilər.
4. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qeyd-şərt edən Tərəf bu maddənin 1-ci bəndinin digər hər
hansı bir Tərəfə münasibətdə tətbiqini iddia edə bilməz, lakin bu Tərəfin qeyd-şərti hissəvi və ya şərtidirsə,
həmin Tərəf bu maddənin tətbiqini yalnız özü qəbul etdiyi həcmdə tələb edə bilər.
5. Belə qeyd-şərt bu Konvensiyanın aidiyyəti Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindiyi gündən etibarən
üç il müddətində qüvvədə olacaqdır. Lakin belə qeyd-şərt eyni müddətə yenilənə bilər.
6. Bu qeyd-şərtin vaxtının başa çatmasına on iki ay qalmış Avropa Şurasının Baş Katibi aidiyyəti
Tərəfə müddətin bitməsi ilə bağlı bildiriş göndərəcəkdir. Bu müddətin bitməsinə üç ay qalmasından gec
olmayaraq, həmin Tərəf bu qeyd-şərti qüvvədə saxlaması, ona düzəlişlər etməsi və ya onu geri götürməsi
barədə Avropa Şurasının Baş Katibini məlumatlandırmalıdır. Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibini öz qeydşərtini qüvvədə saxlaması haqqında məlumatlandırdıqda, onun davam etdirilməsinə haqq qazandıran
əsaslar barədə izahat təqdim edəcəkdir. Aidiyyəti Tərəf bildiriş göndərmədikdə Avropa Şurasının Baş
Katibi həmin Tərəfi onun qeyd-şərtinin avtomatik olaraq altı ay müddətinə uzadılmış hesab edilməsi barədə
məlumatlandıracaqdır. Aidiyyəti Tərəfin həmin müddətin başa çatmasınadək qeyd-şərtini qüvvədə
saxlaması və ya dəyişdirməsi barədə niyyətini bildirməməsi bu qeyd-şərtin qüvvədən düşməsinə səbəb
olacaqdır.
7. Hər hansı bir Tərəf digər Tərəfdən ekstradisiya sorğusunu aldıqdan sonra bu qeyd-şərti tətbiq
edərək şəxsi ekstradisiya etmədikdə, əgər sorğu edən Tərəf və sorğu edilən Tərəf başqa razılaşma əldə
etməyiblərsə, həmin Tərəf heç bir istisna olmadan və lüzumsuz yubatmaya yol vermədən işi cinayət təqibini
həyata keçirmək məqsədi ilə öz səlahiyyətli qurumlarına təqdim edəcəkdir. Səlahiyyətli qurumlar sorğu
edilən Tərəfdə cinayət təqibini həyata keçirmək məqsədi ilə qərarı həmin Tərəfin qanunvericiliyində hər
hansı digər ağır xarakterli cinayət üçün nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edəcəklər. Sorğu edilən Tərəf
lüzumsuz yubatmaya yol vermədən prosesin yekun nəticəsi barədə sorğu edən Tərəfi və Avropa Şurasının
Baş Katibini məlumatlandıracaq və Baş Katib həmin məlumatları bu Konvensiyanın 30-cu maddəsində
nəzərdə tutulduğu kimi Tərəflərin məşvərətinə təqdim edəcəkdir.
8. Bu qeyd-şərt əsasında ekstradisiya sorğusunu rədd etmə barədə qərar dərhal sorğu edən Tərəfə
təqdim ediləcəkdir. Sorğu edilən Tərəfdə ağlabatan müddət ərzində bu maddənin 7-ci bəndinə uyğun olaraq
işin mahiyyəti üzrə heç bir məhkəmə qərarı qəbul edilmədikdə, sorğu edən Tərəf Avropa Şurasının Baş
Katibini bu faktla bağlı məlumatlandıra bilər. Baş Katib həmin məsələni bu Konvensiyanın 30-cu
maddəsində nəzərdə tutulmuş Tərəflərin məşvərətinə çıxaracaqdır. Bu məşvərət çərçivəsində Tərəflər
məsələyə baxıb rədd qərarının Konvensiyaya uyğunluğuna dair rəy verəcək və həmin rəyi məsələ ilə bağlı
bəyanatın verilməsi üçün Nazirlər Komitəsinə təqdim edəcəklər. Nazirlər Komitəsi bu bənd əsasında öz
funksiyalarını yerinə yetirərkən bu Konvensiyaya tərəf olan dövlətlərlə məhdudlaşan tərkibdə görüş
keçirəcəkdir.
Maddə 21. Ayrı-seçkilik müddəası
1. Sorğu edilən Tərəfin bu Konvensiyanın 5-7-ci və 9-cu maddələrində göstərilən cinayətlərlə bağlı
ekstradisiya və ya qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğunun məqsədinin hər hansı şəxsi irqinə, dininə,
vətəndaşlığına, etnik mənşəyinə və ya siyasi əqidəsinə görə təqib etmək, yaxud cəzalandırmaqdan ibarət
olduğunu və ya bu sorğunun yerinə yetirilməsinin həmin səbəblərdən hər birinə görə həmin şəxsin
vəziyyətinə ziyan vura biləcəyini güman etməyə tutarlı əsasları olduğu halda, bu Konvensiyanın heç bir
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müddəası həmin şəxsi ekstradisiya etmək və ya qarşılıqlı hüquqi yardım göstərmək barədə məcburi öhdəlik
kimi şərh olunmayacaqdır.
2. Ekstradisiya barədə sorğu edilən şəxsin işgəncəyə və ya qeyri-insani, yaxud insan ləyaqətini
alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qalmaq təhlükəsinin mövcud olduğu halda, bu Konvensiyanın heç bir
müddəası ekstradisiya etmək barədə məcburi öhdəlik kimi şərh olunmayacaqdır.
3. Sorğu edən Tərəf ölüm cəzasının təyin edilməyəcəyi və ya təyin edildiyi təqdirdə icra
edilməyəcəyi və ya aidiyyəti şəxsin şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə imkanı olmadan ömürlük
azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məruz qalmayacağı barədə sorğu edilən Tərəfin yetərli hesab etdiyi
təminatı verdiyi təqdirdə, sorğu edilən Tərəfin qüvvədə olan ekstradisiya müqavilələrinə uyğun olaraq
ekstradisiya etmək öhdəliyi olduğu hallar istisna olmaqla, bu Konvensiyanın heç bir müddəası ekstradisiya
barədə sorğu edilən şəxsin ölüm cəzasına və ya sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ömürlük azadlıqdan
məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutmadığı halda, şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə imkanı olmadan
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məruz qalmaq təhlükəsi olduqda, ekstradisiya etmək barədə
məcburi öhdəlik kimi şərh olunmayacaqdır.
Maddə 22. Sorğu olmadan təqdim edilən məlumat
1. Özünün cinayət istintaqına və proseslərinə xələl gətirmədən hər hansı Tərəfin səlahiyyətli
qurumları sorğu olmadan öz araşdırmaları çərçivəsində əldə etdiyi məlumatları, belə məlumatların
açıqlanmasının məlumatı qəbul edən Tərəfə araşdırmaların başlanması və proseslərin həyata keçirilməsində
yardım edə biləcəyini və yaxud həmin Tərəfin bu Konvensiyaya əsasən sorğu verməsi ilə nəticələnə
biləcəyini hesab etdikdə, digər Tərəfin səlahiyyətli qurumlarına göndərə bilər.
2. Məlumatı verən Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq məlumatı qəbul edən Tərəfin belə
məlumatları istifadə etməsi üçün şərtlər qoya bilər.
3. Həmin şərtlər məlumatı qəbul edən Tərəf üçün məcburi olacaqdır.
4. Lakin hər hansı bir Tərəf verilən məlumatın xarakteri barədə əvvəlcədən bildiriş aldığı və həmin
məlumatın ötürülməsinə razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə
ünvanladığı bəyanat vasitəsilə yuxarıdakı 2-ci bənd əsasında məlumatı verən Tərəfin şərtlərinin onun üçün
məcburi olmaması hüququnu özündə saxladığını bəyan edə bilər.
Maddə 23. İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər, Avropa Birliyi və Avropa Şurasının üzvü
olmayan, lakin bu Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak etmiş dövlətlər Tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır.
2. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və yaxud təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş Katibinə təqdim ediləcəkdir.
3. Bu Konvensiya onu imzalayan altı Tərəf, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan ən azı dörd
dövlət yuxarıdakı 2-ci bəndə uyğun olaraq bu Konvensiyanın məcburiliyinə razılıqlarını ifadə etdikləri
tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minəcəkdir.
4. Bu Konvensiyanın məcburiliyinə razılığını sonradan ifadə edən Konvensiyanı imzalamış hər hansı
bir Tərəfə münasibətdə bu Konvensiya 2-ci bəndin şərtlərinə uyğun olaraq həmin Tərəfin bu Konvensiyanın
məcburiliyinə öz razılığını ifadə etdiyi tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk
günündə qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 24. Konvensiyaya qoşulma
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
Konvensiyanın Tərəfləri ilə məsləhətləşdikdən və yekdil razılıq əldə etdikdən sonra Avropa Şurasının üzvü
olmayıb bu Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak etməyən hər hansı bir dövləti bu Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət edə bilər. Qərar Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulan
çoxluq və Tərəflərin Nazirlər Komitəsində iştirak etmək hüququ olan nümayəndələrinin yekdil səsi ilə
qəbul ediləcəkdir.
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2. Yuxarıdakı 1-ci bənd əsasında Konvensiyaya qoşulan hər hansı bir dövlətə münasibətdə bu
Konvensiya həmin dövlətin qoşulma sənədini saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş Katibinə təqdim
etdiyi tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 25. Ərazi üzrə tətbiq olunma
1. Hər hansı bir dövlət və ya Avropa Birliyi imzalanma zamanı və ya özünün ratifikasiya, qəbul,
təsdiq və ya qoşulma sənədini saxlanılmaq üçün təqdim etdiyi zaman bu Konvensiyanın tətbiq olunacağı
ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər hansı bir Tərəf sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı bəyanat
vasitəsilə bu Konvensiyanın bəyanatda göstərdiyi hər hansı bir digər əraziyə tətbiqini genişləndirə bilər.
Belə əraziyə münasibətdə Konvensiya Baş Katibin bəyanatı aldığı tarixdən sonrakı üç aylıq müddət
bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minəcəkdir.
3. Yuxarıdakı iki əvvəlki bənd əsasında verilən hər hansı bir bəyanat belə bəyanatda göstərilən hər
hansı bir əraziyə münasibətdə Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanan bildirişlə geri götürülə bilər. Geri
götürmə belə bildirişin Baş Katib Tərəfindən alındığı tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra
növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 26. Konvensiyanın qüvvəsi
1. Bu Konvensiya Tərəflər arasında tətbiq olunan çoxtərəfli və ya ikitərəfli müqavilə və ya sazişləri,
habelə Avropa Şurasının aşağıdakı müqavilələrinin müddəalarını tamamlayır:
1957-ci il dekabrın 13-də Parisdə imzalanma üçün açılmış Ekstradisiya haqqında Avropa
Konvensiyası (ETS No. 24);
1959-cu il aprelin 20-də Strasburqda imzalanma üçün açılmış Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi
yardım haqqında Avropa Konvensiyası (ETS No. 30);
1977-ci il yanvarın 27-də Strasburqda imzalanma üçün açılmış Terrorçuluğun qarşısının alınması
haqqında Avropa Konvensiyası (ETS No. 90);
Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasının 1978-ci il martın 17də Strasburqda imzalanma üçün açılmış Əlavə Protokolu (ETS No. 99);
Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasının 2001-ci il noyabrın
8-də Strasburqda imzalanma üçün açılmış İkinci Əlavə Protokolu (ETS No. 182);
2003-cü il mayın 15-də imzalanma üçün açılmış Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında Avropa
Konvensiyasına düzəliş edən Protokol (ETSNo. 190).
2. İki və ya daha çox Tərəf artıq bu Konvensiyanın tənzimlədiyi məsələlərlə bağlı saziş və yaxud
müqavilə imzaladığı və ya belə məsələlərlə bağlı münasibətlərini başqa cür müəyyən etdiyi, yaxud
gələcəkdə bunu edəcəyi hallarda onların, həmçinin bu saziş və ya müqaviləni tətbiq etmək, yaxud bu
münasibətləri həmin saziş və ya müqaviləyə uyğun tənzimləmək hüququ olacaqdır. Lakin Tərəflər bu
Konvensiyanın tənzimlədiyi məsələlərlə bağlı münasibətlərini bu Konvensiyada nəzərdə tutulduğundan
fərqli olaraq müəyyən etdikləri halda, onlar bunu Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərinə zidd olmayan
surətdə edəcəklər.
3. Avropa İttifaqının üzvü olan Tərəflər öz qarşılıqlı münasibətlərində Birlik və Avropa İttifaqı
qaydalarını aidiyyəti məsələni tənzimləyən və konkret işə tətbiq oluna bilən Birlik və ya Avropa İttifaqı
qaydaları bu Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərinə xələl gətirmədikdə və Konvensiyanın digər Tərəflərə
tam tətbiqinə xələl gətirmədikdə tətbiq edəcəklər.
4. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası beynəlxalq humanitar hüquq daxil olmaqla beynəlxalq
hüquqa görə hər hansı bir Tərəfin və fərdlərin digər hüquqlarına, öhdəliklərinə və vəzifələrinə təsir
göstərməyəcəkdir.
5. Silahlı münaqişə zamanı silahlı qüvvələrin fəaliyyətləri — bu terminlər beynəlxalq humanitar
hüquqda başa düşüldüyü şəkildə — bu Konvensiya ilə tənzimlənmir və Tərəfin silahlı qüvvələrinin öz
rəsmi vəzifələrini yerinə yetirməkdə öhdələrinə götürdüyü fəaliyyətlər beynəlxalq hüququn digər normaları
ilə tənzimləndiyindən bu Konvensiya ilə tənzimlənmir.
Maddə 27. Konvensiyada dəyişikliklər
415

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Bu Konvensiyada dəyişikliklər hər hansı bir Tərəf, yaxud Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
Tərəfindən və ya Tərəflərin məşvərəti nəticəsində təklif edilə bilər.
2. Dəyişiklik üçün hər hansı bir təklifi Avropa Şurasının Baş Katibi Tərəflərə bildirəcəkdir.
3. Bundan başqa, Tərəfin və ya Nazirlər Komitəsinin təklif etdiyi hər hansı bir dəyişiklik Tərəflərin
məşvərətinə veriləcək və sonuncu təklif edilən dəyişikliklə bağlı öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim
edəcəkdir.
4. Nazirlər Komitəsi təklif edilən dəyişikliyə və Tərəflərin məşvərəti nəticəsində təqdim olunan hər
hansı bir rəyə baxacaq və dəyişikliyi təsdiq edə bilər.
5. Nazirlər Komitəsi Tərəfindən bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş hər hansı bir
dəyişikliyin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndəriləcəkdir.
6. Bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş hər hansı bir dəyişiklik bütün Tərəflər onu
qəbul etdikləri barədə Baş Katibi məlumatlandırdıqdan sonra otuzuncu gün qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 28. Əlavəyə yenidən baxma
1. Hər hansı bir Tərəf və ya Nazirlər Komitəsi Əlavədəki müqavilələrin siyahısını yeniləmək məqsədi
ilə dəyişikliklər təklif edə bilər. Dəyişiklik üçün bu təkliflər yalnız Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemi
çərçivəsində xüsusən beynəlxalq terrorçuluğa aid bağlanan və qüvvədə olan universal müqavilələrlə bağlı
olacaqdır. Avropa Şurasının Baş Katibi onları Tərəflərə təqdim edəcəkdir.
2. Avropa Şurasının üzvü olmayan Tərəflər ilə məsləhətləşmə apardıqdan sonra Nazirlər Komitəsi
təklif edilən dəyişikliyi Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulan çoxluqla qəbul
edə bilər. Dəyişiklik Tərəflərə təqdim edilən tarixdən bir il keçdikdən sonra qüvvəyə minəcəkdir. Bu
müddətdə hər hansı bir Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibinə həmin Tərəfə münasibətdə dəyişikliyin
qüvvəyə minməsi ilə bağlı hər hansı bir etirazını bildirə bilər.
3. Əgər Tərəflərin üçdə biri dəyişikliyin qüvvəyə minməsi ilə bağlı Avropa Şurasının Baş Katibinə
etiraz bildirərsə, dəyişiklik qüvvəyə minməyəcəkdir.
4. Əgər Tərəflərin üçdə birindən az hissəsi etiraz bildirərsə, dəyişiklik etiraz bildirməyən Tərəflərə
münasibətdə qüvvəyə minəcəkdir.
5. Dəyişiklik bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq qüvvəyə mindikdə və Tərəf buna etirazını
bildirdikdə, bu dəyişiklik aidiyyəti Tərəfə münasibətdə həmin Tərəfin Avropa Şurasının Baş Katibini
dəyişikliyi qəbul etməsi barədə məlumatlandırdığı tarixdən sonrakı ayın ilk günündə qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 29. Mübahisələrin həlli
Tərəflər arasında hazırkı Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisə yarandıqda, onlar bu
mübahisəni danışıqlar və ya öz seçimlərinə uyğun olan digər dinc yollarla, o cümlədən mübahisəni qərarı
mübahisə Tərəfləri üçün məcburi qüvvəyə malik olan Arbitraj Məhkəməsinə, yaxud Beynəlxalq
Məhkəməyə verməklə tənzimləməyə çalışacaqlar.
Maddə 30. Tərəflərin məşvərəti
1. Tərəflər aşağıdakı məqsədlər üçün vaxtaşırı məşvərətlər aparacaqlar:
a) bu Konvensiyanın səmərəli istifadəsinə və tətbiqinə kömək etmək və bunu təkmilləşdirmək üçün
təkliflərin verilməsi, o cümlədən hər hansı problemin və bu Konvensiyaya əsasən edilən hər hansı bəyanatın
doğurduğu nəticələrin aşkarlanması;
b) onlara bu Konvensiyanın 20-ci maddəsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq baxılmaq üçün təqdim
edilən ekstradisiya etməkdən imtina məsələsinə dair rəyin bildirilməsi;
c) bu Konvensiyanın 27-ci maddəsinə uyğun olaraq Konvensiyada dəyişikliklər barədə təkliflərin
verilməsi;
d) onlara bu Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq baxılmaq üçün təqdim
edilən bu Konvensiyada dəyişiklik üçün hər hansı bir təklif barədə rəyin bildirilməsi;
e) bu Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı hər hansı bir məsələyə dair rəyin bildirilməsi və əhəmiyyətli
hüquqi, siyasi və ya texniki inkişaf barədə məlumat mübadiləsinə dəstək verilməsi.
416

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2. Tərəflərin məşvərəti, Avropa Şurasının Baş Katibi bunu zəruri hesab etdikdə və Nazirlər Komitəsi
və ya Tərəflərin əksəriyyəti bunun toplanmasını xahiş etdikdə, Avropa Şurasının Baş Katibi Tərəfindən
cağırılacaqdır.
3. Avropa Şurasının Katibliyi Tərəflərə bu maddədən irəli gələn funksiyaların yerinə yetirilməsində
yardım edəcəkdir.
Maddə 31. Denonsasiya
1. Hər hansı bir Tərəf istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı bildiriş vasitəsilə bu
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Baş Katibin bildirişi aldığı tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra
növbəti ayın ilk günü qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 32. Bildiriş
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri, Avropa Birliyini, Avropa
Şurasının üzvü olmayan, lakin bu Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak etmiş dövlətləri, həmçinin bu
Konvensiyaya qoşulan və ya qoşulmağa dəvət edilən hər hansı bir dövləti aşağıdakılar barədə
məlumatlandıracaqdır:
a) hər hansı bir imzalanma;
b) hər hansı bir ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini saxlanılmağa təqdim etmə;
c) 23-cü maddəyə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı bir tarix;
d) bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin 2-ci bəndinə, 22-ci maddəsinin 4-cü bəndinə və 25-ci
maddəsinə əsasən verilən hər hansı bir bəyanat;
e) bu Konvensiya ilə bağlı hər hansı bir digər fəaliyyət, bildiriş və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, bu sənədi imzalamaq üçün lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
Bu Konvensiya 2005-ci il mayın 16-da Varşavada ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə
imzalanmışdır, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir. Əsl nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaqdır.
Avropa Şurasının Baş Katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Avropa Şurasının hər bir üzv
dövlətinə, Avropa Birliyinə, Avropa Şurasının üzvü olmayan, lakin bu Konvensiyanın hazırlanmasında
iştirak etmiş dövlətlərə və ona qoşulmağa dəvət edilən hər hansı bir dövlətə təqdim edəcəkdir.
Əlavə
1. 1970-ci il dekabrın 16-da Haaqada imzalanmış Hava gəmilərinin qanunsuz ələ keçirilməsinin
qarşısının alınması haqqında Konvensiya.
2. 1971-ci il sentyabrın 23-də Monrealda imzalanmış Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı
yönəldilən qanunsuz hərəkətlərin qarşısının alınması haqqında Konvensiya.
3. 1973-cü il dekabrın 14-də Nyu-Yorkda qəbul edilmiş Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən
şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında Konvensiya.
4. 1979-cu il dekabrın 17-də Nyu-Yorkda qəbul edilmiş Adamların girov götürülməsinə qarşı
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya.
5. 1980-ci il martın 3-də Vyanada qəbul edilmiş Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında
Konvensiya.
6. 1988-ci il fevralın 24-də Monrealda imzalanmış Beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən
aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətlərinin qarşısının alınması haqqında Protokol.
7. 1988-ci il martın 10-da Romada imzalanmış Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı
yönəldilmiş qanunsuz hərəkətlərin qarşısının alınması haqqında Konvensiya.
8. 1988-ci il martın 10-da Romada imzalanmış Kontinental şelfdə yerləşən stasionar platformaların
təhlükəsizliyi əleyhinə yönəldilmiş qanunsuz hərəkətlərin qarşısının alınması haqqında Protokol.
9. 1997-ci il dekabrın 15-də Nyu-Yorkda qəbul edilmiş Bomba terrorçuluğunun qarşısının alınması
haqqında Beynəlxalq Konvensiya.
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10. 1999-cu il dekabrın 9-da Nyu-Yorkda qəbul edilmiş Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin
qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq Konvensiya.
11. 2005-ci il aprelin 13-də Nyu-Yorkda qəbul edilmiş Nüvə terrorçuluğu aktlarının qarşısının
alınması haqqında Beynəlxalq Konvensiya[1].

BƏYANAT
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək
təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin sxematik
xəritəsi əlavə olunur)[2].
Nazir müavinləri tərəfindən özlərinin 1034-cü görüşündə qəbul edilmiş və Konvensiyanın 28-ci
maddəsinə əsasən 2009-cu il 13 sentyabr tarixində qüvvəyə minmiş Əlavəyə Düzəliş (2008-ci il 11
sentyabr, maddə 10.1).
[1]

[2]

Bax: "Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu", 2013-cü il, № 2, səh. 256.
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“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə
Konvensiya”ya düzəlişlərin təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə
Konvensiya”nın 25-ci və 26-cı maddələrinə 2003-cü il noyabrın 28-də Madrid şəhərində qəbul edilmiş
düzəlişlər təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 noyabr 2013-cü il
№ 817-IVQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa
İqtisadi Komissiyası
“Sərhəddən keçən su axınlarının və
beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi
üzrə Konvensiya”nın Tərəflərinin Görüşü
“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə
Konvensiya”nın
25-ci və 26-cı maddələrinə
DÜZƏLİŞLƏR
1. İsveçrə Hökuməti tərəfindən edilmiş 2003-cü il 20 avqust tarixli təklifə əsasən, (MP.WAT/2003/4)
“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiya”nın
Tərəfləri 2003-cü il 28 noyabr tarixində III/1 nömrəli qərarla həmin Konvensiyanın 25-ci və 26-cı
maddələrinə düzəlişlər etdilər.
2. Bu Qərar, düzəlişin mətni daxil olmaqla, əlavə edilir.
Əlavə
QƏRAR III/1
“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiya”ya
DÜZƏLİŞLƏR
Tərəflərin Görüşü:
Sahilyanı dövlətlər arasında sərhəddən keçən su axınları və beynəlxalq göllər üzrə əməkdaşlığın
sülhə, təhlükəsizliyə və davamlı su idarəçiliyinə kömək etdiyinə və hər kəsin xeyrinə olduğuna möhkəm
inam ifadə edərək,
dünyada çay hövzəsi əməkdaşlığının təşviq edilməsini və əldə olunan təcrübənin dünyanın digər
regionları ilə bölüşdürülməsini istəyərək,
buna görə də artıq BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının digər ekoloji konvensiyalarında (yəni
ətraf mühitlə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və
ədalət mühakiməsinin açıq keçirilməsi haqqında və transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi haqqında konvensiyalarında), eləcə də Transsərhəd sular üzərində sənaye
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qəzalarının transsərhəd təsirləri səbəbindən əmələ gələn ziyana görə mülki məsuliyyət və kompensasiya
haqqında Protokolunda nəzərdə tutulduğu kimi, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının regionundan
kənarda yerləşən dövlətlərə Konvensiyanın tərəfi olmaq imkanı yaradılmasını arzulayaraq,
1. Konvensiyaya aşağıdakı düzəlişləri qəbul edir:
a) 25-ci maddənin 2-ci bəndindən sonra aşağıdakı redaksiyada yeni bənd əlavə edilsin:
“3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan, 2-ci bənddə qeyd edilməyən istənilən dövlət
Konvensiyaya Tərəflərin Görüşünün təsdiqi olduqdan sonra qoşula bilər. Bu dövlət qoşulma sənədində
Konvensiyaya Tərəflərin Görüşündə əldə edilmiş təsdiq əsasında qoşulduğunu və təsdiqin qəbul olunma
tarixini göstərən bəyannamə hazırlayır. Bu bəndin Konvensiyaya 2003-cü il 28 noyabr tarixi üçün qoşulan
bütün dövlət və təşkilatlara münasibətdə qüvvəyə minməsinə kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri
tərəfindən hər hansı üzvolma müraciəti Tərəflərin Görüşü tərəfindən təsdiq olunma kimi
başa düşülməməlidir.”;
növbəti bəndlər müvafiq olaraq yenidən nömrələnsin;
b) 26-cı maddənin 3-cü bəndində “23-cü maddədə” sözlərindən sonra “və ya 25-ci maddənin 3-cü
bəndində” sözləri əlavə edilsin.
2. Konvensiyanın Tərəflərini düzəlişlərin qəbul edilməsinə dair sənədlərini mümkün qədər tez bir
zamanda saxlanca verməyə çağırır.
3. Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən istənilən dövləti və ya təşkilatı eyni zamanda
yuxarıda qeyd edilən düzəlişləri ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etməyə çağırır.
4. BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının regionundan kənarda, xüsusilə onunla sərhəddə
yerləşən dövlətləri Konvensiyaya qoşulmağa və bu məqsədlə Tərəflərin Görüşünün təsdiqini əldə etməyə
çalışmaq üçün həvəsləndirir.
5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının marağı olan üzv dövlətlərini öz görüşlərində müşahidəçi qismində
və Konvensiyanın işçi proqramı çərçivəsində fəaliyyətdə iştirak etməyə dəvət edir.
6. Konvensiyanın II hissəsinin müddəalarına uyğun olaraq, BMT-nin Avropa İqtisadi
Komissiyasının regionu ilə həmsərhəd olan və hələ də BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının sahilyanı
dövlətləri ilə texniki əməkdaşlıq etməyən və ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələr bağlamayan dövlətləri
dərhal bunu etməyə dəvət edir.
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“Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasının Üçüncü Əlavə Protokoluna qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası “Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasının 2010-cu il noyabrın 10da Strasburq şəhərində imzalanmış Üçüncü Əlavə Protokoluna Azərbaycan Respublikasının ona dair
bəyanatları ilə (bəyanatların mətni əlavə olunur) qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2013-cü il
№ 716-IVQ
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və onun tərkib hissəsi hesab edilən Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” 2013-cü il martın 12-də Setinye şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun tərkib hissəsi hesab
edilən Protokol təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2013-cü il
№ 653-IVQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya
bağlamaqla iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa
gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibatiərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə görə tutulan vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən və ya gəlirin elementlərindən, o cümlədən,
daşınan və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən
ödənilən əmək haqqı və ya maaşların ümumi məbləğlərindən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
1) Azərbaycanda:
(1) fiziki şəxslərin gəlir vergisi; və
(2) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
2) Monteneqroda:
(1) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi; və
(2) fiziki şəxslərin gəlir vergisi
(bundan sonra “Monteneqro vergisi” adlanır).
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4. Bu Konvensiya, həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
1) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya Monteneqronu bildirir;
2) “Azərbaycan” termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
3) “Monteneqro” termini Monteneqro Dövlətini ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə
Monteneqronun quru ərazisini, daxili dəniz sularını və ərazi suları qurşağını, onlar üzərindəki hava
məkanını, habelə, milli qanunlara və beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq Monteneqronun suveren
hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi ərazi sularının xarici həddindən kənarda yerləşən açıq
dəniz məkanındakı dəniz dibini bildirir;
4) “milli şəxs” termini Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə aşağıdakıları bildirir:
(1) həmin Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(2) özünün müvafiq statusunu həmin Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq
olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
5) “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
6) “şirkət” termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
7) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
8) “beynəlxalq daşıma” termini - dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna olaraq Razılığa gələn digər
Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən istismar edilən dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları bildirir;
9) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(1) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(2) Monteneqroda - Maliyyə Nazirliyini və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, həmin
terminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin, həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanını
da əhatə edir. Bununla belə, bu termin, yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə münasibətdə orada
vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
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2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
1) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
2) əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
3) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
4) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “daimi nümayəndəlik” termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
1) idarəetmə yeri;
2) filial;
3) ofis;
4) fabrik;
5) emalatxana;
6) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer;
7) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
1) Tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 12 (on iki) aydan artıq davam etdikdə;
2) Məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı
aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
1) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
2) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
3) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
4) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
5) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
6) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (1) - (5) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
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münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
1) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən həmin Dövlətdə
bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə
məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə
belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə
çevirmir; və ya
2) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən mal və ya məmulat ehtiyatları
saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta haqları toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki, tamamilə həmin müəssisə
üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində
onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək
şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent, bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab
edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; gəmilər, qayıqlar və təyyarələr
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər, mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
1) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən mənfəət; və
2) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət,
bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
l. Əgər:
1) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
2) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər, Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda orada bu mənfəətdən hesablanan verginin
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məbləğinə düzəliş edəcəkdir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri
olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən və ya borc tələbləri olmayan,
mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən, gəlirləri bölüşdürən şirkətin
rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni
qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər Razılığa
gələn digər Dövlətin Hökuməti və ya onun inzibati-ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı və ya
Mərkəzi Bankı, yaxud tamamilə həmin Hökumətə məxsus olan hər hansı maliyyə institutuna ödənildiyi və
onun faktiki sahibliyində olduğu halda yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub - olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri, və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları, habelə, gəlirin yarandığı Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq borc verilmiş pul
vəsaitlərindən gəlirə aid edilən bütün digər gəlirləri bildirir, lakin 10-cu maddənin müddəalarına müvafiq
olaraq dividend hesab edilən hər hansı gəliri əhatə etmir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu
maddənin məqsədi üçün faizlər hesab edilmir.
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5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində
və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye,
kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər, ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
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Əmlakın dəyərinin artımından gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
1) Əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
2) Əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdlu işdən gəlir
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
1) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, və
2) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə, və
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3) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Əgər incəsənət işçisinin və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətə səfəri tamamilə və ya əsasən
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin yaxud hər ikisinin dövlət vəsaitləri hesabına və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən maliyyələşdirilirsə, yaxud onların fəaliyyəti Razılığa gələn Dövlətlərin hər ikisinin
təsdiq etdiyi mədəni və ya idman mübadiləsi proqramı çərçivəsində həyata keçirilirsə, bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinin müddəaları həmin fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərə şamil edilmir. Bu halda incəsənət
işçisinin və ya idmançının gəliri yalnız rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
1) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(1) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(2) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
1) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi
bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə,
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həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüdlər
və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibatiərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əmək haqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 22
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, adı birinci çəkilən Dövlət həmin rezidentin
gəlir vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına icazə
verəcəkdir.
Bununla belə, bu cür çıxılma Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlirə aid olan və
çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış gəlir vergisi məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Əgər bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən əldə edilmiş gəlir həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azaddırsa, həmin Dövlət,
buna baxmayaraq, bu cür rezidentin qalan gəlirinə vergi hesablayarkən, vergidən azad edilmiş gəliri nəzərə
ala bilər.
Maddə 23
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmamalıdırlar. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi
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və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla bağlı
olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
Maddə 24
Qarşılıqlı razılıq proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya gətirib
çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş
müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və ya bu hal 23-cü
maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya gətirib
çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər, səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər. Onlar,
həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün bir-biri
ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada-bilərlər.
Maddə 25
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi
və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati-ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən
tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin inzibatçılığı və tətbiqi üçün
aidiyyəti olacağı hesab edilən olan məlumat mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat mübadiləsi 1-ci və 2-ci
maddələrlə məhdudlaşmır.
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2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı informasiya, həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab
edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya
prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması, və ya yuxarıda
göstərilənlərə nəzarət ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
1) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
2) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə edilməsi
mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
3) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça biləcək
məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün sorğu verilirsə,
Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı olmadıqda belə, sorğu edilmiş
məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə
göstərilmiş öhdəlik 3- cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin, bu məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər- hansı
məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması səbəbindən həmin məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə
imkan verilməsi kimi təfsir edilməməlidir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə məlumat verilməsindən sadəcə olaraq
həmin məlumatın bank, digər maliyyə institutu, səlahiyyət verilmiş şəxs və ya agent, yaxud etibar edilmiş şəxs
qismində çıxış edən şəxsdə olması və ya hər hansı şəxsdəki mülkiyyət maraqları ilə əlaqəli olması səbəbindən imtina
etmək hüququ kimi təfsir edilməməlidir.
Maddə 26
Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqların üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluqların üzvlərinin
beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 27
Əlavələr və dəyişikliklər
Razılığa gələn Dövlətlərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya onun tərkib hissəsi hesab edilən və
Protokollarla rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər. Bu maddənin birinci cümləsində göstərilən Protokollar bu
Konvensiyanın 28-ci maddəsinin müddəalarına müvafiq qaydada qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 28
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini özlərinin daxili qanunvericiliyinə əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə
minməsi üçün tələb olunan dövlətdaxili prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar vasitəsi ilə yazılı bildiriş
göndərməklə xəbərdar edirlər.
2. Bu Konvensiya sonuncu bildirişin tarixindən qüvvəyə minir və aşağıdakılara münasibətdə tətbiq
edilir:
1) Azərbaycanda:
(1) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin
1 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(2) digər gəlir vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra başlayan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
2) Monteneqroda:
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Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra
başlayan vergi illəri üzrə əldə edilən gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə.
Maddə 29
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı beş illik
dövr bitdikdən sonra istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış diplomatik kanallarla qüvvədən
düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda bu
Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
1) Azərbaycanda:
(1) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar
tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(2) digər gəlir vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar
tarixində və ya ondan sonra başlayan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
2) Monteneqroda:
Qüvvədən düşmə haqqında bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan
sonra başlayan hər hansı vergi ili üzrə əldə edilən gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Setinye şəhərində 12 mart 2013-cü il tarixində, hər biri Azərbaycan, monteneqro və ingilis dillərində
olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Konvensiyanın təfsirində
fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Monteneqro
Hökuməti adından
(imza)
PROTOKOL

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı müddəa
barədə razılığa gəldilər:
11-ci maddənin 3-cü bəndinə əlavə
1. 3-cü bəndin məqsədləri üçün, Konvensiya imzalanan zaman həmin bənddə istinad edilən maliyyə
institutları aşağıdakılardır:
1) Azərbaycanda: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu
2) Monteneqroda: Monteneqronun Sərmayə və İnkişaf Fondu və Monteneqronun Təqaüd və Əlilliyin
Sığortalanması Fondu.
2. Razılığa gələn Dövlətlər tamamilə müvafiq Hökumətə məxsus olan və Konvensiyasının tətbiq
edildiyi maliyyə institutlarının siyahısına diplomatik notalar mübadiləsi vasitəsi ilə əlavə və dəyişikliklər
edə bilərlər.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Setinye şəhərində 12 mart 2013-cü il tarixində, hər biri Azərbaycan, monteneqro və ingilis dillərində
olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Protokolun təfsirində fikir ayrılığı
yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından

Monteneqro
Hökuməti adından
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“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiyanın Əlavə Protokoluna
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası “Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiyanın
2003-cü il mayın 15-də Strasburq şəhərində imzalanmış Əlavə Protokoluna Azərbaycan Respublikasının
ona dair bəyanatı ilə (bəyanatın mətni əlavə olunur) qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 fevral 2013-cü il
№ 548-IVQ
KORRUPSİYA İLƏ ƏLAQƏDAR CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ HAQQINDA KONVENSİYAYA
ƏLAVƏ PROTOKOL
Bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və digər dövlətlər,
korrupsiyanın qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq üçün Korrupsiya ilə əlaqədar Cinayət
Məsuliyyəti haqqında Konvensiyaya (ETS № 173, bundan sonra "Konvensiya" adlanacaq) əlavələr etməyin
məqsədəmüvafiq olduğunu hesab edərək;
həmçinin bu Protokolun 1996-cı ildə qəbul edilmiş Korrupsiyaya qarşı Fəaliyyət Proqramının
tətbiqinə daha geniş imkanlar verəcəyini nəzərə alaraq;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
TERMİNLƏRDƏN İSTİFADƏ
Maddə 1
Terminlərdən istifadə
Bu Protokolun məqsədi üçün:
1. "Arbitr" dedikdə bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericilikləri ilə müəyyən
edilən şəxs başa düşülür, lakin istənilən halda bu termin hər hansı razılaşmanın tərəflərinin arbitraj
razılaşması əsasında ona təqdim etdiyi mübahisə ilə əlaqədar məcburi hüquqi qüvvəyə malik qərar qəbul
etməli olan şəxsi ehtiva edir.
2. "Arbitraj razılaşması" termini milli qanunvericilik tərəfindən qəbul edilən elə bir müqavilədir
ki, həmin müqaviləyə əsasən tərəflər mübahisənin arbitr tərəfindən həll edilməsi məqsədi ilə ona təqdim
edilməsi üçün razılığa gəlirlər.
3. "Münsif dedikdə bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericilikləri ilə müəyyən
edilən şəxs başa düşülür, lakin istənilən halda bu termin peşəkar hüquqşünas olmayan və məhkəmə
gedişatında şəxs
barədə
onun
təqsiri
ilə
bağlı
qərar
verə
bilən
kollegial
orqanın üzvü kimi çıxış edən şəxsə şamil edilir.
4. Xarici arbitr və ya münsifin iştirakı ilə aparılan icraatlarda, icraatı aparan dövlət arbitr və ya
münsif anlayışım yalnız bu anlayış onun milli qanunvericiliyi ilə uyğun olduğu səviyyəyədək tətbiq edə
bilər.
Fəsil II
MİLLİ SƏVİYYƏDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
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Maddə 2
Yerli arbitrlərin rüşvətlə aktiv ələ alınması
Hər bir Tərəf qanunvericiliyinə əsasən özü və ya istənilən digər şəxsin xeyri üçün hər hansı bir şəxs
tərəfindən öz səlahiyyətini həyata keçirən arbitrə müəyyən bir hərəkətin edilməsinə və ya onun
edilməsindən çəkindirməyə görə birbaşa və ya dolayısı ilə qeyri-qanuni üstünlüyün qəsdən vəd edilməsi,
təklif edilməsi, yaxud da verilməsini daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi
tövsif etməsi üçün lazım olan qanunvericilik aktları qəbul edir və digər tədbirlər görür.
Maddə 3
Yerli arbitrlərin rüşvətlə passiv ələ alınması
Hər bir Tərəf onun istənilən dövlət arbitri tərəfindən öz funksiyalarını yerinə yetirdiyi zaman hər
hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkindirməyə görə bu şəxsin özü və ya istənilən
digər şəxs üçün birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün istənilməsini və ya
alınmasını, yaxud da bu cür üstünlük təklifinin qəbul edilməsini və ya ona vəd edilməsini, qəsdən
edildikdə, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım
olan qanunvericilik aktlarınıqəbul edir və digər tədbirləri görür.
Maddə 4
Xarici arbitrlərin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, digər hər hansı bir dövlətin arbitr
məhkəməsi haqqında milli qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyətini aparan arbitrinə aid olduqda, öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hüquqpozması kimi tövsif etmək üçün lazım olan qanunvericilik
aktlarını qəbul edir və digər tədbirləri görür.
Maddə 5
Milli münsiflərin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, digər milli məhkəmə
sistemi çərçivəsində çıxış edən arbitrə aid olduqda, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət
hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım olan qanunvericilik aktları qəbul edir və digər tədbirlər
görür.
Maddə 6
Xarici münsiflərin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, hər hansı bir digər dövlətin məhkəmə
sistemi daxilində münsif kimi çıxış edən şəxsə aid olduqda, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım olan qanunvericilik aktları qəbul edir və digər
tədbirlər görür.
Fəsil III
PROTOKOLUN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNƏ NƏZARƏT VƏ YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 7
Protokolun yerinə yetirilməsinə nəzarət
Bu Protokolu Tərəflərin yerinə yetirməsinə nəzarəti Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupu (GRECO)
həyata keçirir.
Maddə 8
Konvensiya ilə əlaqə
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1. Konvensiyanın Tərəfləri arasında bu Protokolun 2-6-cı maddələri Konvensiyaya əlavə maddələr
kimi qəbul ediləcək.
2. Konvensiyanın müddəaları bu Protokolun müddəalarına uyğun olaraq tətbiq ediləcək.
Maddə 9
Bəyanatlar və qeyd-şərtlər
1. Hər hansı Tərəf Konvensiyanın 36-cı maddəsinə uyğun bəyanat verdikdə, o, imzalama zamanı,
yaxud ratifikasiya, qəbul təsdiqi və ya qoşulma sənədinin saxlanılmaya verilməsi zamanı bu Protokolun 4cü və 6-cı maddələrinə dair də eyni bəyanat verə bilər.
2. Hər hansı Tərəf Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Konvensiyanın 5-ci
maddəsində müəyyən edilmiş rüşvət istənilməsinin cinayət hüquqpozması kimi tövsif edilməsini
məhdudlaşdıran qeyd-şərt irəli sürmüşdürsə, o, imzalanma zamanıyaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya
qoşulma sənədinin saxlanmaya verilməsi zamanı bu Protokolun 4-cü və 6-cı maddələrinə dair də eyni
qeyd-şərt irəli sürə bilər. Hər hansı Tərəf imzalanma zamanı, yaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya
qoşulma sənədinin saxlanmaya verilməsi zamanı hər hansı digər bəyanat verməzsə həmin Tərəfin
Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun irəli sürdüyü digər qeyd-şərtlər də bu Protokola da aid ediləcəkdir.
3. Heç bir başqa qeyd-şərt irəli sürülə bilməz.
Maddə 10
İmzalanma və qüvvəyə minmə
1. Bu Protokolu Konvensiyam imzalamış dövlətlər imzalaya bilər. Bu dövlətlər Protokolun
onlar üçün məcburi qüvvəyə malik olmasına dair razılıqlarını aşağıdakı yollarla ifadə edə bilərlər:
a) ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiqlə bağlı heç bir qeyd-şərt irəli sürmədən imzalama yaxud
b) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqlə bağlı qeyd-şərt irəli sürməklə və sonradan ratifikasiya, qəbul və
ya təsdiq etməklə imzalama.
2. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədləri Avropa Şurasının Baş Katibliyində saxlanılır.
3. Bu Protokol 5 Dövlət tərəfindən 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına uyğun olaraq Protokoldan
irəli gələn öhdəlikləri qəbul etmək razılığı verdikləri tarixdən üç ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci
günü və ancaq Konvensiyanın özü qüvvəyə mindikdən sonra hüquqi qüvvəyə minəcək.
4. Sonradan bu Protokoldan irəli gələn öhdəlikləri üzərilərinə götürmək istəyən digər
dövlətlər üçün bu Protokol onların 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq Protokoldan irəli
gələn öhdəlikləri götürmək razılığını verilmə tarixindən üç ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci
günü qüvvəyə minəcək.
5. Bu Protokolu imzalamış hər hansı tərəf əvvəlcədən və ya eyni zamanda Konvensiyadan irəli
gələn öhdəlikləri üzərinə götürmədən həmin Protokolu ratifikasiya edə, qəbul edə və ya təsdiqləyə bilməz.
Maddə 11
Protokola qoşulma
1. Konvensiyaya qoşulmuş hər hansı dövlət və ya Avropa icmasının üzvü bu Protokol qüvvəyə
mindikdən sonra ona qoşula bilər.
2. Protokola qoşulmaq istəyən hər hansı dövlət və ya Avropa icmasının üzvü üçün bu Protokol
onların Protokola qoşulma sənədi Avropa Şurasının Baş Katibinin adına verilmə tarixindən üç ay
keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minəcək.
Maddə 12
Ərazi üzrə tətbiq
1. İstənilən dövlət və ya Avropa icmasının üzvü hazırkı Protokolu imzalayarkən, yaxud
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini təqdim edərkən, hazırkı Protokolun tətbiq ediləcəyi ərazi
və ya əraziləri müəyyən edə bilər.
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2. Hər hansı Tərəf sonradan Avropa Şurasının Baş Katibinin adına bəyanat verməklə, bu
Protokolun tətbiq dairəsini beynəlxalq münasibətlər üçün cavabdehlik daşıdığı və ya adından öhdəlik
götürmə səlahiyyətinə malik olduğu hər hansı digər ərazi və ya ərazilərə qədər genişləndirə bilər. Belə
ərazilər üçün Protokol onların bəyanatı Avropa Şurasının Baş Katibinin adına verilmə tarixindən üç ay
keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minəcək.
3. 1-ci və 2-ci bəndlə əlaqədar verilmiş hər hansı bəyanat, həmin bəyanatda qeyd edilmiş hər
hansı ərazi baxımından Avropa Şurasının Bas Katibinə bildiriş verməklə geri götürülə bilər. Belə geri
götürmə Baş Katibin adına xəbərdarlığın təqdim edildiyi tarixdən üçay keçdikdən sonra növbəti ayın
birinci günü qüvvəyə minəcək.
Maddə 13
Denonsasiya
1. Tərəflərdən hər biri istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinin adına bildiriş təqdim etməklə
bu Protokolu denonsasiya edə (etibarsız elan edə) bilər.
2. Belə denonsasiya Baş Katib tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən üç ay keçdikdən sonra
növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minəcək.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun qüvvədən düşməsinə səbəb olur.
Maddə 14
Bildiriş
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Protokola qoşulan digər
hər hansı bir dövlətə və ya Avropa cəmiyyətinə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
a) bu Protokola hər hansı bir imzalanma;
b) hər hansı ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulmaya dair sənədlərin saxlanmaya verilməsi;
c) bu Protokolun 10-cu, 11-ci və 12-ci maddələrinin müddəalarına uyğun hər hansı qüvvəyə minmə
tarixi;
d) 9-cu və 12-ci maddələrin müddəalarına uyğun edilmiş hər hansı bəyanat və ya qeyd-şərt;
e) bu Protokola aidiyyəti olan hər hansı digər akt, bildiriş və ya məlumat.
Yuxanda
qeyd
edilənləri
təsdiq
edərək,
buna üçün
lazımi
qaydada
səlahiyyətləndirilmiş aşağıdakı şəxslər bu Protokolu imzaladılar.
Protokol 2003-cü il mayın 15-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn
bir nüsxədə olub, eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanacaqdır.
Avropa Şurasının Baş Katibi Protokolun təsdiq edilmiş surətlərini onu imzalayan və ona qoşulan Tərəflərə
göndərir.
"Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında" Konvensiyaya Əlavə Protokola dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Əlavə Protokolun müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bosniya və Herseqovina Nazirlər Şurası arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bosniya və Herseqovina Nazirlər Şurası arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında” 2012-ci il oktyabrın 18-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq
edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2012-ci il
№ 536-IVQ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNA NAZİRLƏR
ŞURASI ARASINDA GƏLİRLƏRƏ VƏ ƏMLAKA GÖRƏ VERGİLƏRƏ MÜNASİBƏTDƏ
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI VƏ VERGİDƏN YAYINMANIN
QARŞISININ ALINMASI HAQQINDA
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bosniya və Herseqovina Nazirlər Şurası gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya bağlamaqla iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək məqsədi ilə
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
KONVENSİYANIN TƏTBİQ EDİLDİYİ ŞƏXSLƏR
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
KONVENSİYANIN TƏTBİQ EDİLDİYİ VERGİLƏR
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi
yaxud inzibati-ərazi bölmələri, və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən, daşınan və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əmək haqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi
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(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
(b) Bosniya və Herseqovinada:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) müəssisələrin mənfəət vergisi;
(iii) əmlak vergisi.
(bundan sonra "Bosniya və Herseqovina vergisi" adlanır).
4. Bu Konvensiya, həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
ÜMUMİ ANLAYIŞLAR
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycan Respublikasını və ya Bosniya və Herseqovinanı bildirir;
(b) "Azərbaycan" termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(c) "Bosniya və Herseqovina" - termini Bosniya və Herseqovinanı ifadə edir, ərazi suları da daxil
olmaqla, Bosniya və Herseqovinanın ərazisini, həmçinin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Bosniya və
Herseqovinanın təbii resursların kəşfiyyatı, işlənməsi və istismarı məqsədilə dənizin dibi və yerin təkinə
münasibətdə öz suveren hüquqları və yurisdiksiyasını həyata keçirdiyi ərazini bildirir.
(d) "siyasi bölmə" termini Bosniya və Herseqovinaya münasibətə aşağıdakı qurumları bildirir:
Bosniya və Herseqovina Federasiyası, Sırbska Respublikası və Brcko vilayəti;
(e) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(f) "şirkət" termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(g) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(h) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(i) "səlahiyyətli orqan" termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Bosniya və Herseqovinaya münasibətdə - Maliyyə və Xəzinədarlıq Nazirliyi yaxud onun
səlahiyyətli nümayəndəsini;
(i) "milli şəxs" termini Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə aşağıdakıları bildirir:
(i) həmin Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu həmin Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq
olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, həmin
terminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
REZİDENT
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1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin, həmin Dövləti və onun hər hansı siyasi yaxud inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli
hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin, yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə
və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, "daimi nümayəndəlik" termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər
yer;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) Tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 6 (altı) aydan artıq davam etdikdə;
(b) Məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətin ərazisində istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində ümumilikdə
6 (altı) aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
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(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən həmin Dövlətdə
bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə
məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə
belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə
çevirmir; və ya
(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən mal və ya məmulat ehtiyatları
saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta haqları toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
DAŞINMAZ ƏMLAKDAN ƏLDƏ OLUNAN GƏLİRLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNDƏN ƏLDƏ OLUNAN MƏNFƏƏT
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
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nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə
və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni üsulla
müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər, mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
DƏNİZ VƏ HAVA NƏQLİYYATI
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən əldə olunan
mənfəət; və
(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət,
bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ MÜƏSSİSƏLƏR
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
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2. Əgər, Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət müvafiq düzəlişi əsaslı hesab
edərsə, orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edəcəkdir. Bu cür düzəlişin müəyyən
edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
DİVİDENDLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən
(paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan əldə olunan
gəlirləri, o cümlədən, gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq, səhmlərdən əldə olunan gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb olunan digər
korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
Maddə 11
FAİZLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər aşağıdakı
hallarda həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilir:
(a) faizlər həmin Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun siyasi yaxud inzibati-ərazi bölməsi və ya
yerli hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankı tərəfindən ödənilirsə;
(b) faizlər Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, onun siyasi yaxud inzibati-ərazi bölməsi və ya
yerli hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankına ödənilirsə;
(c) faizlər tamamilə Razılığa gələn digər Dövlətə məxsus olan maliyyə institutuna ödənilirsə.
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4. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən əldə olunan gəlirləri, və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından əldə olunan gəlirləri və
istiqrazlardan və ya borc öhdəliklərindən əldə olunan gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar,
istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə
cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
ROYALTİLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan ya Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının və ya televiziya və ya radio yayımlarda istifadə edilən
lentlər və ya filmlər, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan,
məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və ya
elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə
; dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
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6. Əgər, ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
ƏMLAKIN DƏYƏRİNİN ARTIMINDAN ƏLDƏ OLUNAN GƏLİRLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədilə Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, bu
cür daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan ; daşınan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
MÜSTƏQİL FƏRDİ XİDMƏTLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) Əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b) Əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
QEYRİ-MÜSTƏQİL FƏRDİ XİDMƏTLƏR
1. 16-cı, 18-ci, 19-cu, 20-ci və 21-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətin rezidenti tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata
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keçirilməsin. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə
edilən bu cür mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə,
və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
DİREKTORLARIN QONORARLARI
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İNCƏSƏNƏT İŞÇİLƏRİ VƏ İDMANÇILAR
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Bu Maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin incəsənət işçisi və ya idmançı qismində fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir, bu fəaliyyət
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində hər iki Razılığa gələn Dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş mədəni və
ya idman mübadiləsi proqramı çərçivəsində həyata keçirildiyi halda yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
TƏQAÜDLƏR
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
DÖVLƏT QULLUĞU
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi yaxud inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən
xidmətlərlə bağlı ödənilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
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(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi yaxud
inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun siyasi yaxud
inzibati-ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əmək haqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq
edilir.
Maddə 20
TƏLƏBƏLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilmiş tələbə və ya təcrübə keçən şəxs əlavə olaraq bu cür təhsil
və ya tədris müddətində 1-ci bənddə göstərilməyən qrantlar, təqaüdlər və muzdlu işdən mükafatlara
münasibətdə, qaldığı Razılığa gələn Dövlətin rezidentlərinə verilən eyni azadolmalar, güzəştlər və
çıxılmalardan istifadə edəcəkdir.
Maddə 21
MÜƏLLİMLƏR VƏ TƏDQİQATÇILAR
1. Razılığa gələn Dövlətə yalnız həmin Dövlətdəki universitetdə, kollecdə, məktəbdə və ya digər
tanınmış təhsil qurumunda dərs vermək yaxud tədqiqat aparmaq məqsədilə gələn və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti olan və ya adı birinci çəkilən Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl həmin digər Dövlətin
rezidenti olmuş fiziki şəxs adı birinci çəkilən Dövlətdə bu cür müəllimlik və ya tədqiqatla bağlı aldığı
istənilən mükafatlara münasibətdə iki ildən artıq olmayan müddətə vergidən azad ediləcəkdir, bir şərtlə ki,
bu cür mükafatlar onun tərəfindən həmin Dövlətdən kənardakı mənbələrdən əldə edilsin.
2. Tədqiqat fiziki şəxs tərəfindən dövlət maraqları üçün deyil, ilk növbədə hər hansı şəxsin yaxud
şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirildiyi halda bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəaları bu cür
fəaliyyətdən əldə edilən gəlirə tətbiq edilmir.
Maddə 22
DİGƏR GƏLİRLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
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və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 23
ƏMLAK
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədilə Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 24
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI
Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, adı birinci çəkilən
Dövlət aşağıdakılara icazə verəcəkdir:
(a) həmin rezidentin gəlir vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına;
(b) həmin rezidentin əmlak vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş əmlak vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına.
Bununla belə, bu cür çıxılma Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına
müvafiq olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
Maddə 25
AYRI-SEÇKİLİYƏ VERİLMƏMƏSİ
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmamalıdırlar. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 6-cı bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
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vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 26
QARŞILIQLI RAZILIQ PROSEDURU
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 24-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər, səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara
gələ bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 27
MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati-ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən olan məlumat mübadiləsi həyata keçirirlər, bir
şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat
mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı informasiya,
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında sirr hesab edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması, və ya yuxarıda göstərilənlərə nəzarət ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən,
məhkəmələrə və inzibati orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür
məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında
açıqlaya bilərlər.
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3. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən
istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin, bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər-hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən müddəalar kimi təfsir
edilməməlidir.
Maddə 28
DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏR VƏ KONSULLUQ İDARƏLƏRİNİN ÜZVLƏRİ
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 29
DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR
Razılığa gələn Dövlətlərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya onun tərkib hissəsi hesab edilən və
Protokollarla rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.
Bu maddənin birinci cümləsində göstərilən Protokollar bu Konvensiyanın 30-cu maddəsinin
müddəalarına müvafiq qaydada qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 30
QÜVVƏYƏ MİNMƏ
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini, özlərinin milli qanunvericiliyinə əsasən bu Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan dövlətdaxili prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar
vasitəsi ilə yazılı bildiriş göndərməklə xəbərdar edirlər. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən
qüvvəyə minir.
2. Konvensiya aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 31
QÜVVƏDƏN DÜŞMƏ
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı beş illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış, diplomatik
kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə
bilər. Bu halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
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(b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Bakı, şəhərində 18 oktyabr 2012-ci il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
bosniya/xorvat/serb və ingilis dilində olmaqla imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu
Konvensiyanın təfsirində fikir ayrılığı olduqda, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Bosniya və Herseqovina
Nazirlər Şurası adından
(imza)

453

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 2008-ci il avqustun 12-də Cenevrə şəhərində imzalanmış Ümumdünya
Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatı ilə
qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 514-IVQ
Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun Protokolu
Ümumdünya Poçt Konvensiyası
Mündəricat
Hissə 1
Beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən ümumi qaydalar
Yeganə fəsil
Ümumi müddəalar
Maddə 1
1. Təriflər
2. Konvensiyaya qoşulmadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə məsul subyektin və ya
subyektlərin təyin olunması
3. Universal poçt xidməti
4. Tranzit azadlığı
5. Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Poçtdan göndərişlərin geri çağırılması. Ünvanın dəyişdirilməsi
və ya düzəldilməsi. Yeni ünvana göndərilmə. Çatdırılması mümkün olmayan göndərişlərin göndəriciyə
qaytarılması
6. Tariflər
7. Poçt tariflərinin ödənilməsindən azadedilmə
8. Poçt markaları
9. Poçtun təhlükəsizliyi
10. Dayanıqlı inkişaf
11. Hüquq pozuntuları
Hissə 2
Məktub korrespondensiyasına və poçt bağlamalarına tətbiq edilən qaydalar
Fəsil 1
Xidmətlərin göstərilməsi
12. Əsas xidmətlər
13. Əlavə xidmətlər
14. Elektron poçt, EMS, kompleks loqistikası və yeni xidmətlər
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15. Göndərilməsinə icazə verilməyən göndərişlər. Qadağanlar
16. Göndərilməsinə icazə verilən radioaktiv və yoluxucu maddələr
17. Reklamasiyalar
18. Gömrük nəzarəti. Gömrük rüsumları və digər rüsumlar
19. Bağlı depeşlərin hərbi hissələrlə mübadiləsi
20. Xidmətin keyfiyyəti sahəsində normativlər və nəzarət rəqəmləri
Fəsil 2
Məsuliyyət
21. Təyin olunmuş operatorların məsuliyyəti. Kompensasiyalar
22. Üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorların məsuliyyətdən azad edilməsi
23. Göndəricinin məsuliyyəti
24. Kompensasiyanın ödənilməsi
25. Göndəricidən və ya ünvançıdan mümkün kompensasiyanın tutulması
Fəsil 3
Məktub korrespondensiyasına dair xüsusi müddəalar
26. Xarici ölkədə məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbul edilməsi
Hissə 3
Ödəniş
Fəsil 1
Məktub korrespondensiyasına dair xüsusi müddəalar
27. Son xərclər. Ümumi müddəalar
28. Son xərclər. Hədəf sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları arasında poçt axınlarına tətbiq
edilən müddəalar
29. Son xərclər. Keçid sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları arasında göndərilən, qəbul və
mübadilə olunan poçt axınlarına tətbiq edilən müddəalar
30. Xidmətin Keyfiyyətinin Yüksəldilməsi Fondu
31. Tranzit xərcləri
Fəsil 2
Digər müddəalar
32. Aviadaşımalar üzrə xərclərə dair əsas tarif və müddəalar
33. Poçt bağlamaları üzrə quru və dəniz yolu tarifi payları
34. Poçt İstismarı Şurasının xərclərin məbləğini və tarif paylarını müəyyən etmək hüququ
Hissə 4
Yekun müddəalar
35. Konvensiya və reqlamentlərə dair təkliflərin təsdiqedilmə şərtləri
36. Konqresin gedişində təqdim olunan qeyd-şərtlər
37. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və fəaliyyət müddəti
Ümumdünya Poçt Konvensiyasının yekun protokolu
Mündəricat
Maddə
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1. Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Göndərişlərin poçtdan geri çağırılması. Ünvanın
dəyişdirilməsi və ya düzəldilməsi
2. Tariflər
3. Korlar üçün göndərişlər (sekoqram) üzrə poçt tariflərinin ödənişindən azadolunmada istisna
4. Əsas xidmətlər
5. Alınma haqqında xəbərnamə
6. Cavablı Beynəlxalq Kommersiya Korrespondensiyası (CBKK) xidməti
7. Qadağanlar (məktub korrespondensiyası)
8. Qadağanlar (poçt bağlamaları)
9. Göndərilməsinə icazə verilən radioaktiv və yoluxucu maddələr
10. Gömrük rüsumunun qoyulmasına məruz qalan əşyalar
11. Reklamasiyalar
12. Gömrüyə təqdimetməyə görə tarif
13. Xarici ölkədə məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulu
14. Müstəsna daxilolma quru yolu tarifi payları
15. Xüsusi tariflər
Ümumdünya Poçt Konvensiyası
Aşağıda imza edən İttifaqın üzv ölkələri hökumətlərinin səlahiyyətli nümayəndələri Vyanada 1964cü ilin 10 iyul tarixində qəbul olunmuş Ümumdünya Poçt İttifaqı Nizamnaməsinin 22.3-cü maddəsinə
əsasən, ümumi razılıqla və bu Nizamnamənin 25.4-cümaddəsinə riayət etmək şərti ilə,
hazırkı Konvensiyada beynəlxalq poçt xidmətində tətbiq edilən qaydaları hazırladılar.
Hissə 1
Beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən ümumi qaydalar
Yeganə fəsil
Ümumi müddəalar
Maddə 1
Təriflər
1. Ümumdünya Poçt Konvensiyasında istifadə edilən terminlər aşağıdakı mənaları əks etdirməlidir:
1.1. bağlama: Konvensiya və poçt bağlamaları reqlamentinin şərtləri əsasında daşınan
göndəriş;
1.2. bağlı depeş: içində poçt göndərişləri olan plomblanan və ya möhürlənən yarlıqlı kisə və ya bir
neçə kisə;
1.3. səhvən göndərilmiş depeşlər: yarlıkda (kisənin) qeyd olunan mübadilə müəssisindən
alınmayan həcmlər;
1.4. gizli göndərişlər: mübadilə müəssisinin aldığı, lakin təyinatı digər üzv ölkənin mübadilə
müəssisinə olan göndəriş;
1.5. poçt göndərişi: poçt xidmətləri ilə göndərilən istənilən əşyaya aid olan ümumi termin (məktub
korrespondensiyasının göndərilməsi, poçt bağlaması, poçt baratı və s.);
1.6. tranzit xərclər: tranzit ölkənin daşıyıcısının (təyin olunmuş operator, digər xidmət hamısı ayrı və ya birgə) təqdim etdiyi və depeşlərin quru, dəniz və ya hava tranziti ilə bağlı xidmətlər üzrə
təzminatlar;
1.7. son xərclər: ödəniş göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru təyinat ölkəsinin təyin
olunmuş operatoruna təyinatı olan ölkədə məktub korrespondensiyası göndərişlərinin işlənməsi ilə
bağlı xərclər;
1.8. təyin olunmuş operator: üzv ölkənin poçt xidmətlərinin istismarını təmin etmək və İttifaq
aktlarından irəli gələn, onlara aid olan öhdəliklərin öz ərazisində yerinə yetirilməsi üçün təyin etdiyi
hər hansı dövlət və qeyri-dövlət təşkilatı;
456

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1.9. kiçik paket: Konvensiya və məktub korrespondensiyası reqlamentinin şərtləri ilə daşınan
göndəriş;
1.10. tarifin daxil olan quru payı: təyinatı olan ölkədə bağlamaların emalı ilə
xərclərin ödənilməsi üçün göndərən ölkənin təyin olunmuş operatorunun təyin olunmuş ölkənin təyin
olunmuş operatoruna ödənişi;
1.11. tarifin tranzit quru payı: tranzit ölkənin daşıyıcısının (təyin olunmuş operator, digər xidmət
ayrı-ayrılıqda və ya birgə) təqdim etdiyi və onun ərazisindən bağlamaların quru və/və ya hava tranziti ilə
bağlı xidmətlər üçün təzminat;
1.12. tarifin dəniz payı: dəniz yolu ilə bağlamaların daşınmasında iştirak edən daşıyıcısının (təyin
olunmuş operator, digər xidmət ayrı-ayrılıqda və ya birlikdə) göstərdiyi xidmətlərə görə ödəniş;
1.13. universal poçt xidməti: münasib qiymətlərlə ölkə ərazisinin bütün məntəqələrində bütün
müştərilər üçün keyfiyyətli əsas poçt xidmətlərinin mütəmadi olaraq təmin edilməsi;
1.14 açıq tranzit: ara ölkənin tranzitlə sayı və ya çəkisi təyinatı olan ölkə üçün bağlı depeşlərin tərtib
olmasını doğrultmayan göndərişlərin yollaması.
Maddə 2
Konvensiyaya qoşulmadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə məsul subyektin və ya
subyektlərin təyin olunması
1. Konqres başa çatdıqdan sonra altı ay ərzində üzv ölkələr poçt məsələlərinin nəzarəti ilə məşğul
olan dövlət orqanın adını və ünvanını Beynəlxalq Büroya xəbər verməlidir. Üzv ölkələr, həmçinin
Konqresin başa çatmasından sonra altı ay ərzində poçt xidmətinin istismarı və öz ərazisində İttifaq
aktlarının tətbiqindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün rəsmi təyin olunan operator və ya
operatorların adını və ünvanını Beynəlxalq Büroya xəbər verilməlidir. Konqreslərarası dövrdə dövlət
orqanları və ya rəsmi təyin olunan operatorlara dair dəyişikliklər haqqında məlumat qısa müddətdə
Beynəlxalq Büroya göndərilməlidir.
Maddə 3
Universal poçt xidməti
1. İttifaqın poçt ərazisinin birliyi anlayışının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə üzv ölkələr bütün
istifadəçilərdə/müştərilərdə universal poçt xidmətinə çıxmaq hüququ olmasına böyük diqqət yetirir. Bu
xidmət onların bütün ərazisində münasib qiymətlərlə daim təqdim olunan əsas poçt xidmətlərinin təklifinə
uyğun gəlməlidir.
2. Bunun üçün üzv ölkələr özünün milli poçt qanunvericiliyi çərçivəsində və ya digər adi vasitələrlə
eyni zamanda əhalinin tələbatını və özlərinin milli şərtlərini nəzərə almaqla, müvafiq poçt xidmətlərinin
əhəmiyyətini, habelə keyfiyyətin və münasib qiymətlərin şərtlərini müəyyən edir.
3. Üzərinə universal poçt xidmətlərinin təqdim olunması qoyulan operatorlar tərəfindən poçt
xidmətlərinin göstərilməsinə və keyfiyyət standartlarına riayət edilməsinə üzv ölkələr xüsusi diqqət yetirir.
4. Üzv ölkələr universal poçt xidmətinin göstərilməsi üçün onun dayanıqlı inkişafına zəmanət
yaratmaqla etibarlı əsasını təmin etməlidirlər.
Maddə 4
Tranzit azadlığı
1. Tranzit azadlığı prinsipi Nizamnamənin birinci maddəsində qeyd olunub. Bu prinsipə görə hər
bir üzv ölkə onun təyin olunmuş poçt operatoru tərəfindən hər zaman ən sürətli yollarla və özünün istifadə
etdiyi ən etibarlı vasitəni tətbiq etməklə, ona digər təyin olunmuş poçt operatoru tərəfindən aşıq
tranzitlə ötürülən bağlı depeşləri və açıq tranzitlə göndərilən məktub korrespondensiyası göndərişlərini
göndərməlidir. Bu prinsip səhvən istiqamətlənən və ya səhvən göndərilən depeşlərə də şamil edilir.
2. Tərkibində yoluxucu və ya radioaktiv maddələr olan məktubların mübadiləsində iştirak
etməyən üzv ölkələr öz ərazilərindən bu göndərişlərin açıq tranzitinə yol verməmək hüququna malikdir. Bu
həmçinin,
məktublar,
poçt
kartları
və
sekoqramlar
istisna
olunmaqla,
məktub
korrespondensiyası göndərişlərinə də aid edilir. Bu qayda, həmçinin çap nəşrlərinə, dövrü nəşrlərə,
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jurnallara, kiçik paketlərə, M kisələrinə və içindəkiləri, onların nəşri və ya sərhədindən keçid ölkəsində
dövriyyədə olma şərtlərini reqlamentləşdirən qanuni müddəalara uyğun gəlmədikdə də tətbiq olunur.
3. Yerüstü və dəniz yolu ilə göndərilən poçt bağlamalarının tranzit azadlığı, bu xidmətdə iştirak
edən ölkələrin əraziləri ilə məhdudlaşdırılır.
4. Aviabağlamaların tranzit azadlığına İttifaqın bütün ərazisində təminat verilir. Lakin poçt
bağlamaları xidmətində iştirak etməyən üzv ölkələr aviabağlamaların yerüstü yol ilə göndərilməsini təmin
etməyə məcbur edilə bilməz.
5. Hər hansı bir üzv ölkə tranzit azadlığına dair müddəalara riayət etmədiyi təqdirdə,
qalan üzv ölkələr bu üzv ölkə ilə poçt əlaqəsini kəsmək hüququna malikdir.
Maddə 5
Poçt göndərişlərin mənsubiyyəti. Poçtdan göndərişlərin geri çağırılması. Ünvanın dəyişdirilməsi və
ya düzəldilməsi. Yeni ünvana göndərilmə. Çatdırılması mümkün olmayan göndərişlərin
göndəriciyə qaytarılması
1. İstənilən poçt göndərişi göndərən və ya təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə uyğun
saxlanılmadığı təqdirdə və tranzit ölkənin qanunvericiliyinə uyğun 15.2.1.1 və ya 15.3 maddələri tətbiq
edildiyi halda, o ünvançıya verilənə qədər göndəriciyə məxsusdur.
2. Poçt göndərişini göndərən şəxs, onu poçtdan geri çağıra, onun ünvanını dəyişə və ya düzəldə bilər.
Tariflər və digər şərtlər reqlamentlərdə müəyyənləşdirilmişdir.
3. Alıcının ünvanı dəyişdiyi halda üzv ölkələrin təyin olunmuş operatorları poçt göndərişlərinin
yeni ünvana göndərilməsini, habelə çatdırması mümkün olmayan göndərişlərin göndəriciyə
qaytarılmasını təmin edirlər. Tariflər və şərtlər reqlamentdə qeyd olunur.
Maddə 6
Tariflər
1. Müxtəlif beynəlxalq və xüsusi poçt xidmətlərinə aid olan tariflər üzv ölkələr və ya onların təyin
olunmuş operatorları tərəfindən milli qanunvericilik, Konvensiya və onun reqlamentlərində qeyd
olunmuş prinsiplərə uyğun müəyyən edilir. Prinsip etibarı ilə onlar bu xidmətlərin göstərilməsinə dair
xərclərlə bağlı olmalıdır.
2. Göndərən üzv ölkə və ya onun təyin olunmuş operatoru milli qanunvericiliyə uyğun məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin və poçt bağlamalarının yollanması üzrə ödəniş tariflərini müəyyən
edir. Ödəniş tarifinə təyinat ölkəsində sözü gedən göndərişlərin çatdırılma xidmətinin təşkil olunduğu
təqdirdə, ünvançıların evlərində göndərişlərin təhvil verilməsi qiyməti daxildir.
3. Tətbiq olunan tariflər aktlarda təxmini tariflər qismində göstərilən tariflər daxil olmaqla, həmin
xarakteristikalara malik olan (kateqoriya, say, emal müddəti və s.) daxili rejimin göndərişlərinə tətbiq
edilən tariflərə ən azı bərabər olmalıdır.
4. Üzv ölkələrə və ya onların təyin olunmuş operatorlarına milli qanunvericiliyə uyğun aktlarda
göstərilən bütün təxmini tariflərin həddini keçməyə icazə verilir.
5. § 3-də müəyyən edilmiş tariflərin minimal həddinin aşması hallarında üzv ölkələr və ya onların
təyin olunmuş operatorları üzv ölkənin ərazisində məktub korrespondensiyasının və poçt
bağlamalarının göndərilməsi üçün onların milli qanunvericiliyinə əsaslanan endirilmiş tarifləri tətbiq
etmək hüququna malikdirlər. Onlar, o cümlədən böyük poçt mübadiləsinə malik olan öz müştərilərinə
güzəştli tarifləri tətbiq etmək hüququna malikdirlər.
6. Müştərilərdən aktlarda nəzərdə tutulanlardan başqa hər növ poçt tariflərini tutmaq qadağandır.
7. Aktlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, hər bir təyin olunmuş operator tarifləri öz
xeyrinə saxlayır.
Maddə 7
Poçt tariflərinin ödənilməsindən azadedilmə
1. Prinsip:
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1.1. poçt ödənişindən azadedilmə kimi pulsuz yollamanın konkret halları Konvensiyada nəzərdə
tutulmuşdur. Buna baxmayaraq, reqlamentlər həm poçt ödənişindən azad edilməni, həm də üzv ölkələr və
onların təyin olunmuş operatorları və regional ittifaqların poçt xidmətlərinə aid göndərdiyi məktub
korrespondensiyası və poçt bağlamaları üzrə daxil olan tarif payı, tarif xərcləri və son
xərclərin ödənilməsindən azad edilməni nəzərdə tutan müddəaları müəyyənləşdirə bilərlər. Bundan
başqa ÜPİ-nin Beynəlxalq Bürosu, regional ittifaqlar, üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorlar öz
aralarında mübadilə etdiyi məktub korrespondensiyası və poçt bağlamaları göndərişləri, poçt xidmətinə aid
olan göndərişlər hesab olunur və bütün poçt rüsumlarının ödənişindən azad edilir. Lakin göndərən üzv ölkə
və ya onun təyin olunmuş operatoru bu göndərişlər üzrə əlavə aviatariflər tutmaq hüququna malikdir.
2. Hərbi əsirlər və tərksilah edilmiş mülki şəxslər:
1.1. əlavə aviatariflər istisna olmaqla məktub korrespondensiyası göndərişləri, poçt bağlamaları, poçt
maliyyə xidmətlərinin hərbi əsirlərə ünvanlandığı göndərişləri və onların bilavasitə, yaxud Konvensiya və
poçt ödənişləri haqqında sazişin reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş müəssisələrin vasitəçiliyi ilə yolladıqları
bütün poçt tariflərdən azad edilir. Müharibə aparan tərəfə aid olan bitərəf ölkədə qəbul olunmuş və nəzarət
altında saxlanılan şəxslər əvvəlki müddəaların tətbiqinə dair sözün əsl mənasında hərbi əsirlərə bərabər
tutulur;
1.2. § 2.1-də nəzərdə tutulmuş müddəalar, həmçinin məktub korrespondensiyası göndərişlərinə, poçt
bağlamalarına və 1949-cu ilin 12 avqust tarixli müharibə vaxtı mülki əhalinin qorunması haqqında Cenevrə
Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş, nəzarət altında saxlanılan mülki şəxslərə ünvanlanan və
digər ölkələrdən yollanan maliyyə xidmətləri göndərişlərinə və ya onların bilavasitə və yaxud Konvensiya
və poçt ödəniş xidmətləri haqqında sazişin reqlamentlərində müəssisələrdən göndərilənlərə tətbiq edilir;
1.3. Konvensiya və poçt ödəniş xidmətləri haqqında sazişin reqlamentlərində qeyd olunan
müəssisələr, həmçinin § 2.1 və 2.2-də qeyd olunan şəxslərə aid olan göndərişləri və onlar bilavasitə və ya
vasitəçi qismində göndərdikləri və ya aldıqları məktub korrespondensiyası göndərişlərini, poçt
bağlamalarını və poçt maliyyə xidmətlərini pulsuz yollamaq hüququna malikdirlər;
1.4. pulsuz poçt göndərişlərinə çəkisi 5 kq-yə qədər olan bağlamalar icazə verilir. İçindəki bölünməz
olan, bir düşərgəyə və ya əsirlər arasında bölüşdürülmək üçün onun etibar etdiyi şəxslərə ünvanlanan
göndərişlərin çəkisi 10 kq-yə qədər artırıla bilər;
1.5. xidməti bağlamalar, hərbi əsirlər, nəzarətdə saxlanılan mülki şəxslərin bağlamaları üçün
aviabağlamaların hava daşınması üçün xərclər istisna olmaqla təyin olunmuş operatorlar arasında
hesablaşmalar zamanı heç bir tarif payları tutulmur.
3. Korlar üçün göndərişlər (sekoqramlar):
3.1. əlavə aviatariflər istisna olmaqla, korlar üçün göndərişlər bütün poçt rüsumlarından azad edilir.
Maddə 8
Poçt markaları
1. “Poçt markası” termini qüvvədə olan Konvensiya ilə qorunur və yalnız bu maddənin və
reqlamentlərin şərtlərinə uyğun olan markalara dair istifadə olunmalıdır.
2. Poçt markaları:
2.1. yalnız üzv ölkəyə və ya əraziyə aid olan İttifaqın aktlarına uyğun orqan tərəfindən çap
olunur və dövriyyəyə buraxılır;
2.2. suverenliyin təzahürüdür və İttifaq aktlarına uyğun onlar poçt göndərişlərinə yapışdırıldıqda
onların həqiqi dəyərinə uyğun gələn məbləğdə poçt rüsumunun əvvəlcədən ödənişinin baş verməsinin
sübutudur;
2.3. buraxan üzv ölkədə və ya ərazidə onun milli qanunvericiliyinə uyğun poçt rüsumlarının və
ya filateliyanın əvvəlcədən ödənişi üçün dövriyyədə olmalıdır;
2.4. buraxan üzv ölkənin bütün sakinləri və ya ərazisi üçün əlçatan olmalıdır.
3. Poçt markalarına aşağıdakılar daxildir:
3.1. buraxan üzv ölkənin və ya ərazinin latın hərfləri ilə[1] yazılmış adı;
3.2. aşağıdakıları ifadə edən nominal dəyər:
3.2.1. prinsip etibarı ilə buraxan üzv ölkənin və ya ərazinin rəsmi valyutasında və yaxud hərf
və ya simvol kimi;
3.2.2. digər xüsusi identifikasiya nişanları ilə.
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4. Poçt markalarının üzərində əks etdirilən dövlət emblemləri, hökumət təşkilatlarının rəsmi xidməti
yazılan
və
loqotipləri
sənaye
mülkiyyətinin
mühafizəsi üzrə
Paris
Konvensiyasının
müddəaları çərçivəsində qorunur.
5. Poçt markalarının mövzu və süjetləri:
5.1. İttifaq Nizamnaməsinin preambulasına və İttifaq orqanlarının qəbul etdiyi qərarlara uyğun
gəlməlidir;
5.2. üzv ölkə və ya ərazinin mədəni özünəməxsusluğu ilə sıx əlaqəsi olmalı və ya mədəniyyətin
yayılmasına və ya sülhün qorunmasına yardımçı olmalıdır;
5.3. üzv ölkənin və ya ərazinin tarixinə aid olmayan dahi şəxsiyyətlərin şərəfinə və ya hansısa hadisə
ilə əlaqədar xatirə markaları buraxdırıldığı təqdirdə, onlar bu üzv ölkə və ya ərazi ilə sıx bağlı olmalıdır;
5.4. siyasi xarakter daşımamalı və ya hansısa şəxslər, yaxud ölkələr üçün təhqiredici olmamalıdır;
5.5. üzv ölkə və ya ərazi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməlidir.
6. Poçt ödənişinin qeydləri, frankiroval maşınların izləri və İttifaq aktlarına uyğun olan digər çap və
ya ştempelləmə üsulları ilə alınan izlər yalnız üzv ölkənin və ya ərazinin razılığı ilə qoyula bilər.
Maddə 9
Poçtun təhlükəsizliyi
1. Bütün cəlb olunmuş qulluqçuların maraqlarında poçt xidmətlərinə qarşı geniş əhali kütləsinin
etibarını qorumaq və artırmaq üçün üzv ölkələr və onların təyin olunmuş operatorları poçtun
istismarının bütün səviyyələrində təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət strategiyasını təsdiq etməli və həyata
keçirməlidirlər. Bu cür strategiya üzv ölkələr və onların təyin olunmuş operatorları arasında depeşlərin
daşınma və tranzitinin etibarlıq və təhlükəsizliyinin qorunmasına dair informasiya mübadiləsini nəzərdə
tutmalıdır.
Maddə 10
Dayanıqlı inkişaf
1. Üzv ölkələr və/və ya onların təyin olunmuş operatorları ətraf mühitin qorunmasına, sosial və
iqtisadi fəaliyyətə böyük diqqət yetirilməklə poçtun istismarının bütün səviyyələrində inkişaf
sahəsində səmərəli
strategiyanı işləyib
hazırlamalı,
həyata
keçirməli
və
poçt
xidmətləri çərçivəsində dayanıqlı inkişafla bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsinə yardım etməlidirlər.
Maddə 11
Hüquq pozuntuları
1. Poçt göndərişləri:
1.1.
aşağıdakı hərəkətlərin
qarşısını almaq,
habelə
günahkarları
təqib
və
cəzalandırmaq üçün üzv ölkələr bütün zəruri tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər:
1.1.1. poçt göndərişlərinə narkotik, psixotrop və ya partlayış təhlükəsi olan, yanacaq və ya
Konvensiyanın birmənalı icazə vermədiyi digər təhlükəli maddələrin daxil edilməsi;
1.1.2. pedofiliya və ya uşaq pornoqrafiyasına aidiyyatı olan əşyaların poçt göndərişlərinə daxil
edilməsi.
2. Ümumilikdə poçt ödənişi, o cümlədən poçt ödəniş vasitələri:
2.1. üzv ölkələr poçt ödənişi vasitələri sahəsində hüquq pozuntularının qarşısının alınması,
yatırılması və cəzalandırılması üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini öhdəsinə götürürlər, konkret
olaraq:
2.1.1. dövriyyədə olan və ya dövriyyədən çıxarılan poçt markaları;
2.1.2. poçt ödəniş nişanları;
2.1.3. frankiroval maşınların və çap dəzgahlarının izləri;
2.1.4. beynəlxalq cavab kuponları.
2.2. bu Konvensiyada ödəniş üsulları sahəsində qanun pozuntusunda, icraçının və ya üçüncü şəxsin
qeyri qanuni zənginləşmək niyyəti ilə törədilmiş aşağıdakı fəaliyyətlərdən biri nəzərdə tutulur.
Cəzalandırılmalıdır:
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2.2.1. saxtalaşdırma, imitasiya və ya poçt ödəniş vasitələrinin saxtalaşdırılması və ya onların icazə
verilməyən hazırlanması ilə bağlı digər cinayət əməlləri;
2.2.2. saxtalaşdırılmış, imitasiya olunmuş və ya saxtalaşdırılmış poçt ödəniş vasitələrinin istifadəsi,
dövriyyəyə buraxılması, komersiyalaşdırılması, çatdırılması, yayılması, nəql olunması, idxalı, ixracı,
nümayişi və ya təqdimatı (həmçinin reklam məqsədi ilə);
2.2.3. artıq istifadə olunmuş ödəniş vasitələrinin poçt üçün istifadəsi və ya dövriyyəyə buraxılması;
2.2.4. yuxarıda qeyd olunan qanun pozuntularının birini törətmək cəhdləri.
3. Qarşılıqlılıq prinsip:
3.1. sanksiyalara gəldikdə, milli və ya xarici ödəniş vasitələri haqqında söhbət getdiyindən
asılı olmayaraq, § 2-də nəzərdə tutulmuş hərəkətlər arasında heç bir fərq qoyulmamalıdır, qanuni əsaslarla
və ya razılaşma əsasında heç bir qarşılıqlılıq şərtləri bu müddəaya şamil olunmamalıdır.
Hissə 2
Məktub korrespondensiyasına və poçt bağlamalarına tətbiq edilən qaydalar
Fəsil 1
Xidmətlərin göstərilməsi
Maddə 12
Əsas xidmətlər
1.
Üzv ölkələr onların
təyin
olunmuş operatorları tərəfindən
məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulu, işlənməsi, daşınması və çatdırılmasının təmin olunduğuna
nəzarət etməlidirlər.
2. Məktub korrespondensiyası göndərişləri aşağıdakılardır:
2.1. çəkisi 2 kq-yə qədər olan prioritet və qeyri-prioritet göndərişlər;
2.2. çəkisi 2 kq-yə qədər olan məktub, poçt kartları, çap nəşrləri və kiçik paketlər;
2.3. çəkisi 7 kq-yə qədər olan sekoqramlar;
2.4. çəkisi 30 kq-yə qədər olan və “M kisələri” adlandırılan, tərkibində eyni ünvan sahibinə
göndərilən qəzet, dövri nəşrlər, kitablar və bu kimi çap məhsulları olan xüsusi kisələr.
3. Məktub korrespondensiyası göndərişləri məktub korrespondensiyası reqlamentinə uyğun olaraq,
onların emal sürətinə və ya içərisindəkinə əsasən təsnif olunur.
4. § 2-də qeyd olunan hədlərdən yüksək çəki hədləri məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
müəyyən kateqoriyaları üçün məktub korrespondensiyası reqlamentində nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun
olaraq fakültativ tətbiq edilir.
5. § 8-də müddəaların şərtləri ilə üzv ölkələr, həmçinin çəkisi 20 kq-yə qədər olan poçt
bağlamalarının qəbulu, işlənməsi, daşınması və çatdırılmasına ya Konvensiyanın müddəaları əsasında, ya
da bağlamalar gedən halda və ikitərəfli razılaşmalarda təyin olunmuşoperatorlar onların müştəriləri üçün
istənilən digər daha əlverişli vasitələri istifadə etməklə təmin edir.
6. 20 kq-dən artıq olan çəki hədləri poçt bağlamalarının reqlamentində nəzərdə tutulmuş şərtlərə
uyğun olaraq, poçt bağlamalarının müəyyən kateqoriyaları üçün fakültativ tətbiq edilir.
7. Təyin olunmuş operatoru bağlamaların daşınmasını öhdəsinə götürməyən istənilən üzv ölkə
Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsini nəqliyyat müəssisələrinə tapşıra bilər. Eyni zamanda o,
bu xidməti həmin nəqliyyat müəssisələrinin xidmət göstərdikləri yaşayış məntəqələrindən və ya bu
məntəqələrə göndərilən bağlamalarla məhdudlaşdıra bilər.
8. § 5-də nəzərdə tutulmuş müddəalardan kənara çıxaraq, 2010-cu ilin 1 yanvar tarixinə qədər poçt
bağlamaları haqqında sazişi imzalamayan üzv ölkələr poçt bağlamaları xidmətini təmin etməyə borclu
deyillər.
Maddə 13
Əlavə xidmətlər
1. Üzv ölkələr aşağıdakı əlavə məcburi xidmətlərin göstərilməsini təmin edirlər:
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1.1. məktub korrespondensiyasının çıxan prioritet və aviagöndərişləri üçün sifarişli göndərişlər
xidməti;
1.2. prioritet və aviapoçt xidmətləri göstərilməyən təyinat məntəqələrinə göndərilən məktub
korrespondensiyasının çıxan qeyri-prioritet və yerüstü göndərişləri üçün sifarişli göndərişlər xidməti;
1.3. məktub korrespondensiyasının bütün daxil olan göndərişləri üçün sifarişli göndərişlər xidməti.
2. Prioritet və ya aviapoçt xidmətləri göstərilən təyinat məntəqələrinə ötürülən çıxan qeyri-prioritet
və yerüstü məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün sifarişli göndəriş xidmətinin təyin
olunması məcburi xarakter daşımamalıdır.
3. Üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları aşağıdakı əlavə fakültativ xidmətləri, bu
xidmətləri göstərmək qərarını qəbul etmiş təyin olunmuş operatorlar arasındakı münasibətlərdə təqdim
edə bilərlər:
3.1. məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamalar üçün bəyan olunmuş qiymətlə göndərmə
xidməti;
3.2. məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün nəzarət edilən çatdırılma ilə göndərmə xidməti;
3.3. məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamalar üçün ödəmə şərtli göndərişlər xidməti;
3.4. məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamaların çaparla göndərilməsi üçün göndərişlər
xidməti;
3.5. sifarişli məktub korrespondensiyası göndərişləri, çatdırılmasına nəzarət edilən göndərişlərin və
ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin ünvan sahibinə şəxsən təhvil verilməsi xidməti;
3.6. məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamalar üçün tarif və rüsumları tutmadan
göndərişlər xidməti;
3.7. kövrək və iri bağlamalar xidməti;
3.8.
təyinatı xaricə
olan,
bir
göndərici
tərəfdən
qruplaşdırılan
göndərişlər üçün “Konsiqnasiya” qruplaşdırılmış göndərişlər xidməti.
4. Aşağıdakı əlavə üç xidmət həm məcburi, həm də fakültativ hissəyə malikdir:
4.1. cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiya xidməti (CBKK), əsasən fakültativ olan,
lakin bütün üzv ölkələr və ya
onların
təyin
olunmuş operatorları CBKK
göndərişlərinin
qaytarılması xidmətini təmin etməlidir;
4.2. beynəlxalq cavab kuponları xidməti; bu kuponlar istənilən üzv ölkədə mübadilə oluna bilər,
lakin onların satışı fakültativdir;
4.3. sifarişli məktub korrespondensiyası göndərişləri və ya çatdırılmasına nəzarət edilən göndərişlər,
bağlamalar
və
bəyan
edilmiş qiymətlə
göndərişlər üçün
qəbul
olunması haqqında
bildiriş; bütün üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları daxil olan göndərişlər üçün alınma
haqqında xəbərdarlığı qəbul edir, lakin xaric olunan göndərişlər üçün qəbul olunması haqqında
bildiriş xidmətinin göstərilməsi fakültativdir
5. Bu xidmətlərin təsviri və onlar üzrə tutulan tariflər reqlamentlərdə göstərilir.
6. Daxili rejimdə aşağıda sadalanan xidmətlər üzrə xüsusi tariflərin ödənilməsi tələb olunduğu
təqdirdə, təyin olunmuş operatorlar reqlamentlərdə qeyd olunan şərtlərə uyğun beynəlxalq
göndərişlər üzrə həmin tarifləri tutmaq hüququna malikdir:
6.1. çəkisi 500 qr-dən artıq kiçik paketlərin çatdırılması;
6.2. son verilmə tarixindən sonra verilən məktub korrespondensiyası göndərişləri;
6.3. əməliyyat pəncərələrinin iş vaxtı qurtardıqdan sonra verilən göndərişlər;
6.4. göndərişlərin göndəricinin yaşayış yeri üzrə qəbulu;
6.5. əməliyyat pəncərələrinin iş vaxtı qurtardıqdan sonra məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
geri çağırılması;
6.6. tələb olunanadək göndərişlər;
6.7. çəkisi 500 qr-dən artıq məktub korrespondensiyası göndərişlərinin və poçt bağlamalarının
saxlanması;
6.8. daxilolma haqqında bildirişə cavab olaraq bağlamaların çatdırılması;
6.9. fors-major vəziyyətin təsiri ilə bağlı risklərin ödənilməsi.
Maddə 14
Elektron poçt, EMS, kompleks loqistikası və yeni xidmətlər
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1. Üzv ölkələr və ya təyin olunmuş operatorlar reqlamentlərdə təsvir olunan aşağıdakı xidmətlərin
göstərilməsi haqqında öz aralarında razılığa gələ bilərlər:
1.1. elektron poçt məlumatların elektron ötürülməsini istifadə edən poçt xidmətidir, təyin
olunmuş operatorlar elektron poçta əlavə olunan, göndərişin təsdiqini təqdim etməklə və autentifik
istifadəçilər arasında etibarlı əlaqə kanalı hesabına qeydiyyatlıelektron poçt xidmətini təklif etməklə
bu xidməti yaxşılaşdıra bilərlər;
1.2. EMS xidməti sənəd və yüklərin yoxlanması üçün təcili poçt xidməti olaraq, poçt xidmətlərindən
ən sürətlisidir, imkan dairəsində fiziki vasitələrdən istifadə edilir, bu xidmət çoxtərəfli nümunəvi EMS
sazişi və ya ikitərəfli sazişlər əsasında göstərilə bilər;
1.3. kompleks loqistikası xidməti loqistika sahəsində müştərilərin tələbatını tamamilə ödəyir, mal və
sənədlərin fiziki daşınmasında əvvəlki və sonrakı mərhələləri daxil edir;
1.4. sertifikasiya üçün elektron poçt ştempeli sənədlərin elektron formada ötürülməsinin və
müəyyən vaxtda bir və ya bir neçə iştirakçı tərəfindən aparılan əməliyyatın həqiqiliyinin müvafiq
formasının əyani təsdiqidir.
2. Ümumi razılıqla üzv ölkələr və ya təyin olunmuş operatorlar İttifaq aktları ilə konkret nəzərdə
tutulmamış yeni xidmət göstərə bilər. Yeni xidmətə aid tariflər istismar xərclərini nəzərə alaraq, hər bir
maraqlı təyin olunmuş operator tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 15
Göndərilməsinə icazə verilməyən göndərişlər. Qadağanlar
1. Ümumi müddəalar:
1.1. Konvensiya və reqlamentlərin tələb etdiyi şərtlərə cavab verməyən göndərişlərin göndərilməsinə
icazə verilmir. Fırıldaqçılıq aktına kömək etmək üçün və ya ödənilməli olan məbləği tam ödəməmək
niyyəti ilə göndərilən göndərişlər buraxılmır;
1.2. bu maddədə göstərilən qadağanlara olan istisnalar reqlamentlərdə öz əksini tapır;
1.3. bütün üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları bu maddədə adı çəkilən
qadağanlar siyahısını genişləndirmək imkanına malik olmalıdır və onlar müvafiq sorğu kitabçasına daxil
edildikdən sonra tətbiq edilə bilər.
2. Göndərişlərin bütün kateqoriyaları üçün qadağanlar:
2.1. bütün kateqoriyalı göndərişlərə aşağıda sadalanan əşyaların daxil edilməsi qadağan olunur:
2.1.1. narkotik və psixotrop maddələr, onların Narkotiklərə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Komitənin
(NNBK) müəyyənləşdirdiyi kimi və ya təyinat ölkəsində qadağan olunan digər qeyri-qanuni
maddələr;
2.1.2. nalayiq və ya əxlaqsızlıq xarakteri daşıyan əşyalar;
2.1.3. kontrafakt və pirat əşyalar;
2.1.4. təyinat ölkəsinə gətirilməsi və ya bu ölkədə dövriyyəsi qadağan olunan digər əşyalar;
2.1.5. öz xarakteri və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri və ya əhali üçün təhlükə törədə bilən,
poçt avadanlığı və ya üçüncü tərəfin mülkiyyətini və ya digər göndərişləri ləkələyə və korlaya bilən əşyalar;
2.1.6. cari və şəxsi yazışma xarakterinə malik olan sənədlər, habelə göndəricisi və alıcısı olmayan və
ya onlarla yaşayan şəxslərin mübadilə etdikləri hər növ korrespondensiya.
3. Partlayıcı, alışan və ya radioaktiv maddələr, habelə digər təhlükəli yüklər:
3.1. bütün kateqoriyalı göndərişlərə partlayıcı, alışan maddələrin və ya digər təhlükəli yüklərin,
habelə radioaktiv maddələrin qoyulması qadağan olunur;
3.2. bütün kateqoriyalı göndərişlərə təchiz edilməmiş partlayıcı qurğu və döyüş sursatlarının,
o cümlədən təchiz edilməmiş qumbara, mərmi və digər analoji əşyaların, həmçinin bu cür qurğu və
əşyaların mulyajlarının qoyulması qadağan olunur;
3.3. müstəsna qaydada göndərilmə üçün aşağıdakı təhlükəli yüklər buraxıla bilər:
3.3.1. 16.1-ci maddədə sözü gedən məktub korrespondensiyası göndərişləri və poçt bağlamalarında
göndərilən radioaktiv maddələr;
3.3.2. 16.2-ci maddədə sözü gedən məktub korrespondensiyası göndərişləri və poçt
bağlamalarında göndərilən yoluxucu maddələr.
4. Canlı heyvanlar:
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4.1. bütün kateqoriyalı göndərişlərdə canlı heyvanları göndərmək qadağan olunur;
4.2. müstəsna qaydada qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər istisna olmaqla, məktub
korrespondensiyası göndərişlərində göndərilməyə icazə verilir:
4.2.1. arı, zəli, barama qurdları;
4.2.2. parazitlərin və zərərli həşəratların məhvedicilərinin tədqiqatları üçün nəzərdə tutulmuş və
tanınmış müəssisələr arasında mübadilə olunan parazit və zərərli həşəratların məhvediciləri;
4.2.3. tibbi-bioloji təhqiqatlar məqsədi ilə rəsmi tanınmış müəssisələr üçün drozofil (Drosophilidae)
fəsiləsinin milçəkləri.
4.3. müstəsna qaydada bağlamalarda göndərilməyə icazə verilir:
4.3.1. əlaqədar ölkələrin poçt qaydaları ilə poçtla göndərilməsinə icazə verilən canlı heyvanlar.
5. Korrespondensiyanın bağlamalara qoyulması:
5.1. aşağıdakı əşyaları poçt bağlamalarına qoymaq qadağan olunur:
5.1.1. göndərici və ünvançı və ya onlarla yaşayan şəxslərdən başqa digər şəxslərin öz aralarında
mübadilə etdikləri korrespondensiya (arxiv sənədləri istisna olmaqla).
6. Sikkə, bank biletləri və digər qiymətli əşyalar:
6.1. sikkə, bank biletləri, kredit biletləri və təqdim edənin adına olan sərvətlər, yol çekləri,
məmulat şəklində və ya emal olunmamış halda platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, zərgərlik məmulatları
və digər qiymətli əşyalar qoymaq qadağan olunur:
6.1.1. qiyməti bəyan olunmamış məktub korrespondensiyası göndərişlərinə:
6.1.1.1. lakin göndərən və təyinat ölkələrinin milli qanunvericiliyi icazə verdiyi təqdirdə, bu əşyalar
bağlı zərfdə sifarişli göndərişlər kimi göndərilə bilər.
6.1.2. göndərən və təyinat ölkələrinin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq icazə halları istisna
olmaqla, qiyməti bəyan olunmamış bağlamalarda;
6.1.3. qiymətin bəyan olunmasına icazə verən iki ölkə arasında mübadilə olunan və qiyməti bəyan
olunmamış bağlamalarda:
6.1.3.1. bundan əlavə istənilən üzv ölkə və ya təyin olunmuş operator çıxan və ya onların ərazisinə
göndərilən və ya onların ərazisindən açıq tranzitlə yollanan qiyməti bəyan olunmuş və ya qiyməti bəyan
olunmamış bağlamalara qızıl külçələrini qoymağıqadağan etmək hüququna malikdir, o, bu göndərişlərin
həqiqi dəyərini məhdudlaşdıra bilər.
7. Korlar üçün çap nəşrləri və göndərişlər (sekoqramlar):
7.1. korlar üçün çap nəşrləri və göndərişlər:
7.1.1. heç bir annotasiyaya malik ola bilməz, tərkibində cari və ya şəxsi yazışma xarakterinə malik
olan heç bir sənəd ola bilməz;
7.1.2. geri qaytarılması əvvəlcədən ödənilmiş depeşin, göndərənin və ya onu göndərən ölkə və ya
ilkin göndərişin təyinat ölkəsindəki agentliyinin ünvanı, çap olunmuş kart, zərf və ya banderol olduğu
hallar istisna olmaqla, tərkibində heç bir ştempellənmiş və ya ştempellənməmiş marka, ödəniş blankı, pul
dəyəri kəsb edən heç bir sənəd ola bilməz.
8. Səhvən qəbul olunmuş göndərişlərin işlənməsi:
8.1. səhvən qəbul olunmuş göndərişlərin işlənməsi reqlamentlərdə müəyyən edilir. Bununla
yanaşı § 2.1.1, 2.1.2, 3.1 və 3.2-də sadalanan, əşyalar qoyulan göndərişlər heç bir halda
təyinatı üzrə çatdırılmamalı, ünvançılara təqdim olunmalı, verilən yerə qaytarılmamalıdır. § 2.1.1, 3.1
və 3.2-də qeyd olunan əşyalar tranzit göndərişlərdə aşkar edildiyi təqdirdə, elələri ilə tranzit ölkənin daxili
qanunvericiliyinə uyğun rəftar etmək lazımdır.
Maddə 16
Göndərilməsinə icazə verilən radioaktiv və yoluxucu maddələr
1. Özlərinin qarşılıqlı əlaqələrində və yaxud bir istiqamətdə radioaktiv maddələrin göndərilməsinə
icazə
verilməsi
haqqında bəyan
etmiş üzv ölkələr arasında
bu
maddələrin
məktub
korrespondensiyası göndərişlərində və poçt bağlamalarında aşağıda qeyd olunan şərtlərə müvafiq olaraq
göndərilməsinə icazə verilir:
1.1. radioaktiv maddələr reqlamentlərin müvafiq müddəalarına uyğun bükülür və qablaşdırılır;
1.2. radioaktiv maddələr məktub korrespondensiyası göndərişlərində göndərildikdə, onlara görə
prioritet göndərişlərin tarifi, yaxud məktub və ya sifarişə görə tarif tutulur;
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1.3. məktub korrespondensiyası göndərişləri və poçt bağlamalarında olan radioaktiv maddələr ən
sürətli yolla, adətən hava yolu ilə, müvafiq əlavə aviatarifləri ödəmək şərti ilə göndərilməlidir;
1.4. radioaktiv maddələr yalnız müvafiq icazəsi olan göndəricilər tərəfindən təqdim oluna bilər.
2. İnsan (№ UNO 2814) və heyvanlar (№ UNO 2900) üçün yoluxucu olan A kateqoriyalı maddələr
istisna olmaqla, yoluxucu maddələr məktub korrespondensiyası göndərişləri və poçt bağlamalarında
yerləşdirilməsi üçün aşağıdakı şərtlərlə buraxılır:
2.1. poçt ilə B kateqoriyalı (№ UNO 3373) yoluxucu maddələrin mübadiləsi yalnız bu ölkələrin
səlahiyyətli orqanlarının təyin etdiyi rəsmi tanınmış göndəricilər arasında həyata keçirilə bilər. Bu təhlükəli
yüklər qüvvədə olan milli və beynəlxalq qanunvericiliyin və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının
(BMAT) təsdiq etdiyi təhlükəli yüklərin daşınması üzrə BMT-nin tövsiyələrinin şərtlərinə riayət etməklə
poçta buraxıla bilər;
2.2. B kateqoriyalı (№ UNO 3373) yoluxucu maddələr məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
və poçt bağlamalarının reqlamentlərinin müvafiq müddəalarına uyğun işlənməli, qablaşdırılmalı və
nişanlanmalıdır. Bu göndərişlər prioritet göndərişlərin və ya sifarişli məktubların tarifi ilə ödənilməlidir.
Bu göndərişlərin poçtda işlənməsinə görə əlavə rüsumun tutulmasına icazə verilir;
2.3. vergidən azad olunan xəstələrin (insanların və ya heyvanların) diaqnostik nümunələri onların
səlahiyyətli orqanlarının müəyyənləşdirdiyi yalnız rəsmi tanınmış göndəricilər arasında poçtla göndərilə
bilər. Bu təhlükəli yüklər qüvvədə olan milli və beynəlxalq qanunvericiliyin və Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatının (BMAT) təsdiq etdiyi təhlükəli yüklərin daşınması üzrə BMT-nin tövsiyələrinin şərtlərinə
riayət etməklə poçta buraxıla bilər;
2.4. poçt yığımından azad olan xəstələrin (insanların və ya heyvanların) diaqnostik nümunələri
məktub korrespondensiyası reqlamentinin müvafiq müddəalarına uyğun işlənməli, qablaşdırılmalı və
nişanlanmalıdır. Bu göndərişlərə görə prioritet göndərişlərin və ya sifarişli məktubların tarifi tutulur. Bu
göndərişlərin poçtda işlənməsi üçün əlavə tarifin tutulmasına icazə verilir;
2.5. yoluxucu maddələrin və poçt rüsumlarından azad olan xəstələrin (insanların və ya heyvanların)
diaqnostik nümunələrinin buraxılması, bu göndərişləri özlərinin qarşılıqlı əlaqələrində və yaxud bir
istiqamətdə qəbul etməyə razı olduqlarınıbəyan etmiş üzv ölkələr arasındakı münasibətlərlə məhdudlaşır;
2.6. yoluxucu maddələrin və poçt rüsumlarından azad olan xəstələrin (insanların və ya heyvanların)
diaqnostik nümunələrinin poçtla müvafiq əlavə aviatarifləri ödəmək və prioritet olaraq çatdırılma şərti ilə
ən sürətli yolla, adətən aviayolla göndərilməsinə icazə verilir.
Maddə 17
Reklamasiyalar
1. Hər bir təyin olunmuş operator onun özünün xidmətində və ya digər təyin
olunmuş operatorun xidmətində verilmiş bağlama və sifarişli göndərişlər, qiyməti bəyan
olunmuş göndərişlər və çatdırılmasına nəzarət edilən göndərişlərə aid reklamasiyanı, göndərişin verildiyi
gündən sonrakı gündən başlayaraq altı ay ərzində verildiyi təqdirdə, qəbul etməyə məcburdur.
Reklamasiyalar prioritet poçt, EMS və ya elektron poçtla yollanır. Altıaylıq müddət iddianı təqdim edənin
və təyin olunmuş operatorun arasındakımünasibətlərə şamil olunur və təyin olunmuş operatorlar arasında
reklamasiyaların yollama müddətini özündə əks etdirmir.
2. Reklamasiyalar reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun qəbul edilir.
3. Reklamasiyaların işlənməsi pulsuz həyata keçirilir. Buna baxmayaraq, cavabı EMS ilə yollamaq
haqqında xahişlə bağlı əlavə xidmətlər, prinsip etibarı ilə reklamasiya verənin hesabına ödənilir.
Maddə 18
Gömrük nəzarəti. Gömrük rüsumları və digər yığımlar
1. Göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru və təyinat ölkəsinin təyin olunmuş
operatoru bu ölkələrin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, göndərişləri gömrük nəzarətinə təqdim etmək
hüququna malikdirlər.
2. Təqribi məbləği reqlamentlərdə təyin olunmuş yığım gömrük nəzarətinə məruz qalan
göndərişlər üçün tutula bilər. Bu yığım yalnız gömrük və ya digər oxşar yığımların tutulmalı olduğu
göndərişlərin gömrüyə təqdim edilməsi və gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün götürüləcəkdir.
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3.
Müştərilər
adından
gömrük
nəzarətinin
keçirilməsi
səlahiyyəti
almış təyin
olunmuş operatorlar müştərilərdən bu əməliyyata çəkilən faktiki xərclərə əsaslanmış tarif tuta bilərlər. Bu
tarif milli qanunvericiliyə uyğun olaraq gömrükdə bəyan olunmuş bütün göndərişlər, o cümlədən gömrük
rüsumlarından azad edilmiş göndərişlər üçün tutula bilər. Müştərilər müvafiq tarif barədə qabaqcadan
məlumatlandırılmalıdırlar.
4. Təyin olunmuş operatorlara göndəricilərdən və ya vəziyyətdən asılı olaraq, göndərişlərin
alıcılarından gömrük rüsumlarının və bütün digər mümkün yığımların tutulmasına icazə verilir.
Maddə 19
Bağlı depeşlərin hərbi hissələrlə mübadiləsi
1. Bağlı məktub konespondensiyası depeşlərinin mübadiləsi başqa ölkələrin quru, dəniz və hava yolu
xidmətlərinin vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər:
1.1. üzv ölkələrdən birinin poçt müəssisələri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sərəncamında olan
hərbi bölməyə komandanlıq edən şəxslər arasında;
1.2. bu hərbi bölmələrə komandanlıq edən şəxslər arasında;
1.3. üzv ölkələrdən birinin poçt müəssisələri və dəniz, hava və ya hərbi bölmələrin komandanlıqları,
xaricdə olan hərbi gəmilər və ya təyyarələr arasında;
1.4. dəniz, hava və ya hərbi bölmələrə komandanlıq edən şəxslərlə eyni ölkənin hərbi gəmiləri və ya
təyyarələri arasında.
2. § 1-də sözü gedən depeşlərə daxil edilən məktub korrespondensiyası göndərişləri yalnız hərbi
bölmələrin və ya qərargahların qulluqçularına, habelə depeşləri alan və ya göndərən hərbi gəmilərin və ya
təyyarələrin ekipajlarına ünvanlanmalı və ya onlardan daxil olmalıdır. Bu göndərişlərə tətbiq edilən tarifləri
və göndərmə şərtlərini hərbi bölməyə və ya dəniz gəmiləri və ya təyyarələrinə malik hərbi bölmənin
sərəncamına verən üzv ölkənin təyin olunmuş operatoru onun qaydalarına uyğun müəyyənləşdirir.
3. Xüsusi razılaşma olmadıqda sərəncama hərbi bölməni təqdim etmiş və ya onun hərbi gəmiləri və
ya təyyarələri olan üzv ölkənin təyin olunmuş operatoru müvafiq təyin olunmuş operatorlara depeşin
tranziti üzrə xərclərini, son xərcləri və hava daşımaları üzrə xərcləri ödəməyə borcludur.
Maddə 20
Xidmətin keyfiyyəti sahəsində normativlər və nəzarət rəqəmləri
1.
Üzv ölkələr
və
ya
onların
təyin
edilmiş operatorları daxil
olan
məktub
korrespondensiyası göndərişləri və bağlamaların çatdırılması sahəsində özünün normativ və nəzarət
rəqəmlərini müəyyənləşdirməli və dərc etməlidir.
2. Adətən gömrük nəzarəti üçün tələb olunan vaxta artırılan bu normativ və nəzarət rəqəmləri, onların
daxili xidmətinin oxşar göndərişlərinə aid tətbiq edilənlərdən daha əlverişsiz olmamalıdır.
3. Göndərən üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları prioritet göndərişlər, məktub
korrespondensiyası aviagöndərişləri, həmçinin prioritet poçt bağlamaları, aviabağlamalar və ekonomklass/yerüstü bağlamalar üçün də sondan sona göndərilmə normativlərini müəyyənləşdirməli və dərc
etməlidirlər.
4. Üzv ölkələr və ya onların təyin olunmuş operatorları xidmətin keyfiyyəti sahəsində normativlərin
tətbiqinin qiymətləndirməsini aparırlar.
Fəsil 2
Məsuliyyət
Maddə 21
Təyin olunmuş operatorların məsuliyyəti. Kompensasiyalar
1. Ümumi müddəalar:
1.1. 22-ci maddədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, təyin olunmuş operatorlar aşağıdakılara
cavabdehdirlər:
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1.1.1. sifarişli göndərişlərin, sadə bağlamaların, qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin itirilməsinə,
oğurlanmasına və zədələnməsinə;
1.1.2. çatdırılmasına nəzarət edilən göndərişlərin itirilməsinə;
1.1.3. çatdırılmamasının səbəbi xəbər verilməyən sifarişli göndərişlərin, qiyməti bəyan
olunmuş göndərişlərin və sadə bağlamaların qaytarılmasına.
1.2. təyin olunmuş operatorlar § 1.1.1 və 1.1.2-də qeyd olunanlar istisna olmaqla, göndərişlər üzrə
məsuliyyət daşımırlar;
1.3. bu Konvensiyada nəzərdə tutulmayan bütün digər hallarda təyin olunmuş operatorlar məsuliyyət
daşımırlar;
1.4. əgər sifarişli məktubun, sadə bağlamanın və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin itirilməsi
və ya tam zədələnməsi ziyanın ödənilməsi üçün əsas verməyən səbəb olmayan fors-major vəziyyətin
nəticəsi olarsa, göndərici sığorta ödənişi istisna olmaqla, göndərişin qəbulunda ödədiyi tarifin
kompensasiya edilməsi hüququna malikdir;
1.5. kompensasiyaların məbləğləri məktub korrespondensiyası və poçt bağlamaları reqlamentlərində
qeyd olunan məbləğlərdən artıq olmamalıdır;
1.6. kompensasiya məbləğinin ödənilməsində əlavə itkilər və ya reallaşmamış gəlirlər nəzərə
alınmır;
1.7. təyin olunmuş operatorların məsuliyyətinə aid olan bütün müddəalar dəyişilməz, məcburi və qəti
hesab edilir. Təyin olunmuş operatorlar heç vaxt, Konvensiya və reqlamentlərdə müəyyən
edilmiş hədlərdən artıq, hətta ciddi səhv (əhəmiyyətli nöqsan) olduğu halda belə, məsuliyyət daşımırlar.
2. Sifarişli göndərişlər:
2.1. sifarişli göndərişin itirildiyi, tam oğurlandığı və ya tam zədələndiyi təqdirdə, göndərici məktub
korrespondensiyası reqlamentində müəyyən edilmiş kompensasiyanı almaq hüququna malikdir. Göndərici
məktub korrespondensiyası reqlamentində müəyyən edilən məbləğdən az məbləği tələb etdiyi
təqdirdə, təyin olunmuş operator bu az məbləği ödəmək və onun əsasında bunun aid olduğu digər təyin
olunmuş operatorlardan kompensasiyanın ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir;
2.2. sifarişli göndərişin qismən oğurlanması və ya qismən zədələndiyi hallarda göndərici, prinsip
etibarı ilə, vurulmuş zərərin və ya zədənin həqiqi dəyərinə uyğun kompensasiyanın ödənilməsi hüququna
malikdir.
3. Çatdırılmasına nəzarət olunan göndərişlər:
3.1. çatdırılmasına nəzarət olunan göndərişlərin itirilməsi, tam oğurlanması və ya bütövlükdə
zədələndiyi hallarda göndərici yalnız göndərişin qəbulunda ödənilən tarifin kompensasiyasının ödənilməsi
hüququna malikdir.
4. Sadə bağlamalar:
4.1. sadə bağlamanın itirilməsi, bütövlükdə oğurlanması və ya tam zədələndiyi hallarda göndərici
poçt bağlamaları reqlamentində müəyyən edilmiş kompensasiyasının ödənilməsi hüququna malikdir. Əgər
göndərici poçt bağlamaları reqlamentində müəyyən edilən məbləğdən az məbləği tələb edərsə, təyin
olunmuş operatorlar bu az məbləği ödəmək və onun əsasında bunun aid olduğu digər təyin
olunmuş operatorlardan kompensasiyanın ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər;
4.2. sadə bağlamanın qismən oğurlanması və ya qismən zədələndiyi hallarda göndərici, prinsip
etibarı ilə, dəymiş zərərin və ya zədənin həqiqi dəyərinə uyğun olan kompensasiyanın ödənilməsi hüququna
malikdir;
4.3. təyin olunmuş operatorlar öz aralarında çəkisindən asılı olmayaraq, poçt bağlamaları
reqlamentində bağlamalar üzrə müəyyən edilmiş məbləğin tətbiq edilməsi barədə ikitərəfli münasibətlərdə
razılığa gələ bilərlər.
5. Qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər:
5.1. qiyməti bəyan olunmuş göndərişin itirildiyi, bütövlükdə oğurlandığı və ya tam zədələndiyi
hallarda göndərici, prinsip etibarı ilə, SDR-lə qiyməti bəyan olunmuş məbləğə uyğun olan
kompensasiyanın ödənilməsi hüququna malikdir;
5.2. qiyməti bəyan olunmuş göndərişin qismən oğurlandığı və ya qismən zədələndiyi hallarda
göndərici, prinsip etibarı ilə, dəyən zərərin həqiqi dəyərinə uyğun olan kompensasiyanın ödənilməsi
hüququna malikdir. Lakin bu kompensasiya heç bir halda SDR-lə ifadə olunmuş elan edilmiş qiymətin
məbləğindən artıq ola bilməz.
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6. Sifarişli məktub korrespondensiyası göndərişi və ya çatdırılmamasının səbəbi xəbər
verilməmiş qiyməti bəyan olunmuş məktub korrespondensiyası göndərişi geri qaytarıldığı təqdirdə,
göndərici yalnız göndərişin verilməsi zamanı ödədiyi tariflərin kompensasiyasını almaq hüququna
malikdir.
7. Çatdırılmamasının səbəbi xəbər verilməmiş bağlama geri qaytarıldığı təqdirdə, göndərici yalnız
qəbul ölkəsində bağlamanın verilməsi zamanı ödədiyi tariflərin və təyinat ölkəsindən bağlamanın
qaytarılması ilə bağlı çəkilən xərclərin kompensasiyasını almaq hüququna malikdir.
8. § 2, 4 və 5-də nəzərdə tutulan hallarda ödənilən kompensasiyanın məbləği yollama üçün
göndərişin qəbul yeri və anında həmin növdən olan əşya və ya malların preyskurant qiymətinin SDRə çevrilən məbləği ilə hesablanır. Preyskurant qiymətinin olmadığıhalda kompensasiyanın ödənilməsi eyni
əsaslarla hesablanan əşya və ya malların adı qiymətləri ilə hesablanır.
9. Əgər kompensasiyanın ödənilməsi sifarişli göndərişin, sadə bağlamanın və ya qiyməti bəyan
olunmuş göndərişin itirilməsi, bütövlükdə oğurlanması və ya tam zədələnməsinə görə ödənilməlidirsə,
göndərici və ya vəziyyətdən asılı olaraq ünvançı bundan əlavə sifarişli və ya sığorta ödənişləri istisna
olmaqla, onun göndərişin qəbulunda ödədiyi tariflərin və ödənişlərin kompensasiyasının ödənilməsi
hüququna malikdir. Eyni qayda yararsız vəziyyətdə olduğuna görə alıcılar tərəfindən imtina edilmiş, bu
zədənin poçt xidmətində və onun məsuliyyət çərçivəsində baş verdiyi sifarişli göndərişlərə, sadə
bağlamalara və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərə şamil olunur.
10. § 2, 4 və 5-in müddəalarından kənar olaraq, ünvançı oğurlanmış və ya zədələnmiş sifarişli
göndərişlərin, sadə bağlamaların və qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin alınmasından sonra
kompensasiyanın ödənilməsi hüququna malikdir.
11. Göndərən ölkənin təyin olunmuş operatoru öz Ölkəsində sifarişli göndərişlər və qiyməti bəyan
olunmuş bağlamalar üçün
göndəricilərə § 2.1
və
4.1-də
qeyd
olunandan
az
olmayan
onun ölkəsinin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş kompensasiyanıödəmək hüququna malikdir.
Eyni qayda kompensasiya ünvanlıya ödənildikdə təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoruna da şamil
edilir. Lakin § 2.1 və 4.1-də müəyyən edilmiş məbləğlər tətbiq olunur:
11.1. məsul təyin olunmuş operatora iddia irəli sürüldüyü halda;
11.2. əgər göndərici ünvançının xeyrinə öz hüquqlarından imtina edərsə və ya əksinə.
12. İkitərəfli razılaşma halları istisna olmaqla, reklamasiyalara baxılma müddətini keçmə və
reqlamentlərdə
müəyyən
edilmiş müddətləri
və şərtləri
daxil
etməklə,
təyin
olunmuş operatorlara kompensasiyanın ödənilməsinə dair heç bir qeyd-şərtlər tətbiq olunmur.
Maddə 22
Üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorların məsuliyyətdən azad edilməsi
1. Təyin olunmuş operatorları oxşar kateqoriyalı göndərişlər üçün müəyyən edilmiş qaydalarla
təhvil verilməsini həyata keçirdikləri çatdırılmasına nəzarət edilən sifarişli göndərişlər, bağlamalar və
qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər üçün məsuliyyət daşımırlar. Buna baxmayaraq aşağıdakılar üçün
məsuliyyət saxlanılır:
1.1. əgər oğurluq və ya zədələnmə təhvil verilmədən əvvəl yaxud göndərişin təhvil verilməsi
zamanı müəyyən olunmuşdursa;
1.2.
əgər
daxili
qanunvericilik
imkan
verirsə,
qəbul
yerinə
göndərişin
qaytarılması zamanı ünvançı və ya lazımi halda göndərici oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişi qəbul
edərkən qeyd-şərtlər edirsə;
1.3. əgər daxili qanunvericilik imkan verirsə və sifarişli göndəriş məktublar üçün nəzərdə tutulan
qutuya çalınmışdırsa, lakin alıcı göndərişi almadığını bildirirsə;
1.4. əgər alıcı və ya qəbul yerinə qaytarıldığı halda bağlama və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişi
ona verən şəxs düzgün verilən iltizama baxmayaraq, ləngimədən, onun tərəfindən aşkar edilmiş zədələnmə
barəsində göndərişi ona təhvil verən təyin olunmuşoperatora xəbərdarlıq edirsə, o, oğurluq və ya
zədələnmənin
təhvil
verilmədən
sonra
baş vermədiyi
haqqında
sübut
təqdim
etməlidir, “ləngimədən” termini milli qanunvericiliyə uyğun şərh olunmalıdır.
2. Üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorlar aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımırlar:
2.1. 13.6.9-cu maddəyə riayət etmək şərti ilə fors-major vəziyyətin təsiri olduqda;
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2.2. fors-major vəziyyətin nəticəsində xidməti sənədlərin məhv olunması səbəbindən göndərişlərin
taleyini müəyyən edə bilmədiyi halda, onların məsuliyyəti digər vasitələrlə sübut olunmadığı təqdirdə;
2.3. əgər zərər göndəricinin təqsiri və ya səhlənkarlığı və ya göndərişin içərisinə qoyulan əşyaların
xüsusiyyətlərindən irəli gəlirsə;
2.4. 15-ci maddədə qeyd edilən qadağanlara aid olan göndərişlər olduqda;
2.5. üzv ölkə və ya bu ölkənin təyin olunmuş operatorunun məlumatına uyğun olaraq,
təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə əsasən müsadirə olunduqda;
2.6. əgər söhbət qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər haqqında gedirsə və qəsdən onların
içərisindəkilərin həqiqi dəyərindən artıq qiymət bəyan edilmişdirsə;
2.7. əgər göndərici göndərişin verildiyi gündən başlayaraq sonrakı altı ay ərzində heç bir reklamasiya
təqdim etməmişdirsə;
2.8. əgər söhbət hərbi əsirlərin və tərksilah olunmuş mülki şəxslərin bağlamalarından gedirsə;
2.9. əgər göndəricinin hərəkətlərində kompensasiya almaq məqsədi ilə dələduzluq elementləri
müşahidə olunursa.
3. Hansı formada tərtib olunmasından asılı olmayaraq gömrük bəyannamələrinə və gömrük
nəzarətindən keçməli olan göndərişlərin gömrük yoxlaması zamanı gömrük xidməti tərəfindən qəbul edilən
qərarlara görə üzv ölkələr və təyin olunmuş operatorlar heçbir məsuliyyət daşımırlar.
Maddə 23
Göndəricinin məsuliyyəti
1. Göndərişin göndəricisi göndərilməsi icazə verilməyən və ya buraxılma şərtlərinə cavab verməyən
əşyaların göndərilməsi ilə bağlı baş verən poçt işçilərinə vurulan bədən xəsarətlərinə, həmçinin poçt
avadanlığına və digər poçt göndərişlərinə dəymiş bütün zədələrə görə məsuliyyət daşıyır.
2.
Digər
poçt
göndərişlərinin
zədələndiyi
halda
göndərici təyin
olunmuş operatorun daşıdığı məsuliyyət həddində hər bir zədələnmiş göndəriş üçün məsuliyyət daşıyır.
3. Hətta göndərən müəssisə belə göndərişi qəbul etdiyi halda da göndəricinin üzərindən məsuliyyət
götürülmür.
4. Əksinə, əgər göndərici buraxılış şərtlərinə riayət etmişdirsə, təyin olunmuş operatorlar və ya
göndərişi daşıyanlar tərəfindən göndərişlərin qəbulundan sonra emalında səhvlərə və ya səliqəsizliyə yol
verilmişdirsə, o, məsuliyyət daşımır.
Maddə 24
Kompensasiyanın ödənilməsi
1. Məsuliyyət daşıyan təyin olunmuş operatora qarşı iddia irəli sürülmək hüququna riayət
olunmaq şərti ilə kompensasiyanın ödənişi və tarif, ödənişlərin qaytarılması öhdəliyi, vəziyyətdən
asılı olaraq
göndərən ölkənin təyin
olunmuş operatoru və
ya
təyinat ölkəsinin təyin
olunmuş operatorunun üzərinə qoyulur.
2. Göndərici ünvançının xeyrinə öz hüquqlarından imtina etmək hüququna malikdir və
əksinə, ünvançı göndəricinin xeyrinə öz hüquqlarından imtina etmək hüququna malikdir. Daxili
qanunvericilik imkan verərsə, üçüncü şəxsə kompensasiyanın almasına göndərici və ya ünvançı icazə verə
bilər.
Maddə 25
Göndəricidən və ya ünvançıdan mümkün kompensasiyanın tutulması
1. Əgər kompensasiyanın ödənilməsindən sonra əvvəllər itmiş hesab edilən sifarişli göndəriş,
bağlama və ya qiyməti bəyan olunmuş göndəriş və ya onların içərisindəkilərinin bir hissəsi tapılmışdırsa,
konkret vəziyyətdən asılı olaraq, göndərici və ya ünvançıdan ödənilmiş kompensasiyanın məbləği
tutulmaqla üç ay ərzində göndərişin ona verilə biləcəyi haqqında göndərici və ya ünvançı xəbərdar edilir.
Eyni zamanda göndərişin kimə təqdim olunması haqqında ona sorğu göndərilir. Müəyyən olunmuş müddət
ərzində imtina və ya cavabın olmadığı təqdirdə, eyni qayda ünvançı və ya şəraitdən asılı olaraq bu şəxsə
həmin vaxt ərzində cavab vermək hüququnu təqdim etməklə göndəriciyə tətbiq edilir.
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2. Əgər göndərici və ünvançı § 1-də nəzərdə tutulmuş vaxt ərzində göndərişi almaqdan imtina edir
və ya cavab vermirsə, göndəriş təyin olunmuş operatorun və ya lazım olduğu halda zərər çəkmiş təyin
olunmuş operatorların mülkiyyətinə keçir.
3. Qiyməti bəyan olunmuş göndəriş sonradan tapıldığı təqdirdə və içərisindəkilərin dəyəri ödənilən
kompensasiyanın məbləğindən az qəbul edilərsə, vəziyyətdən asılı olaraq göndərici və ya alıcı qəsdən
bəyan edilmiş qiymətdən irəli gələn nəticələrdən asılıolmayaraq, göndərişin təqdim edilməsi üçün
kompensasiyanın məbləğini qaytarmalıdır.
Fəsil 3
Məktub korrespondensiyasına dair xüsusi müddəalar
Maddə 26
Xarici ölkədə məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbul edilməsi
1. Əgər məktub korrespondensiyası göndərişlərinin göndəriciləri üzv ölkənin ərazisində yaşayaraq,
başqa ölkədə mövcud olan daha əlverişli tarif şərtlərindən yararlanmaq məqsədi ilə bu ölkəyə göndərişləri
təhvil verir və yaxud göndərişlərin verilməsini tapşırırsa, heç bir təyin olunmuş operator bu göndərişləri nə
göndərməyə, nə də ünvançıya çatdırmağa borclu deyildir.
2. 1-ci bəndin müddəaları fərq olmadan, göndəricinin yaşadığı ölkədə hazırlanaraq və sonradan
xaricə
aparılmış məktub
korrespondensiyası göndərişlərinə,
yaxud
bilavasitə
digər ölkədə
hazırlanmış məktub korrespondensiyası göndərişlərinə eyni dərəcədə şamil edilir.
3. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru göndəricidən, o olmadığı təqdirdə isə qəbul ölkəsinin
təyin olunmuş operatorundan daxili tariflərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əgər nə
göndərici, nə də qəbul ölkəsinin təyin olunmuşoperatoru bu tarifləri təyinat ölkəsinin təyin
olunmuş operatorlarının müəyyən
etdiyi
müddətdə ödəməyə
razı deyildirlərsə,
bu təyin
olunmuş operator geri qaytarmaq üçün xərclərin kompensasiyasını almaq hüququna malik olmaqla,
qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatoruna qaytara və yaxud onlara dair öz daxili qanunvericiliyinə uyğun
qərarlar qəbul edə bilər.
4. Heç bir təyin olunmuş operator böyük miqdarda məktub korrespondensiyası göndərişlərini
göndəricinin yaşamadığı ölkədə onun özü tərəfindən və ya bir başqası vasitəsi ilə qəbula verdikdə (əgər bu
göndərişlər üçün son xərclərin məbləği həmin göndərişlərin göndəricisinin yaşadığı ölkədən qəbula
verilməsi zamanı götürülməli olan məbləğdən aşağıdırsa), müvafiq kompensasiya almadan nə göndərməyə,
nə də ünvançılara çatdırmağa borclu deyildir. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatorları qəbul ölkəsinin
təyin olunmuş operatorundan iki aşağıdakı düsturdan biri üzrə hesablanmış maksimum məbləğdən çox
olmayaraq, çəkdiyi xərclərin kompensasiyasını tələb etmək hüququna malikdir: ekvivalent göndərişlərə
tətbiq edilən daxili tarifin 80 faizi həcmində və yaxud vəziyyətdən asılı olaraq 28.3 — 28.7 və ya 29.7-ci
maddələrə uyğun tətbiq edilən tariflər. Qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatoru təyinat ölkəsinin təyin
olunmuş operatoru tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə tələb edilən məbləği ödəməkdən imtina etdiyi
təqdirdə, sonuncu qaytarma xərclərinin kompensasiyasını almaq hüququna malik olmaqla, qəbul ölkəsinin
təyin olunmuş operatoruna bu göndərişləri qaytara bilər və yaxud onlara dair öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun qərarlar qəbul edə bilər.
Hissə 3
Ödəniş
Fəsil 1
Məktub korrespondensiyasına dair xüsusi müddəalar
Maddə 27
Son xərclər. Ümumi müddəalar
1. Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş ödənişdən azadolma halları istisna olmaqla, hər bir təyin
olunmuş operator
digər
təyin
olunmuş operatordan aldığı beynəlxalq
məktub
korrespondensiyası göndərişlərinə görə çəkilmiş xərcləri tutmaq hüququna malikdir.
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2. Öz təyin olunmuş operatorları tərəfindən son xərclərin ödənilməsinə dair müddəaların tətbiq
edilməsi üçün ölkələr və ərazilər, Konqresin C18/2008 nömrəli qətnaməsində bu məqsədlə tərtib
edilmiş siyahılara uyğun olaraq, aşağıda göstərildiyi kimi təsnif olunurlar:
2.1. 2010-cu ilə qədər hədəf sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər;
2.2. 2010-2012-ci illərdə hədəf sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər (hədəf sisteminin
yeni ölkələri);
2.3. keçid sisteminə daxil olan ölkələr və ərazilər.
3. Son xərclərin ödənilməsi haqqında bu Konvensiyanın müddəaları hər bir ölkə üçün xüsusi olan
spesifik elementləri nəzərə almaqla, keçid tədbirləridir və bu tədbirlər keçid dövrünün
sonunda ödəniş sisteminin qəbul edilməsinə aparır.
4. Daxili xidmətlərə giriş imkanı. Birbaşa giriş imkanı:
4.1. prinsip etibarı ilə, hər bir təyin olunmuş operator öz daxili rejimində milli müştərilərinə təklif
etdiyi şərtlərə analoji olaraq, bütün tarifləri, müddətləri və şərtləri digər təyin olunmuş operatorlara tətbiq
edir. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatoru tərəfindən birbaşa
giriş imkanı şərtlərinin yerinə yetirilməsini qiymətləndirməlidir;
4.2. hədəf sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları öz daxili rejimlərində milli müştərilərinə
təklif etdikləri şərtlərə analoji olaraq, tarif dərəcələri, müddət və şərtləri digər təyin olunmuş operatorlara
təqdim edirlər;
4.3. öz mülahizələri ilə hədəf sisteminin yeni ölkələrinin təyin olunmuş operatorları öz daxili
rejimlərində milli müştərilərə təklif etdikləri şərtlərə analoji olaraq, tarif dərəcələri, müddət və şərtləri digər
təyin olunmuş operatora təqdim etməyə bilərlər. Lakin bu təyin olunmuş operatorlar qarşılıqlı əsasda iki
illik sınaq müddəti ərzində məhdud sayda təyin olunmuş operatorlara daxili rejimlərin şərtlərini təqdim
etmək hüququna malikdirlər. Bu müddət bitdikdən sonra onlar bütün təyin olunmuş operatorlara daxili
rejimlərin şərtlərinin təqdim edilməsini ya dayandırmalı, ya da davam etdirməlidirlər. Lakin hədəf
sisteminin
yeni ölkələrinin
təyin
olunmuş operatorları hədəf
sistemi ölkələrinin
təyin
olunmuş operatorlarına daxili rejim şərtlərinin tətbiq olunması xahişi ilə müraciət etdikləri təqdirdə, onlar
milli müştərilərə təklif olunan şərtlərə analoji olaraq, tarif dərəcələri, müddət və şərtləri bütün digər təyin
olunmuş operatorlara təqdim etməlidirlər;
4.4. öz mülahizələri ilə keçid sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları digər təyin
olunmuş operatorlara onların daxili rejimlərinin şərtlərindən istifadə etmək imkanını təklif etməyə bilərlər.
Lakin onlar öz seçimləri ilə qarşılıqlı əsasda iki illik sınaq müddəti ərzində məhdud sayda təyin
olunmuş operatorlar üçün daxili rejimlərin şərtlərini mümkün edə bilərlər. Bu müddət bitdikdən sonra onlar
variantlardan birini seçməlidirlər: daxili rejimə giriş imkanından istifadəni bağlamaq və yaxud bundan
sonra da daxili rejimə giriş imkanı şərtlərini bütün təyin olunmuş operatorlar üçün mümkün etmək.
5. Son xərclərin ödənişi təyinat ölkəsinin xidmətinin keyfiyyət göstəricindən asılı olaraq həyata
keçiriləcək. Bunun nəticəsində, Poçt İstismarı Şurası nəzarət sistemində iştirakı həvəsləndirmək və
keyfiyyətə nəzarət göstəricilərinə riayət edən təyin olunmuşoperatorlarda maraq yaratmaq məqsədi
ilə, 28 və 29-cu maddələrdə qeyd olunan mükafatların əlavə olunmasına səlahiyyəti olacaqdır. Keyfiyyətin
səviyyəsi qənaətbəxş olmadığı təqdirdə, Poçt İstismarı Şurası cərimə tətbiq edə bilər, lakin təyin
olunmuş operatorlara ödənilən təzminat, 28 və 29-cu maddələrdə qeyd olunan minimal ödənişdən az ola
bilməz.
6. İstənilən təyin olunmuş operator § 1-də nəzərdə tutulmuş ödənişdən bütövlükdə və ya qismən
imtina edə bilər.
7. M kisələri üçün tətbiq edilən son xərclərin tarif dərəcəsi kiloqrama görə 0,793 SDR təşkil edir.
Son xərclərin hesablanması üçün çəkisi 5 kiloqramdan az olan M kisələri çəkisi 5 kiloqram olan kisələrə
bərabər tutulur.
8. Sifarişli göndərişlər üçün göndərişə görə 2010 və 2011-ci illər üzrə 0,55 SDR, 2012 və 2013-cü
illər üzrə 0,6 SDR əlavə ödəniş nəzərdə tutulur. Qiyməti bəyan edilmiş göndərişlər üçün göndərişə görə
2010 və 2011-ci illər üzrə 1,1 SDR, 2012 və 2013-cü illər üzrə 1,2 SDR əlavə ödəniş nəzərdə tutulur. Əgər
göstərilən xidmətlərin tərkibində əlavə xüsusiyyətlər vardırsa və bu xüsusiyyətlər barədə məktub
korrespondensiyası reqlamentində qeyd-şərtlər edilmişdirsə, onda Poçt İstismarı Şurası bu və digər əlavə
xidmətlərə görə mükafatları artırmaq hüququna malikdir.
9. istənilən təyin olunmuş operator ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş əsasında son xərclər üzrə
hesablamalar üçün digər ödəniş sistemlərindən istifadə edə bilər.
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10. Fakültativ əsasda təyin olunmuş operatorlar prioritetli poçt üçün istifadə edilən son xərclərin tarif
dərəcəsinin 10 faiz ölçüsündə güzəşt təqdim etməklə, qeyri-prioritetli poçtun mübadiləsini həyata keçirə
bilərlər.
11. Fakültativ əsasda təyin olunmuş operatorlar son xərclərin güzəştli tarif dərəcəsi əsasında format
üzrə çeşidlənmiş poçt mübadiləsini həyata keçirə bilərlər.
12. Hədəf sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları arasında tətbiq edilən müddəalar hədəf
sisteminə qoşulmaq niyyəti haqqında bəyan etmiş istənilən keçid sistemi ölkəsinin təyin
olunmuş operatoruna şamil edilir. Poçt istismarı Şurasıməktub korrespondensiyası reqlamentində keçid
tədbirlərini müəyyənləşdirə bilər. Hədəf sisteminin müddəaları keçid tədbirləri olmadan bütün bu
müddəaları tam həcmdə tətbiq etmək niyyəti haqqında bəyan etmiş hədəf sisteminin yeni təyin
olunmuş operatorlarına tam şamil edilə bilər.
Maddə 28
Son xərclər. Hədəf sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları arasında poçt axınlarına tətbiq
edilən müddəalar
1. Məktub korrespondensiyası göndərişləri üzrə ödəniş böyük miqdarda poçtu daxil etməklə, lakin
M kisələri və CBKK göndərişləri istisna olmaqla, təyinat ölkəsində işlənmə xərclərini əks etdirən tariflər
göndərişə və kiloqrama görə müəyyən edilir; bu xərclər daxili tariflərə bağlı olmalıdır. Tariflərin
hesablanması məktub korrespondensiyası reqlamentində qeyd olunan şərtlərlə həyata keçirilir.
2. CBKK göndərişləri üzrə ödəniş məktub korrespondensiyası reqlamentinin müvafiq müddəalarına
uyğun həyata keçirilir.
3. Göndəriş və kiloqrama görə tariflər çəkisi 20 qr-ə qədər daxili rejimin prioritetli məktubunun tarifi
nisbətində faiz əsasında, aşağıdakı qaydada hesablanır: 2010 ilə qədər hədəf sisteminə qoşulan ölkələr üçün
70 faiz və 2010-cu və 2012-ci illərdə hədəf sisteminə qoşulan ölkələr üçün (hədəf sisteminin yeni ölkələri)
100 faiz.
4. 2009 və 2010-cu illər ərzində Poçt İstismarı Şurası daxil olan poçtun işlənməsi üzrə xərclərin
tədqiqatını həyata keçirəcəkdir. Əgər bu tədqiqat § 3-də təyin edilmiş 70 faizdən fərqli rəqəmi göstərərsə,
onda Poçt istismarı Şurası 2012 və 2013-cüillər üzrə çəkisi 20 qr olan prioritet məktuba görə tarif faizinin
dəyişdirilməsinin lazım olub-olmadığını müəyyən etməlidir.
5. § 3-də qeyd edilən tarifin hesablanma sistemindən 2010 və 2011-ci illərdə 50 faiz ƏDV və ya
digər vergilər çıxılacaq. 2012 və 2013-cü illər üçün bu çıxılma 100 faiz təşkil edəcək.
6. Hədəf sisteminə 2010-cu ilə qədər qoşulan ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər aşağıda
qeyd olunan həddən artıq ola bilməz:
6.1. 2010-cu il üzrə: 0,253 SDR göndərişə görə və 1,980 SDR kiloqrama görə;
6.2. 2011-ci il üzrə: 0,263. SDR göndərişə görə və 2,059 SDR kiloqrama görə;
6.3. 2012-ci il üzrə: 0,274 SDR göndərişə görə və 2,141 SDR kiloqrama görə;
6.4. 2013-cü il üzrə: 0,285 SDR göndərişə görə və 2,227 SDR kiloqrama görə.
7. Hədəf sisteminə 2010-cu ilə qədər qoşulan ölkələr arasındakı axınlara tətbiq edilən tariflər
xidmətin keyfiyyəti ilə əlaqələndirmə sisteminə qoşulmadan öncə 2009-cu ilin tarif dərəcəsindən aşağı ola
bilməz. Xüsusən də bu tariflər aşağıda qeyd olunan həddən aşağı ola bilməz:
7.1. 2010-cu il üzrə: 0,165 SDR göndərişə görə və 1,669 SDR kiloqrama görə;
7.2. 2011-ci il üzrə: 0,169 SDR göndərişə görə və 1,709 SDR kiloqrama görə;
7.3. 2012-ci il üzrə: 0,173 SDR göndərişə görə və 1,750 SDR kiloqrama görə;
7.4. 2013-cü il üzrə: 0,177 SDR göndərişə görə və 1,792 SDR kiloqrama görə.
8. Hədəf sistemi ölkələrinə göndərilən axınlar üçün tətbiq edilən tarif dərəcələri onlardan və ya
onların arasında böyük miqdarda poçt istisna olmaqla, aşağıdakı ölçüdə müəyyən edilir:
8.1. 2010-cu il üzrə: 0,155 SDR göndərişə görə və 1,562 SDR kiloqrama görə;
8.2. 2011-ci il üzrə; 0,159 SDR göndərişə görə və 1,610 SDR kiloqrama görə;
8.3. 2012-ci il üzrə: 0,164 SDR göndərişə görə və 1,648 SDR kiloqrama görə;
8.4. 2013-cü il üzrə 0,168 SDR göndərişə görə və 1.702 SDR kiloqrama görə.
9. Böyük miqdarda poçt göndərişləri üzrə ödəniş 28.3 - 28.7-ci maddələrdə nəzərdə
tutulmuş göndəriş və kiloqrama görə tarif dərəcələrinə uyğun həyata keçirilir.
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10. Eyniləşdirilmə ştrix kodu olmayan və ya ÜPİ-nin S10 texniki standartına uyğun gəlməyən
eyniləşdirilmə ştrix kodu olan sifarişli və qiyməti bəyan edilmiş göndərişlər ikitərəfli əsasda digər razılıq
əldə olunmadığı təqdirdə, 0,5 SDR məbləğində göndərişə görə əlavə ödəniş tutulacaqdır.
11. İkitərəfli razılaşma halları istisna olmaqla, bu maddəyə qeyd-şərtlər tətbiq olunmur.
Maddə 29
Son xərclər. Keçid sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları arasında göndərilən, qəbul və
mübadilə olunan poçt axınlarına tətbiq edilən müddəalar
1. Son xərclərin keçid sistemi ölkələrinin təyin olunmuş operatorları üçün (sonradan hədəf sisteminə
qoşulanlar) məktub korrespondensiyası göndərişləri üzrə ödəniş böyük miqdarda göndərilən poçt daxil
etməklə, lakin M kisələri və CBKK göndərişləri istisna olmaqla, hər kiloqramdakı göndərişin ümumdünya
orta miqdarına uyğun 14,64 təşkil edən 2009-cu ilin tarif dərəcəsi illik 2,8 faiz artımı müəyyən edilir.
2. CBKK göndərişləri üzrə ödəniş məktub korrespondensiyası reqlamentinin müddəalarına uyğun
həyata keçirilir.
3. Digər ölkələrdən keçid sistemi ölkələrinə göndərilən və keçid sistemi ölkələri arasında olan
mübadilə axınlarına tətbiq edilən tarif dərəcələri aşağıda qeyd olunan kimi müəyyənləşir:
3.1. 2010-cu il üzrə: 0,155 SDR göndərişə görə və 1,562 SDR kiloqrama görə;
3.2. 2011-ci il üzrə: 0,159 SDR göndərişə görə və 1,610 SDR kiloqrama görə;
3.3. 2012-ci il üzrə: 0,164 SDR göndərişə görə və 1,648 SDR kiloqrama görə;
3.4. 2013-cü il üzrə 0,168 SDR göndərişə görə və 1,702 SDR kiloqrama görə.
4. Poçt axınlarının həcmi bir ildə 100 tondan az olduqda, kiloqram və göndərişə görə tarif
komponentləri hər kiloqramdakı göndərişin ümumdünya orta miqdarı 14,64 əsasında kiloqrama görə təşkil
olunmalıdır.
Aşağıdakı tarif dərəcələri tətbiq edilir:
4.1. 2010-cu il üzrə: 3,831 SDR kiloqrama görə;
4.2. 2011-ci il üzrə: 3,938 SDR kiloqrama görə;
4.3. 2012-ci il üzrə: 4,049 SDR kiloqrama görə;
4.4. 2013-cü il üzrə: 4,162 SDR kiloqrama görə.
5. Qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatoru və təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru
ümumdünya orta rəqəmin əvəzinə kiloqrama görə faktiki göndərişlərin miqdarı əsasında tarif dərəcəsinin
dəyişdirilməsi məqsədi ilə yenidən baxılma mexanizminin tətbiqi haqqında xahişlə müraciət etmədiyi
halda, yuxarıda qeyd olunan tarif dərəcələri ildə 100 tondan artıq axınlar üçün tətbiq olunacaq. Yenidən
baxılma mexanizminin istifadəsi üçün seçim, məktub korrespondensiyası reqlamentində nəzərdə
tutulmuş şərtlərə uyğun tətbiq olunacaq.
6. Əgər keçid sistemi ölkəsi əks istiqamətdə göndərilən poçt tarifinə baxılmanı tələb etmirsə, hədəf
sistemi ölkəsi § 4-də qeyd olunan ümumi tarifin azaldılmasına baxılmanı tələb edə bilməz.
7. Böyük miqdarda göndərilən poçt üçün təyin olunmuş operatorlara kompensasiya verilməsi 28-ci
maddədə nəzərdə tutulmuş, göndəriş və kiloqrama görə tarifə uyğun müəyyən edilir. Böyük miqdarda
göndərilən poçtun alınması üçün keçid sisteminin təyin olunmuş operatorları 3-cü bəndin müddəalarına
uyğun ödənişi tələb etmək hüququna malikdirlər.
8. İkitərəfli razılaşma halları istisna olmaqla, bu maddəyə heç bir qeyd-şərt tətbiq olunmur.
Maddə 30
Xidmətin Keyfiyyətinin Yüksəldilməsi Fondu
1. M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt göndərişləri istisna olmaqla, bütün ölkə
və ərazilər tərəfindən son xərclər üzrə ödənilən kompensasiyalar, Konqres tərəfindən son xərclər və
Xidmətin Keyfiyyətinin Yüksəldilməsi Fonduna dair 5-ci qrupa daxil edilən ölkələrə xidmətin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 29-cu maddədə qeyd olunan tarifə 20 faiz əlavə artırılmalıdır. 5-ci
qrupa daxil olan ölkələr arasında buna bənzər heç bir ödənişlər həyata keçirilmir.
2. M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt göndərişləri istisna olmaqla, Konqres
tərəfindən 1-ci qrupa daxil edilən ölkə və ərazilər tərəfindən, Konqres tərəfindən 4-cü qrupa aid
edilən ölkələrə ödənilən son xərclər üzrə kompensasiyalar, 4-cü qrupa aid edilən ölkələrdə xidmətin
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keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə XKYF-ə ödənişlər 29-cu maddədə qeyd olunan tarifə 10 faiz əlavə
edilməklə artırılacaq.
3. 2012-ci ilin 1 yanvar tarixindən M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt
göndərişləri istisna olmaqla, Konqres tərəfindən 2-ci qrupa aid edilən ölkə və ərazilər tərəfindən, Konqres
tərəfindən 4-cü qrupa aid etdiyi ölkələrə ödənilən son xərclər üzrə kompensasiyalar, 4-cü qrupa aid
edilən ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəltmək məqsədi ilə XKYF-ə ödənişlər 29-cu maddədə qeyd
olunan tarifə 10 faiz əlavə edilməklə artırılacaq.
4. M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt göndərişləri istisna olmaqla, Konqres
tərəfindən 1-ci qrupa aid edilən və 2010-cu ilədək hədəf sisteminə daxil olan ölkə və ərazilər Konqresin 3cü qrupa aid etdiyi ölkələrə ödənilən son xərclər üzrə kompensasiyalar, 3-cü qrupa aid edilən ölkələrdə
xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə XKYF-ə ödənişlər 29-cu maddədə qeyd olunan tarifə 8 faiz
əlavə edilməklə artırılacaq.
5. M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda göndərilən poçt göndərişləri istisna olmaqla,
Konqres tərəfindən hədəf sisteminə 2010-cu ildə daxil olacaq 1-ci qrup ölkələrə daxil edilən ölkə və
ərazilər, 3-cü qrupa aid olan ölkələrə ödənilən son xərclər üzrə kompensasiyalar, 29-cu maddədə qeyd
olunan tarif dərəcələrindən 3-cü qrupa aid ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə
XKYF-ə ödənişlər 4 faiz əlavə edilməklə artırılacaq.
6. 2012-ci ilin 1 yanvar tarixindən M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt
göndərişləri istisna olmaqla, Konqres tərəfindən 2-ci qrupa aid edilən ölkə və ərazilər, Konqres tərəfindən
3-cü qrupa aid edilən ölkələrə ödənilən son xərclər üzrə kompensasiyalar, 3-cü qrup ölkələrdə xidmətin
keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə XKYF-ə ödənişlər 29-cu maddədə qeyd olunan tarifə 4 faiz əlavə
edilməklə artırılacaq.
7. M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt göndərişləri istisna olmaqla, Konqres
tərəfindən 1-ci qrupa aid edilən ölkə və ərazilərin, Konqresin 2-ci qrupa aid etdiyi ölkələrə, hansılar ki,
2010-cu ilədək 8 faiz artımdan istifadə edirdilər, 2010 və 2011-ci ildə 4 faiz endirilir. 29-cu maddəyə
əsasən ödənilən son xərclər 28.8-ci maddədə qeyd olunan tarif dərəcələrindən 2012 və 2013-cü ildə 2-ci
qrupa aid edilən ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə XKYF-ə ödənişlər 2 faiz əlavə
edilməklə artırılacaq.
8. M kisələri, CBKK göndərişləri və böyük miqdarda poçt göndərişləri istisna olmaqla, Konqresin
1-ci qrupa daxil edilən ölkə və ərazilərin, Konqres tərəfindən 2-ci qrupa aid etdiyi ölkələrə və bu ölkələr
2010-cu ilə qədər 1 faiz artımdan istifadə edirdi, 2010 və 2011-ci ildə ödəniləcək. Son xərclər 29-cu
maddədə qeyd olunan tarif dərəcələrindən 2-ci qrup ölkələrində xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi
ilə XKYF-ə ödənişlər 1 faiz əlavə edilməklə artırılacaq.
9. 2-ci və 5-ci qrupa daxil olan ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə XKYFə ödənilən son xərclərin ümumi məbləği maddi yardım alan hər bir ölkə üçün 12565 SDR minimumu ilə
məhdudlaşdırılır. Bu minimum məbləğin təmin olunması üçün lazım olan əlavə pul məbləğləri, mübadilə
olunan xərclərə mütənasib 2010-cu ilədək hədəf sisteminə daxil olan ölkələrə hesablarda təqdim olunacaq.
10. Regional layihələr inkişaf edən ölkələrdə, o cümlədən ÜPİ-nin xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəltmək və məsrəflərin uçotu sistemlərinin tətbiqi üzrə proqramların həyata keçirilməsinə kömək
etməlidir. 2010-cu ildən gec olmayaraq Poçt İstismarı Şurası bu layihələrin maliyyələşməsi üzrə müvafiq
proseduraları təsdiq edəcəkdir.
Maddə 31
Tranzit xərcləri
1. İki təyin olunmuş operatorlar və ya bir ölkənin iki müəssisəsi, bir və ya bir necə təyin
olunmuş operatorlar xidməti vasitəsi ilə mübadilə etdikdə, bağlı depeşlə və acıq tranzitlə göndərilən post
göndərişləri üçün tranzit xərcləri ödənilməlidir. Onlar guru yolu ilə, dəniz və hava tranziti xidmətlərinə
görə mükafatlandırmanı əks etdirirlər. Bu prinsip, həmçinin səhvən göndərilən göndərişlərə və ya səhv
istiqamətləndirilən depeşlərə tətbiq edilir.
Fəsil 2
Digər müddəalar
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Maddə 32
Aviadaşımalar üzrə xərclərə dair əsas tarif və müddəalar
1. Aviadaşımaya görə təyin olunmuş operatorlar arasında hesablaşmalarda tətbiq edilməli olan əsas
tarif Poçt İstismarı Şurası tərəfindən təsdiq edilir. Bu tarif Beynəlxalq Büro tərəfindən məktub
korrespondensiyası reqlamentində əks olunan düstura uyğun hesablanır.
2. Bağlı depeşlərin, prioritetli göndərişlərin, avia göndərişlərin, açıq tranzitlə yollanan avia
bağlamaların, səhvən göndərilən göndərişlərin və səhv istiqamətləndirilən depeşlərin aviadaşıma
xərclərinin hesablanması, habelə uçotun müvafiq metodları məktub korrespondensiyası və poçt
bağlamaları reqlamentlərində təsvir olunur.
3. Bütün hava yolu boyunca daşıma uçun çəkilən xərclər aşağıda qeyd olunanların hesabına ödənilir:
3.1. əgər söhbət bağlı depeşlərdən gedirsə, o cümlədən əgər bu depeşlər bir və yaxud bir neçə
vasitəçi təyin olunmuş operatorların köməyi ilə tranzitlə ötürülürsə, onda göndərişi qəbul
edən ölkənin təyin olunmuş operatorunun hesabına;
3.2. əgər söhbət açıq tranzitlə göndərilən prioritetli və aviagöndərişlərdən gedirsə, səhvən göndərilən
göndərişlər
daxil
olmaqla
göndərişləri
digər təyin
olunmuş operatora ötürən təyin
olunmuş operatorun hesabına.
4. Əgər hava yolu ilə yollanırsa, onda bu qaydalar quru yolu və dəniz tranzitinə görə rüsumlardan
azad edilmiş göndərişlərə tətbiq edilir.
5. Öz ölkəsi daxilində beynəlxalq hava poçt daşımasını təmin edən hər bir təyinat ölkəsinin təyin
olunmuş operatoru qət etdiyi sahələrin orta ölçülmüş məsafəsi 300 km-dən artıq olduğu təqdirdə, həmin
daşıma
ilə
bağlı əlavə
xərclərin
əvəzini
almaq
hüququna
malikdir.
Poçt İstismarı Şurası orta ölçülmüş məsafəni digər münasib meyarla əvəz edə bilər. Pulsuz daşıma
haqqında razılaşma olmadığı təqdirdə, poçtun bu hava yolu ilə göndərilib-göndərilməməyindən
asılı olmayaraq xaricdən daxil olan bütün prioritetli və aviadepeşlər üçün xərclər vahid olmalıdır.
6. Lakin təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru tərəfindən tutulan son xərclər üzrə ödənişlər
konkret istismar məsrəflərinə və yaxud daxili tariflərə əsaslandığı təqdirdə, daxili hava daşıma xərcləri üzrə
heç bir əlavə ödəniş həyata keçirilmir.
7. Təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoru orta ölçülmüş məsafəni hesablayarkən bütün
depeşlərin çəkisini istisna edir və bu depeşlər üzrə son xərclərin əvəzinin hesablanması təyinat ölkəsinin
təyin olunmuş operatorunun konkret olaraq, istismar məsrəflərinə və ya daxili tariflərinə əsaslanır.
Maddə 33
Poçt bağlamaları üzrə quru və dəniz yolu tarifi payları
1. İki təyin olunmuş operator arasında mübadilə edilən bağlamalar üzrə reqlamentdə müəyyən edilən
bağlama üzrə əsas tarifin və kiloqrama görə əsas tarifin kombinasiya edilməsi yolu ilə hesablanmış tarifin
daxil olan quru yolu tarifi payı tutulur:
1.1. yuxarıda qeyd olunan əsas tarifləri nəzərə alaraq, təyin olunmuş operatorlar bundan başqa,
reqlamentdə müəyyən edilmiş müddəalara uyğun bağlama və kiloqram görə əlavə tarifləri tələb etmək
hüququnu əldə edə bilərlər;
1.2. § 1 və 1.1 -də qeyd olunan tarifin payı poçt bağlamaları reqlamentində həmin prinsipdən doğan
istisnalar nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatoru tərəfindən ödənilir;
1.3. daxil olan mübadilə üçün tarifin quru yolu payı hər bir ölkənin bütün ərazisi üçün vahid
olmalıdır.
2. Bir və ya bir neçə digər təyin olunmuş operatorun yerüstü xidmətlərinin vasitəsilə eyni ölkənin iki
təyin olunmuş operatoru və ya iki müəssisəsi arasında mübadilə edilən bağlamalara görə, xidmətləri
yerüstü daşımada iştirak edən təyin olunmuşoperatorların xeyrinə reqlamentdə məsafə pilləsinə uyğun
müəyyən edilmiş tranzit üzrə tarifin quru yolu payı düşür.
2.1. açıq tranzitlə göndərilən bağlamalara gəldikdə vasitəçi təyin olunmuş operatorlara reqlamentdə
müəyyən edilmiş göndərişə görə tarifin təsbit edilmiş payını tutmağa icazə verilir;
2.2. tranzitə görə tarifin quru yolu payı, poçt bağlamaları reqlamentində bu prinsipdən kənara çıxmaq
nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatorları tərəfindən ödənilir.
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3. Dəniz yolu ilə bağlamaları daşıma xidməti göstərən istənilən təyin olunmuş operatora tarifin dəniz
yolu payı tutmasına icazə verilir. Həmin paylar poçt bağlamaları reqlamentində bu prinsipdən
kənara çıxmaq nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatoru tərəfindən ödənilir:
3.1. istifadə olunan hər bir dəniz daşımasına görə tarifin dəniz yolu payı poçt bağlamaları
reqlamentində tətbiq olunan məsafə pilləsinə uyğun olaraq müəyyən edilir;
3.2. təyin olunmuş operatorlar § 3.1-ə müvafiq olaraq hesablanmış tarifin dəniz yolu
payını maksimum 50 faiz artırmaq hüququna malikdirlər. Əksinə, onlar öz mülahizələrinə uyğun bu
payı endirə bilərlər.
Maddə 34
Poçt İstismarı Şurasının xərclərin məbləğini və tarif paylarını müəyyən etmək hüququ
1.
Poçt İstismarı Şurası reqlamentlərdə
ifadə
olunmuş şərtlərə
uyğun
olaraq təyin
olunmuş operatorlara ödəməli olduğu aşağıdakı xərcləri və tarif payını müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə
malikdir:
1.1. ən azı bir vasitəçi ölkə tərəfindən məktub korrespondensiyası depeşlərinin işlənməsinə və
daşımasına görə tranzit xərcləri;
1.2. aviapoçta tətbiq edilən aviadaşıma üzrə əsas tarif və xərclər;
1.3. daxil olan bağlamaların işlənilməsinə görə tarifin daxil olan quru yolu payı;
1.4. vasitəçi ölkə tərəfindən bağlamaların işlənilməsinə və daşınmasına görə tarifin tranzit quru yolu
payı;
1.5. bağlamaların dəniz daşımaları üzrə tarifin dəniz yolu payı.
2.
Xidmətləri
təmin
edən təyin
olunmuş operatorlara ədalətli
mükafatlandırma
məbləğinin ödənilməsinə zəmanət verən metodikadan istifadə etməklə, mümkün ola bilən yenidənbaxmada
etibarlı və nümunəvi maliyyə-iqtisadi məlumatlar tətbiq olunmalıdır.
Hissə 4
Yekun müddəalar
Maddə 35
Konvensiya və reqlamentlərə dair təkliflərin təsdiqedilmə şərtləri
1. Konqresə təqdim edilən və hazırkı Konvensiyaya aid olan təkliflərin qüvvəyə minməsi üçün onlar,
iştirak edən və səs hüququna malik olan ölkələrin və səs verənlərin çoxluğu tərəfindən bəyənilməlidir.
2. Qüvvəyə minməsi üçün məktub korrespondensiyası və poçt bağlamaları reqlamentlərinə aid
təkliflər, səs hüququna malik olan Poçt İstismarı Şurasının üzvlərinin çoxluğu tərəfindən bəyənilməlidir.
3. İki Konqres arasında daxil edilən və hazırkı Konvensiya və onun yekun protokoluna aid olan
təkliflər aşağıdakı hallarda qəbul olunduğu təqdirdə, qüvvəyə minir:
3.1. səslərin üçdə ikisi ilə, düzəlişlərdən söhbət getdiyi təqdirdə isə əlavə olaraq İttifaqın səs
hüququna malik olan üzv ölkələrinin ən azı yarısı səsvermədə iştirak etdikdə;
3.2. səs çoxluğu ilə, müddəaların şərhindən söhbət getdiyi təqdirdə.
4. § 3.1-də nəzərdə tutulmuş müddəalara baxmayaraq, təklif olunmuş dəyişikliklər milli
qanunvericiliyə uyğun gəlmədikdə, istənilən üzv ölkə Beynəlxalq Büronun baş direktoruna dəyişiklik
haqqında məlumat verildiyi andan doxsan gün ərzində yazılı ərizə təqdim etmək hüququna malikdir və bu
məktubda dəyişikliyin qəbul olunmasının mümkünsüzlüyünü qeyd etməlidir.
Maddə 36
Konqresin gedişində təqdim olunan qeyd-şərtlər
1. İttifaqın məqsəd və vəzifəsinə uyğun olmayan istənilən qeyd-şərtlərə icazə verilmir.
2. Bir qayda olaraq, digər üzv ölkələr tərəfindən mövqeyi bölüşdürməyən istənilən üzv ölkə bütün
mümkün səylərdən istifadə etməklə, çoxluğun fikrinə qoşulmalıdır. Yalnız mütləq zərurət yarandığı halda
və müvafiq səbəbləri təqdim etməklə, qeyd-şərtlərin irəli sürülməsi lazımdır.
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3. Konqresə qüvvədə olan Konvensiyanın maddələrinə qeyd-şərtlər, Konqreslərin daxili
reqlamentinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq yazılı formada Beynəlxalq Büronun işçi dillərinin birində
təklif şəklində təqdim olunmalıdır.
4. Konqresə təqdim olunan, qeyd-şərtin qüvvəyə minməsi üçün aid olduğu maddəyə düzəliş daxil
olunması üçün lazımi səs çoxluğu ilə təsdiq olunmalıdır.
5. Prinsip etibarı ilə, qeyd-şərtlər bu qeyd-şərti irəli sürən üzv ölkə və digər üzv ölkələr arasında
qarşılıqlı əsasda tətbiq edilir.
6. Hazırkı Konvensiyaya olunan qeyd-şərtlər Konqresin təsdiq etdiyi təkliflər əsasında yekun
protokola daxil ediləcək.
Maddə 37
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və fəaliyyət müddəti
Bu Konvensiya 2010-cu ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minir və növbəti Konqresin aktlarının
qüvvəyə minməsinə qədər qüvvədə qalır.
Buna təsdiq olaraq üzv ölkələrin hökumətlərinin səlahiyyətli nümayəndələri bu Konvensiyanı bir
nüsxədə imzalamış və o, saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Büronun baş direktoruna təqdim olunacaqdır.
Sənədin surəti tərəflərin hər birinə Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosu tərəfindən təqdim
olunacaqdır.
Bu Konvensiya 2008-ci ilin 12 avqust tarixində Cenevrədə imzalanmışdır.
Ümumdünya Poçt Konvensiyasının yekun protokolu
Eyni tarixdə bağlanan Ümumdünya Poçt Konvensiyasının imzalanması zamanı imza edən
səlahiyyətli nümayəndələr aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Göndərişlərin poçtdan geri çağırılması.
Ünvanın dəyişdirilməsi və ya düzəldilməsi
1. 5.1 və 2-ci maddənin müddəaları Antiqua və Barbuda, Bəhreyn (Krallıq), Barbados, Beliz,
Botsvana, Bruney-Darüssəlam, Kanada, Honq-Konq (Çin), Dominikan, Misir, Fici, Qambiya, Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı, Qrenada, Qayana, İrlandiya, Yamayka, Keniya,
Kiribati, Küveyt, Lesoto, Malayziya, Malavi, Mavrikiyə, Nauru, Nigeriya, Yeni Zelandiya, Uqanda, PapuaYeni Qvineya, Sent-Kristofer və Nevis, Sent-Lüsi, Sent-Vinsent və Qrenadina, Solomon adaları, Samoa,
Seyşel adaları, Sierra-Leone, Sinqapur, Svazilend, Tanzaniya (Birləşmiş Respublika), Trinidad və Tobaqo,
Vanuatu və Zambiyaya tətbiq edilmir.
2. 5.1 və 2-ci maddənin müddəaları həmçinin Avstriya, Danimarka və İrana (İslam Resp.) tətbiq
edilmir, çünki bu ölkələrin qanunvericiliyi ünvançıya məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
onun ünvanına daxil olması barədə xəbər verildiyi andan, göndəricinin xahişi ilə həmin göndərişin geri
qaytarılmasına və ya ünvana düzəliş edilməsinə icazə verilmir.
3. 5.1 -ci maddə Avstraliya, Qana və Zimbabvedə tətbiq edilmir.
4. 5.2 -ci maddə Baham adaları, Belçika, İraq, Koreya Xalq Demokratik Respublikası və Myanmaya
tətbiq olunmur, bu ölkələrin qanunvericiliyi göndəricinin xahişi və göndərişlərin poçtdan geri çağırılmasına
və ya məktub korrespondensiyasının ünvanının dəyişdirilməsinə icazə vermir.
5. 5.2 -ci maddə ABŞ-a şamil olunmur.
6. 5.2 -ci maddə Avstraliyaya, bu ölkənin daxili qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi
halda şamil olunur.
7. 5.2 -ci maddədən kənara çıxmaqla, Salvador, Panama (Resp.), Filippin, Konqo Demokratik
Respublikası və Venesuelaya ünvançının bağlamaları gömrük nəzarətindən keçirmək xahişindən sonra
qaytarmamağa icazə verilir, çünki onların gömrük qanunvericiliyi buna yol vermir.
Maddə 2
Tariflər
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1. 6-cı maddədən kənara çıxmaqla, Avstraliya, Kanada və Yeni Zelandiyaya ölkələrinin
qanunvericiliyi reqlamentdə nəzərdə tutulmuş tariflərdən fərqlənən tariflərə yol verdiyi təqdirdə poçt
tariflərini tutmasına icazə verilir.
Maddə 3
Korlar üçün göndərişlər (sekoqram) üzrə poçt tariflərinin ödənişindən azadolunmada istisna
1. 7-ci maddədən kənara çıxmaqla, özlərinin daxili xidmətlərində korlar üçün göndərişlərin
(sekoqram) pulsuz göndərilməsini həyata keçirməyən İndoneziya, Sent-Vinsent və Qrenadina və
Türkiyə yığım və xüsusi tariflər tutmaq hüququna malikdir, lakin onlar daxili xidmətdə tətbiq etdiklərindən
yüksək ola bilməz.
2. 7-ci maddədən kənara çıxmaqla, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Avstriya,
Kanada, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Yaponiya və İsveçrə onların daxili
xidmətində korlar üçün göndərişlərə (sekoqram) tətbiq edilən xüsusi tarifləri tətbiq etmək hüququna
malikdirlər.
Maddə 4
Əsas xidmətlər
1. 12-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, Avstraliya əsas xidmətlərin poçt bağlamalarına şamil
olunmasını qəbul etmir.
2. 12.2.4-cü maddənin müddəaları milli qanunvericiliyi daha aşağı çəki həddinin istifadəsinə təyin
verən Böyük Britaniyada tətbiq olunmur. Böyük Britaniyanın səhiyyə və təhlükəsizlik üzrə
qanunvericiliyində poçt kisələrinin çəkisinin 20 kq ilə məhdudlaşdırılmasınəzərdə tutulur.
3. 12.2.4-cü maddədən kənara çıxmaqla, Qazaxıstan və Özbəkistana daxil olan və xaric olan M
kisələrinin maksimal çəkisinin 20 kq ilə məhdudlaşdırılmasına icazə verilir.
Maddə 5
Alınma haqqında xəbərnamə
1. Kanadaya bağlamalara dair 13.1.1-ci maddənin tətbiq edilməməyinə icazə verilir, belə ki, o,
daxili rejimdə bağlamaların alınması haqqında xəbərdarlıq xidmətini təmin etmir.
Maddə 6
Cavablı Beynəlxalq Kommersiya Korrespondensiyası (CBKK) xidməti
1. 13.4.1-ci maddədən kənara çıxmaqla, Bolqarıstan (Resp.) maraqlı üzv ölkə ilə danışıqlardan sonra
Cavablı Beynəlxalq Kommersiya Korrespondensiyası xidmətini (CBKK) göstərəcək.
Maddə 7
Qadağanlar (məktub korrespondensiyası)
1. İstisna qaydasında Livan və Koreya Xalq Demokratik Respublikası içərisində sikkə və ya pul
əskinazları, yaxud təqdim edilən istənilən qiymətliləri və ya yol çekləri, platin, qızıl və ya emal
olunmuş gümüş, qiymətli daşlar, zinət əşyaları və digər qiymətli əşyalar olan sifarişli göndərişləri qəbul
etmir. Onlar məktub korrespondensiyası reqlamentinin sifarişli göndərişlərin oğurlanması və ya
zədələnməsində onların məsuliyyətinə dair, habelə tərkibində şüşə və ya kövrək əşyalar olan göndərişlərə
dair müddəalarına ciddi riayət etməyə borclu deyildirlər.
2.
İstisna
hal
kimi Səudiyyə
Ərəbistanı,
Boliviya,
xüsusi inzibati rayonu olan
Honkonqdan başqa Çin Xalq Respublikası, İraq, Nepal, Pakistan, Sudan və Vyetnam içərisində sikkə,
banknot, kredit biletləri və ya təqdim edilən hər hansı qiymətlisi, yol çekləri, platin, qızıl və ya
gümüş məmulat şəklində və ya emal edilməmiş, qiymətli daşlar, zərgərlik məmulatları və digər qiymətli
əşyalar olan sifarişli göndərişlərə yol vermir.
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3. Myanma içərisində 15.6-cı maddədə qeyd edilən qiymətli əşyalar olan, qiyməti bəyan
olunmuş göndərişləri qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır, çünki onun daxili qanunvericiliyi belə
göndərişlərə yol vermir.
4. Nepal xüsusi bağlanmış saziş istisna olmaqla, içərisində pul banknotları və ya sikkələr olan
sifarişli və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri qəbul etmir.
5. Özbəkistan içərisində sikkə, banknot, çek, poçt markaları və ya xarici valyuta olan sifarişli
göndərişləri və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri qəbul etmir və bu növ göndərişlər itirildikdə və ya
zədələndiyi təqdirdə, məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
6. ,İran (İslam Resp.) içərisində islam dininin prinsiplərinə zidd olan əşyalar olduqda, göndərişləri
qəbul etmir.
7. Filippin içərisində sikkələr, pul əskinazları və ya təqdim edənə verilən qiymətli kağızlar,
yol çekləri, platin, qızıl və ya gümüş məmulat şəklində və ya emal edilməmiş, qiymətli daşlar və digər
qiymətli əşyalar olan məktub korrespondensiyası göndərişlərini (sadə, sifarişli və ya qiyməti bəyan edilmiş)
qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
8. Avstraliya içərisində külçə və ya bank biletləri olan heç bir poçt göndərişini qəbul etmir. Bundan
başqa o Avstraliyaya ünvanlanmış və ya acıq tranzitlə göndərilən içərisində zinət əşyaları, qiymətli
metallar, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli kağızlar, sikkələr və ya satıla bilən digər əşyalar olan
sifarişli göndərişləri qəbul etmir. O, göstərilən qeyd-şərtin pozulması ilə poçtla göndərilmiş göndərişlərlə
əlaqədar hər cür məsuliyyəti öz üzərindən atır.
9. Çin (Xalq Resp.) xüsusi inzibati rayon Honkonq istisna olmaqla, içərisində sikkə, banknot, pul
əskinazları və ya təqdim edənin istənilən qiymətli kağızları, yol çekləri olan, qiyməti bəyan
olunmuş göndərişləri özünün daxili reqlamentinə uyğun olaraq qəbul etmir.
10. Latviya və Monqolustan içərisində sikkə, banknot, təqdim edənin qiymətli kağız və yol çekləri
olan sadə, sifarişli və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri, özlərinin milli qanunvericiliklərinə uyğun
olaraq qəbul etməmək hüququnu öz üzərində saxlayır, çünki bu onların milli qanunvericiliyi ilə ziddiyyət
təşkil edir.
11. Braziliya içərisində sikkə, dövriyyədə olan banknotlar və təqdim edənin hər
hansı qiymətlisi olan sadə, sifarişli poçt və ya qiyməti bəyan olunmuş poçtu qəbul
etməmək hüququnu özündə saxlayır.
12. Vyetnam içərisində əşyalar və mallar olan məktubları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
13. İndoneziya içərisində sikkə, banknot, çek, poçt markaları, xarici valyuta və ya təqdim edənin
istənilən digər qiymətli kağızları olan sifarişli göndərişləri və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri qəbul
etmir və bu növ göndərişlər itirildikdə və ya zədələndiyi təqdirdə, bütün məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
14. Qırğızıstan içərisində sikkə, banknot, pul Əskinazları və ya təqdim edənin verilən qiymətli
kağızları, yol çekləri, platin, qızıl və ya gümüş məmulatlarda və ya emal olunmamış qiymətli daşlar,
zərgərlik məmulatları və digər əşyalar olan məktub korrespondensiyası göndərişlərini (sadə, sifarişli və ya
qiyməti bəyan olunmuş və kiçik paketlər) qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. Bu növ göndərişlər
itirildikdə və ya zədələndiyi təqdirdə məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
15. Qazaxıstan içərisində sikkə, banknot, pul Əskinazları və ya təqdim edənin hər
hansı qiymətlisi, çek, qiymətli metallar, emal olunmuş və yaxud olunmamış, qiymətli daşlar, cavahirat və
digər qiymətli əşyalar və xarici valyuta olan sifarişli göndərişləri və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri
qəbul etmir, bu növ göndərişlər itirildikdə və ya zədələndiyi təqdirdə, bütün məsuliyyəti öz üzərindən
götürür.
16. Moldova və Rusiya Federasiyası içərisində dövriyyədə olan banknotlar, təqdim edənin qiymətli
kağızları (çekləri) və ya xarici valyuta olan sifarişli göndərişləri və qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri
qəbul etmirlər, bu cür göndərişlər itirildikdə və ya zədələndiyi təqdirdə, öz üzərindən məsuliyyəti
götürürlər.
Maddə 8
Qadağanlar (poçt bağlamaları)
1. Myanma və Zambiya İçərisində 15.6.1.3.1-ci maddədə qeyd edilən qiymətli əşyalar olan qiyməti
bəyan olunmuş bağlamaları buraxmamaq hüququna malikdir, çünki bu onların daxili qanunvericiliyinə
ziddir.
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2. İstisna hal kimi Livan və Sudan içərisində sikkə, pul əskinazları və ya təqdim edənin hər
hansı qiymətlisi, yol çekləri, emal edilmiş və ya edilməmiş platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar və
qiymətli əşyalar, maye maddə və asanlıqla maye formasına çevrilən maddələr, şüşə və ya onlara bərabər
tutulan əşyalar, habelə kövrək əşyalar olan bağlamaları qəbul etmir. Onlar poçt bağlamaları reqlamentinin
müvafiq müddəalarını yerinə yetirməyə borclu deyillər.
3. Braziliya içərisində dövriyyədə olan sikkə və banknotlar, habelə təqdim edənə verilən istənilən
qiymətli kağızları olan qiyməti bəyan olunmuş bağlamaları qəbul etməmək hüququna malikdir, nəzərə
alaraq ki, bunu ona daxili reqlamenti qadağan edir.
4. Qana içərisində dövriyyədə olan sikkə və banknotlar olan qiyməti bəyan olunmuş, bağlamaları
qəbul etməmək hüququna malikdir, nəzərə alaraq ki, bunu ona daxili reqlamenti qadağan edir.
5. Səudiyyə Ərəbistanı 15-ci maddədə sadalanan əşyalardan başqa içərisində sikkə, banknot və ya
təqdim edənin hər hansı qiymətlisi, yol çekləri, platin, qızıl və ya gümüş məmulatlarında və ya emal
olunmamış formada, qiymətli daşlar və digər qiymətli əşyalar olan bağlamaları qəbul etmir. O, həmçinin
tərkibində istənilən dərman, onların nəzdində səlahiyyətli rəsmi orqanın verdiyi tibbi təyinat
olmadığı təqdirdə, alovun söndürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar, kimyəvi maye maddələr və ya
islam dininin prinsiplərinə zidd əşyalar olan bağlamaları qəbul etmir.
6. 15-ci maddədə sadalanan əşyalardan başqa Oman içərisində aşağıdakılar olan bağlamaları qəbul
etmir:
6.1. istənilən növ dərman, onlar səlahiyyətli rəsmi orqanın verdiyi tibbi reseptlə müşahidə
olunmadığı təqdirdə;
6.2. alovun söndürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş maddələr və kimyəvi mayelər;
6.3. İslam dininin prinsiplərinə zidd olan əşyalar.
7. 15-ci maddədə sadalanan əşyalara İran (İslam Resp.) içərisində İslam dininin prinsiplərinə zidd
olan bağlamaları buraxmamaq hüququna malikdir.
8. Filippin içərisində sikkə, pul əskinazları və ya təqdim edənin istənilən qiymətli kağızlar,
yol çekləri, platin, qızıl və ya gümüş məmulatlarda və ya emal olunmamış formada, qiymətli daşlar və ya
digər qiymətli əşyalar və ya içərisində maye və asanlıqla maye halına çevrilən maddələr, şüşədən olan
əşyalar və ya onlara bərabər tutulan əşyalar, kövrək əşyalar olan bağlamaları buraxmamaq hüququna
malikdir.
9. Avstraliya içərisində külçə və ya bank biletləri olan heç bir poçt göndərişini qəbul etmir.
10. Çin Xalq Respublikası içərisində sikkə, pul banknotları və ya təqdim edənə verilən istənilən
qiymətli kağızlar, yol çekləri, platin, qızıl və ya gümüş məmulatlarda və ya emal olunmamış. formada,
qiymətli daşlar və ya digər qiymətli əşyalar olan sadə bağlamaları qəbul etmir. Bundan başqa, xüsusi
inzibati region Honkonq istisna olmaqla, içərisində sikkə, pul banknotları və ya təqdim edənə verilən
istənilən qiymətli kağızlar və yol çekləri olan qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar qəbul olunmur.
11. Monqolustan içərisində sikkə, banknot, təqdim edənin qiymətli kağızları və yol çekləri olan
bağlamaları özünün milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
12. Latviya tərkibində sikkə, banknot, təqdim edənin qiymətli kağızları (çekləri) və ya xarici valyuta
olan sadə bağlama və qiyməti bəyan olunmuş bağlamaları qəbul etmir və belə göndərişlər itirildiyi və ya
zədələndiyi təqdirdə, məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
13. Moldova, Özbəkistan, Rusiya Federasiyası və Ukrayna içərisində dövriyyədə olan banknot,
təqdim edənin qiymətli kağızları, (çekləri) və ya xarici valyuta olan sadə bağlama və qiyməti bəyan
olunmuş bağlamaları qəbul etmir və belə göndərişlər itirildiyi və ya zədələndiyi təqdirdə,
məsuliyyəti öz üzərindən götürürlər.
14. Qazaxıstan içərisində sikkə, banknot kredit bileti və ya təqdim edilənə verilən hansısa
sərvətlər, çek, qiymətli metallar, emal edilmiş və ya edilməmiş qiymətli daşlar, çox qiymətli və digər
qiymətli əşyalar, xarici valyuta olan sadə bağlama və qiyməti bəyan olunmuş bağlamaları qəbul etmir, belə
növ göndərişlər itirildiyi və zədələndiyi təqdirdə, bütün məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
Maddə 9
Göndərilməsinə icazə verilən radioaktiv və yoluxucu maddələr
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1. 16-cı maddənin müddəalarından kənara çıxmaqla, Monqolustan içərisində istənilən radioaktiv və
ya yoluxucu maddələr olan poçt göndərişlərini özünün milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul etməmək
hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 10
Gömrük rüsumunun qoyulmasına məruz qalan əşyalar
1. 15-ci maddəyə istinad edərək aşağıdakı üzv ölkələr içərisində gömrük rüsumunun qoyulmasına
məruz qalan əşyalar olan qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin göndərilməsinə yol vermir: Banqladeş və
Salvador.
2. 15-ci maddəyə istinad edərək aşağıdakı üzv ölkələr içərisində gömrük rüsumunun qoyulmasına
məruz qalan əşyalar olan sadə və sifarişli məktubların göndərilməsinə yol vermirlər: Əfqanıstan, Albaniya,
Azərbaycan,
Belarus,
Kamboca, Çili,
Kolumbiya,
Kuba,
Salvador,
Estoniya, İtaliya, Qazaxıstan, Latviya, Moldova, Nepal, Özbəkistan, Peru, Koreya Xalq Demokratik
Respublikası, Rusiya Federasiyası, San-Marino, Türkmənistan, Ukrayna və Venesuela.
3. 15-ci maddəyə istinad edərək içərisində gömrük rüsumun qoyulmasına məruz qalan əşyalar
qoyulan sadə məktubların göndərilməsinə aşağıdakı üzv ölkələr yol vermir: Benin, Burkina-Faso, Kot
d'İvuar (Resp.), Cibuti, Mali və Mavritaniya.
4. § 1 - 3-ün müddəalarına baxmayaraq içərisində zərdab, vaksin olan göndərişlər, habelə içərisində
təcili lazım olan aztapılan dərman olan göndərişlərin bütün hallarda göndərilməsinə yol verilir.
Maddə 11
Reklamasiyalar
1. 17.3-cü maddədən kənara çıxmaqla, Səudiyyə Ərəbistanı, Bolqarıstan (Resp.), Kabo-Verde,
Misir, Qabon, Birləşmiş Krallığın dənizdən kənar əraziləri, Yunanıstan, İran (İslam Resp.), Qırğızıstan,
Monqolustan, Myanma, Özbəkistan, Filippin, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Sudan, Suriya (Ərəb
Resp.), Çad, Türkmənistan, Ukrayna və Zambiya məktub korrespondensiyası göndərişlərinə dair
reklamasiya üçün müştərilərdən tarif tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
2. Reklamasiyaya dair görülən tədbirlər nəticəsində, onun əsassız verilməsi müəyyən edildiyi
təqdirdə 17.3-cü maddədən kənara çıxmaqla, Argentina, Avstriya, Azərbaycan, Litva, Moldova və
Slovakiya xüsusi tarif tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
3. Əfqanıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Bolqarıstan (Resp.), Kabo-Verde, Konqo (Resp.), Qabon,
Misir, İran (İslam Resp.), Qırğızıstan, Monqolustan, Myanma, Özbəkistan, Sudan, Surinam, Suriya (Ərəb
Resp.), Türkmənistan, Ukrayna və Zambiya bağlamalar üzrə reklamasiyaya görə öz müştərilərindən tarif
tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
4. 17.3-cü maddədən kənara çıxmaqla, ABŞ, Braziliya, Panama (Resp.) bu maddənin § 1 - 3-ə uyğun
həmin ödəniş haqqını tutan ölkələrdən məktub korrespondensiyası və poçt bağlamalarına dair
reklamasiyalara görə müştəridən tarif haqqını tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 12
Gömrüyə təqdimetməyə görə tarif
1. Qabon öz müştərilərindən bağlamaların gömrüyə təqdim edilməsinə görə tarif tutmaq
hüququnu özündə saxlayır.
2. Konqo (Resp.) və Zambiya öz müştərilərindən bağlamaların gömrüyə təqdim edilməsinə görə tarif
tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 13
Xarici ölkədə məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulu
1. ABŞ, Avstraliya, Avstriya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Yunanıstan və
Yeni Zelandiya onların xidmətləri tərəfindən verilən poçt göndərişləri kimi yollanmayan göndərişləri 26.4481
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cü maddəyə uyğun onlara qaytarılan istənilən təyin olunmuş operatordan görülən işlərinə uyğun tarif
tutmaq hüququnu özündə saxlayır.
2. 26.4-cü maddədən kənara çıxmaqla Kanada ona belə göndərişlərin işlənməsi ilə bağlı xərclərin
minimal yerini doldurmasına imkan verən əvəzi qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatorundan tutmaq
hüququnu özündə saxlayır.
3. 26.4-cü maddə öz ölkəsindən kənarda qəbul üçün verilmiş böyük miqdarda məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılması üçün
təyinat ölkənin
təyin
olunmuş operatoruna
qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatorundan kompensasiya tələb etməyə icazə verir. Avstraliya və Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı bu məbləğin ödənilməsini təyinat ölkəsinin müvafiq
göndərişlərə tətbiq etdiyi daxili tariflə məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.
4. 26.4-cü maddə öz ölkəsindən kənarda qəbul üçün verilmiş böyük miqdarda məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılması üçün təyinat ölkəsinin təyin olunmuş operatoruna
qəbul ölkəsinin təyin olunmuş operatordan kompensasiya tələb etməyə icazə verir. Aşağıdakı ölkələr bu
məbləğin ödənilməsini böyük miqdarda qəbul üçün verilmiş göndərişlər üçün reqlamentdə nəzərdə
tutulmuş limitlərlə məhdudlaşdırmaq hüququnu özlərində saxlayır: ABŞ, Baham, Barbados, BruneyDarəssalam, Çin
(Xalq
Resp.),
Böyük
Britaniya
və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı,
Birləşmiş Krallıqdan asılı olan dənizkənarı ərazilər, Qrenada, Qayana, Hindistan, Malayziya, Nepal, Yeni
Zelandiya, Niderland, Niderland Antil adaları və Aruba, Sent-Lüsi, Sent-Vinset və Qrenadina,
Sinqapur, Şri-Lanka, Surinam, Tailand.
5. § 4-də göstərilən qeyd şərtlərə baxmayaraq, İttifaqın üzv ölkələrindən alman poçt
Konvensiyanın 26-cı maddəsinin müddəalarını tam tətbiq etmək hüququnu aşağıdakı üzv ölkələr özündə
saxlayır: Almaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Argentina, Avstriya, Benin, Braziliya, Burkina-Faso, Kamerun,
Kipr, Kot d'İvuar (Resp.), Danimarka, Misir, Fransa, Yunanıstan, Qvineya, İsrail, İtaliya,
Yaponiya, İordaniya, Livan, Lüksemburq, Mali, Mərakeş, Mavritaniya, Monako, Norveç, Portuqaliya,
Seneqal, Suriya (Ərəb Resp.), Toqo.
6. 26.4-cü maddənin tətbiqinə dair Almaniya göndəricinin yaşadığı ölkənin təyin
olunmuş operatorundan
axırıncının
alacağı olan
məbləğdə
kompensasiyasının ödənilməsini
göndərən ölkədən tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
7. 13-cü maddəyə dair qeyd-şərtlərə baxmayaraq, Çin Xalq Respublikası xaricdə böyük miqdarda
göndərilən
məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılmasına
görə ödənişi ÜPİ-nin
Konvensiyası və böyük miqdarda göndərilən poçt üçün məktub korrespondensiyası reqlamentinin
müddəalarının icazə verdiyi hədlərdə məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 14
Müstəsna daxilolma quru yolu tarifi payları
1. 33-cü maddədən kənara çıxmaqla Əfqanıstan daxil olan bağlamalar üçün hər bir bağlamaya görə
7,50 SDR məbləğində əlavə müstəsna quru yolu tarifi payı götürmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 15
Xüsusi tariflər
1. ABŞ, Belçika və Norveç aviabağlamalar üçün yerüstü bağlamalarla müqayisədə daha yüksək quru
yolu tarifi payı götürmək hüququna malikdir.
2. Livan 1 kq-yə qədər çəkili bağlamalar üçün çəkisi 1 kq-dən 3 kq-yə qədər olan bağlamalara tətbiq
edilən tarifi götürmək hüququna malikdir.
3. Panamaya (Resp.) hava yolu ilə daşınan yerüstü (S.A.L) tranzit bağlamalar üçün hər kiloqrama
görə 0,20 SDR məbləğində tarif götürməyə icazə verilir.
Bunu təsdiq edərək aşağıda göstərilən səlahiyyətli nümayəndələr, müddəaları Konvensiyanın öz
mətninə daxil edildiyi halla müqayisədə eyni qüvvəyə və eyni əhəmiyyətə malik olan hazırkı protokolu
tərtib etdilər və onu bir nüsxədə imzaladılar. Bu nüsxə saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Büronun
baş direktoruna veriləcəkdir. Surəti Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosu tərəfindən tərəflərin
hər birinə göndəriləcəkdir.
Bu yekun protokol 2008-ci ilin 12 avqust tarixində Cenevrədə imzalanmışdır.
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“Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun Protokolu”na dair
Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində “Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun Protokolu”nun müddəalarının
həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan
qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin
sxematik xəritəsi əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, “Ümumdünya Poçt Konvensiyası və onun yekun
Protokolu”nun müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Azərbaycan Respublikası tərəfindən
Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
3. Azərbaycan Respublikası bu Bəyanatın 1-ci və 2-ci bəndinin müddəalarını istənilən vaxt
dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və digər Tərəflər hər hansı belə dəyişikliklər və
ya ləğvetmə haqqında yazılı surətdə məlumatlandırılacaqlar.
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Poçt markasını icad edən ölkə kimi Böyük Britaniya üçün istisna edilir.
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“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının Neftlə
çirklənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında”
Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının Neftlə
çirklənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında” 2011-ci il
avqustun 12-də Aktau şəhərində imzalanmış Protokolu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 508-IVQ
“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyası”nın Neftlə
çirklənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında
PROTOKOLU
Preambula
Bundan sonra “Razılığa gələn Tərəflər” adlandırılacaq Xəzəryanı dövlətlər:
Azərbaycan Respublikası, İran İslam Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Rusiya Federasiyası,
Türkmənistan
2003-cü il noyabrın 4-də İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində imzalanmış “Xəzər dənizinin
dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyası”nın (bundan sonra Konvensiya)
Tərəfləri qismində çıxış edərək;
Konvensiyanın müvafiq müddəalarını yerinə yetirməyi qət edərək;
Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin və neftlə çirklənməyə səbəb olan qəza hallarının dəniz
mühitinə təhlükə yaratdığını anlayaraq;
gəmilərdən, boru kəmərlərindən, stasionar və üzən platformalardan, nəzarətsiz qurğulardan və
yerüstü çirklənmə mənbələrindən baş verən çirklənmə hallarında xüsusi tədbirlərin vacib olduğunu
anlayaraq;
dənizdə neftlə çirklənməyə səbəb olan halların vurduğu zərəri azaltmaq məqsədi ilə çevik və səmərəli
hərəkət etmək qərarında olaraq;
dənizdə neftlə çirklənməyə səbəb olan hallarla mübarizəyə milli səviyyədə tam hazırlığın vacibliyini
vurğulayaraq;
Razılığa gələn Tərəflər arasında gələcəkdə qarşılıqlı yardım və beynəlxalq əməkdaşlığın təşkil
olunmasının vacibliyini anlayaraq;
həmçinin, Xəzər dənizində neftlə çirklənmə halları risklərinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə
ayrıca və ya birgə tədbirlərin vacibliyini vurğulayaraq;
məqsədi dənizin neftlə çirklənməsi halları zamanı yardım göstərməkdən ibarət olan dünyanın digər
hissələrindəki regional sazişləri xatırlayaraq;
Razılığa gələn Tərəflərin dəniz mühitini və sahil ərazilərini neftlə çirklənmədən qorumaq niyyətini
nəzərə alaraq;
həmçinin, müvafiq beynəlxalq konvensiyaları, xüsusilə neftlə çirklənmə hallarına hazırlıq və
reaksiya, çirklənmədən dəyən zərərə görə öhdəlik və kompensasiya ilə bağlı olan beynəlxalq konvensiyaları
nəzərə alaraq;
gələcəkdə Xəzər dənizində neftlə çirklənmənin qarşısının alınması məqsədi ilə Razılığa gələn
Tərəflər arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardımı inkişaf etdirmək niyyəti ilə;
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aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Anlayışların izahı
Bu Protokolun məqsədləri üçün :
(a) "Neftlə çirklənmə hadisələri" daxil olmaqla "neftlə çirklənmə halı" dedikdə, neftin axması ilə
nəticələnən və ya nəticələnə bilən, dəniz mühitinə və ya sahil xəttinə təhlükə yaradan və ya təhlükə yarada
bilən və fövqəladə tədbirlər və digər təcili müdaxilələr tələb edən eyni mənbəli hal və ya hallar başa düşülür;
(b) "Neft" dedikdə, xam neft, neft yanacağı, neft qalıqları, neft tullantıları və təmizlənmiş neft
məhsulları da daxil olmaqla, neftin bütün formaları başa düşülür;
(c) "Gəmi" dedikdə, hava yastıqlı gəmi, sualtı qanadlı gəmi, sualtı qayıq, yedəkli və özü idarə olunan
qayıq da daxil olmaqla, dəniz mühitində hərəkət edən gəminin istənilən növü başa düşülür;
(d) "Dəniz qurğusu" dedikdə, karbohidrogen ehtiyatlarının kəşfi, hasilatı, yaxud onların yüklənməsi
və boşaldılması ilə bağlı istehsalat fəaliyyətində istifadə olunan platformalar və dənizdə süni quraşdırılmış
digər stasionar və üzən qurğular başa düşülür;
(e) "Dəniz limanları və neft emalı müəssisələri" dedikdə, neftlə çirklənmə riski daşıyan dəniz
limanları, neft terminalları, boru kəmərləri və digər neft emalı müəssisələri başa düşülür;
(f) "Səlahiyyətli dövlət Orqanı" dedikdə, hər bir razılığa gələn Tərəfdən neftlə çirklənmə hallarına
hazırlıq və müdaxiləyə məsul olan və bu Protokolda əks olunmuş öhdəliklərin tətbiqi və yerinə
yetirilməsinə cavabdeh dövlət orqanı başa düşülür;
Maddə 2. Tətbiq dairəsi
Bu Protokolun tətbiq olunacağı ərazi su səviyyəsinin dəyişməsini, təsirə məruz qalmış əraziləri,
torpaq əsaslı mənbələrdən törəyən dəniz neft çirklənmələrini nəzərə alaraq Xəzər dənizinin dəniz ətrafı
mühitidir.
Maddə 3. Məqsəd
Bu Protokolun məqsədi Xəzər dənizini Konvensiyanın 8-ci və 9-cu maddələrində əks olunan
fəaliyyətlərin səbəb olduğu neftlə çirklənmələrdən və torpaq əsaslı mənbələrdən törəyən dəniz neft
çirklənmələrindən qorumaq məqsədi ilə hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq üçün regional tədbirlər
görməkdir.
Maddə 4. Ümumi qaydalar
1. Razılığa gələn Tərəflər fərdi və ya birgə şəkildə neftlə çirklənmə hallarına hazırlıq və cavab
tədbirləri məqsədi ilə Protokolun yerinə yetirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri həyata keçirirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər birgə fəaliyyətin praktik və texniki aspektləri üzrə rəhbər prinsipləri birgə
işləyib hazırlayırlar.
3. Razılığa gələn Tərəflər regional mexanizm yaradırlar. Bu mexanizm üçün prosedurlar Tərəflərin
Konfransı tərəfindən nəzərdən keçirilir və nəticə etibarilə qəbul olunacaqdır.
4. Bu Protokolun həyata keçirilməsi məqsədi ilə neftlə çirklənməyə qarşı mübarizədə regional
əməkdaşlıq üzrə Xəzər dənizi Planı yaradılacaqdır.
Maddə 5. Neftlə çirklənməyə səbəb olan hallarla mübarizə üzrə milli sistemlər və fövqəladə
tədbirlər planı
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf neftlə çirklənməyə əməli cavab tədbirlərinin milli sistemini
yaradacaqdır. Bu sistem ən azı aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
(a) neftlə çirklənmə hallarına hazırlıq və cavab tədbirləri üzrə məsul olan səlahiyyətli Dövlət Orqanı;
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(b) Bu Protokolun 4-cü fəslinin 7-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi neftlə çirklənmə halları
haqqında məlumatın alınması və ötürülməsi üzrə məsul milli əlaqələndirici;
(c) Razılığa gələn Tərəfin adından yardım istəmək və ya sorğu edilmiş yardımı göstərmək hüququ
verilmiş Səlahiyyətli Dövlət Orqanı.
2. Hər bir razılığa gələn Tərəf neftlə çirklənmə hallarına hazırlıq və cavab tədbiri üçün milli
fövqəladə tədbirlər planı hazırlayır və yerinə yetirir. Milli plan aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) neftlə çirklənmə hallarına hazırlıq və mübarizə üzrə inzibati qurumun təsviri və tərkibinə daxil
olan orqanların məsuliyyəti;
(b) neft dağılmasının mümkün mənbəyinin müəyyən edilməsi;
(c) neftlə çirklənmə halları ilə mübarizə üçün yararlı ola biləcək avadanlıq və insan ehtiyatlarının
siyahısının hazırlanması;
(d) təmizləmə nəticəsində əldə olunmuş neftin müvəqqəti saxlanılması və son yerləşdirilməsi üzrə
vasitələrin müəyyənləşdirilməsi.
3. Hər bir Razılığa gələn Tərəf lazım olarsa, neft və gəmiçilik sənayesi üzrə müəssisələrlə, liman
orqanları ilə və digər əlaqədar orqanlarla əməkdaşlıq edərək, neft dağılmasının səmərəli şəkildə qarşısını
almaq məqsədi ilə ilkin yerləşdirilmiş avadanlığın minimum səviyyəsini müəyyən edəcək və onu işlək
vəziyyətdə saxlayacaqdır. Avadanlıqların miqdarı neftlə çirklənmə riskinə uyğun olmalıdır.
4. Hər bir Razılığa gələn Tərəf fərdi formada və ya ikitərəfli, yaxud çoxtərəfli əməkdaşlıq
çərçivəsində neftlə çirklənmə halları ilə mübarizə aparılmasında məsul olan orqanların hazırlıq vəziyyətini
inkişaf etdirmək üçün təlim proqramları və heyət təlimləri təşkil edəcəkdir.
Maddə 6. Məlumatların mübadiləsi və yayılması
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf Protokolun yerinə yetirilməsi haqqında hesabat təqdim edir və birbaşa
və ya regional mexanizm vasitəsilə digər Razılığa gələn Tərəflərlə aşağıdakıları paylaşmağı öhdəsinə
götürür:
(a) bu Protokolun 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin və 2-ci bəndinin (a) yarımbəndində göstərilmiş bu
məlumatları;
(b) dənizin neftlə çirklənməsinin qarşısının alınmasında yeni metodlar və tədqiqat proqramları və
çirklənmə ilə mübarizə aparmaq üzrə yeni səmərəli tədbirlər, o cümlədən tədqiqat proqramları haqqında
məlumat;
(c) mübarizə aparılmış böyük neftlə çirklənmə halları haqqında məlumat.
Maddə 7. Çirklənmə haqqında hesabat proseduru
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf onun bayrağı altında üzən gəmilərdə səlahiyyətli olan şəxslərin
gəmidə baş verən neft dağılması, axması və sızması və ya güman olunan dağılma, axma və ya sızma kimi
hər hansı fövqəladə hal haqqında məlumatı müvafiq milli orqanlara çatdırmasını təmin etməlidir.
2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf onun dəniz qurğularında, dəniz limanlarında və neft emalı
müəssisələrində məsul olan şəxslərə onların öz fəaliyyəti nəticəsində yaranan neft dağılması, axması və
sızması və ya güman olunan dağılma, axma və ya sızma kimi istənilən hadisə barədə gecikdirilmədən milli
orqanlarını məlumatlandırmaq üçün təlimat verəcək.
3. Hər bir Razılığa gələn Tərəf:
(a) onun bayrağı altında üzən gəmi sahiblərini və digər səlahiyyətli şəxslərini;
(b) onun nəzarətində olan dəniz və hava gəmilərini;
(c) onun mülki hava gəmilərinin pilotlarını;
(d) onun dəniz qurğusunda, dəniz limanlarında və neft emalı müəssisələrində səlahiyyətli olan
şəxsləri;
dənizdə, dəniz limanlarında və ya neft emalı müəssisələrində müşahidə edilmiş neft dağılması kimi
istənilən hadisə, həmçinin müşahidə edilmiş üzən neft ləkəsi barəsində məlumat vermək haqqında
təlimatlandırmalıdır.
4. Hər bir Razılığa gələn Tərəf bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq aldığı məlumat da
daxil olmaqla, neftlə çirklənmə halından xəbərdar olduqda, regional mexanizm vasitəsilə halın təsir edə
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biləcəyi, tədbirlər planlaşdıra və görə biləcək bütün Hər bir Razılığa gələn Tərəfləri dərhal
məlumatlandırmalıdır.
Maddə 8. Əməli tədbirlər
1. Hər bir maraqlı Razılığa gələn Tərəf neft axmasına hazırlıq və cavab tədbirləri üzrə milli sistemlər
vasitəsilə neft axması zamanı aşağıdakıları öhdəsinə götürür:
(a) real və gözlənilən neftlə çirklənmənin dərəcəsinin və mümkün nəticələrinin, neftin növünün və
təxmini miqdarının, sızmanın istiqamətinin və sürətinin zəruri qiymətləndirilməsini həyata keçirməyi;
(b) neftlə çirklənmə hallarının təsirlərinin qarşısının alınması, azaldılması və mümkün dərəcədə tam
şəkildə aradan qaldırılması məqsədi ilə istənilən praktik tədbirlər görməyi;
(c) neftlə çirklənməni nəzarət altında saxlamaq və digər Razılığa gələn Tərəfi neftlə çirklənmə halı
və görülmüş, yaxud planlaşdırılmış tədbirlərlə bağlı yeniliklərlə məlumatlandırmağı;
(d) fövqəladə vəziyyətlərdə neftlə çirklənmələrin qarşısının alınması üçün regional əməkdaşlıqla
bağlı Xəzər dənizi planının həyata keçirilməsinə şərait yaratmağı və dəstəkləməyi.
2. Fövqəladə vəziyyətdən yaranan çirklənmənin qarşısını alarkən, aşağıdakıları qorumaq üçün bütün
mümkün tədbirlər görüləcəkdir:
(a) insan həyatını;
(b) əgər bu gəmi və ya dəniz qurğusu neftlə çirklənməyə məruz qalıbsa, bu zaman ətraf mühitə dəyən
ziyanın minimuma endirilməsi və qarşısının alınması ehtiyaclanın əsas tutmaqla, gəmi və ya dəniz
qurğusunu.
Belə addım atan hər bir Razılığa gələn Tərəf Beynəlxalq Dəniz Təşkilatını birbaşa və regional
mexanizm vasitəsilə məlumatlandırmalıdır.
Maddə 9. Gəmi göyərtələrində, dəniz qurğularında, dəniz limanlarında və neft emalı
müəssisələrində neftlə çirklənmələrdə, fövqəladə hallarda fəaliyyət planları
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf onun bayrağı altında üzən gəmilərdə müvafiq beynəlxalq qaydalar,
yəni "Neftlə çirklənmələrə hazırlıq, onunla mübarizə və əməkdaşlıq haqqında" Beynəlxalq Konvensiya"nın
(OPRC 1990) maddə 3, paraqraf 1(a) və "Gəmilərdən çirklənmənin qarşısını almaq haqqında" Beynəlxalq
Konvensiya"nın (1973) Əlavə I Qayda 37-də, ona 1978-ci il Protokolu (MARPOL) ilə edilmiş dəyişikliklər
və düzəlişlərdə nəzərdə tutulduğu kimi tərtib olunmuş neftlə çirklənmə üzrə göyərtə fövqəladə hallar
planının olmasını təmin etmək məqsədilə zəruri tədbirlər görür.
2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf neftlə çirklənmə halı zamanı onun bayrağı altında üzən gəminin
kapitanına fövqəladə planda əks olunmuş prosedurlara əməl etməyi, xüsusən də səlahiyyətli dövlət
orqanlarına gəmi və onun yükü barədə bu Protokolun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilməli olan
tədbirlərə müvafiq ətraflı məlumat verməyi və bu orqanlarla əməkdaşlıq etməyi tələb edir.
3. Hər bir Razılığa gələn Tərəf:
(a) dəniz qurğularında cavabdeh operatorlardan;
(b) dəniz limanlarında cavabdeh orqanlar və ya operatorlardan;
(c) neft emalı müəssisələrində cavabdeh operatorlardan.
Bu Protokolun 5-ci maddəsinə əsasən yaradılmış milli sistemə uyğunlaşdırılması və Səlahiyyətli
Dövlət Orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş prosedurlara uyğun olaraq qəbul olunmuş neftlə çirklənmə üzrə
fövqəladə hallar planı hazırlamağı tələb edir.
Maddə 10. Yardım
1. Neftlə çirklənmə halı ilə və ya belə halın başvermə təhlükəsi ilə mübarizə aparmaqda yardıma
ehtiyacı olan Razılığa gələn Tərəf digər Razılığa gələn Tərəfdən yardım istəyə bilər. Yardıma ehtiyacı olan
Razılığa gələn Tərəf yardımın növünü dəqiqləşdirməlidir.
Buraya mütəxəssis məsləhəti, ixtisaslaşdırılmış heyət, cavab tədbirləri üzrə qrup, avadanlıq,
məhsullar, su və hava gəmiləri daxil ola bilər.
Bu maddəyə uyğun olaraq yardımın sorğu edildiyi dövlət öz resurslarının imkan verdiyi dərəcədə
tələb olunan yardıma cavab verməyə cəhd göstərir.
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2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf aşağıdakıları asanlaşdırmaq üçün zəruri hüquqi və inzibati tədbirlər
görməlidir:
(a) neftlə çirklənmə hallarının qarşısının alınması ilə və ya yüklərin, materialların və belə hallarla
mübarizə aparmaq üçün tələb olunan zəruri avadanlıqların daşınması ilə məşğul olan su və hava gəmisinin
və nəqliyyatın digər növlərinin öz ərazisinə girişi, istifadəsi və oradan çıxışını;
(b) yarımbəndində istinad olunan heyətin, yükün, materialların və avadanlıqların öz ərazisinə sürətli
daxilolma, keçmə və çıxışı.
Maddə 11. Yardım xərclərinin kompensasiyası
1. Əgər neftlə çirklənmə halından öncə neftlə çirklənmə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə
Razılığa gələn Tərəflərin fəaliyyətini tənzimləyən maliyyə razılaşmaları ilə əlaqədar saziş ikitərəfli və
çoxtərəfli əsasda bağlanılmamışdırsa, bu zaman Razılığa gələn Tərəflər bu maddənin 2-ci, 3-cü və 4-cü
bəndlərinə uyğun olaraq, çirklənmənin qarşısını alarkən öz fəaliyyətindən irəli gələn xərcləri əhatə edirlər.
2. Razılığa gələn Tərəfin digər Razılığa gələn Tərəfə neftlə çirklənmə ilə mübarizədə yardım üzrə
fəaliyyəti yardımı qəbul edən Razılığa gələn Tərəfin yazılı sorğusu ilə başlayır.
3. Razılığa gələn Tərəfin digər razılığa gələn Tərəfin sorğusu əsasında başladığı neftin axması ilə
mübarizə üçün yardım göstərmək üzrə fəaliyyətinin xərcləri yardım istəyən Razılığa gələn Tərəf tərəfindən
kompensasiya edilir.
4. Əgər yardımla bağlı fəaliyyət Razılığa gələn Tərəfin öz təşəbbüsü ilə göstərilmişdirsə və digər
razılığa gələn Tərəf ondan imtina edirsə, Razılığa gələn Tərəf öz fəaliyyətinin xərcini özü ödəyir.
5. Maraqlı tərəflər hər hansı fərdi halda başqa cür razılaşmayıblarsa, bu maddələrinin 2-ci, 3-cü və
4-cü yarımbəndlərində əks olunan prinsiplər tətbiq edilir.
6. Əgər başqa cür razılaşdırılmayıbsa, Razılığa gələn Tərəfin digər Razılığa gələn Tərəfin sorğusu
əsasında həyata keçirdiyi fəaliyyətin xərcləri bu xərclərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədar yardım göstərən
Razılığa gələn Tərəfin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq ədalətli şəkildə hesablanır.
7. Yardım istəyən Razılığa gələn Tərəf və yardım göstərən Razılığa gələn Tərəf kompensasiya
tələbinə cavab fəaliyyətinin razılaşdırılmasında əməkdaşlıq edirlər. Bu məqsədlə onlar çirklənmədən dəyən
ziyana görə öhdəlik və kompensasiya sahəsində mövcud hüquqi rejimlərə ciddi şəkildə diqqət edirlər. Belə
razılaşdırılmış fəaliyyət yardım əməliyyatının xərclərinin tam kompensasiyasına yol vermədikdə, yardım
istəyən Razılığa gələn Tərəf yardım edən dövlətdən kompensasiya edilmiş məbləği aşan xərclərin əvəzinin
ödənilməsindən imtina etməsini və ya bu maddənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq hesablanmış xərclərin
azaldılmasını xahiş edə bilər. O, həmçinin, bu xərclərin əvəzinin ödənilməsinin təxirə salınmasını da xahiş
edə bilər.
8. Bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin onların milli qanunvericiliyi və tərəfdar
olduqları beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn neftlə çirklənmə halı və ya belə halın baş vermə təhlükəsi
ilə mübarizə aparmaq üçün atılan addımların xərclərinin üçüncü Tərəf tərəfindən ödənilməsi hüquqlarını
hər hansı bir qaydada şübhə altına alan müddəalar kimi təfsir edilə bilməz.
II. İnstitusional tədbirlər
Maddə 12. İnstitusional müddəalar
1. Bu Protokolun məqsədləri və Konvensiyanın 22-ci maddəsinin 10-cu bəndinə uyğun olaraq
Tərəflərin Konfransı:
(a) bu Protokolun həyata keçirilməsinə nəzarət edir;
(b) bu Protokolun məzmununa nəzarət edir;
(c) bu Protokola və onun qoşmalarına düzəlişləri nəzərdən keçirir və onları qəbul edir;
(d) Protokolun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Katiblik tərəfindən hazırlanmış hesabatları nəzərdən keçirir;
(e) Protokolun məqsədləri üçün münasib olduqda, müvafiq beynəlxalq qurumların və elmi institutların texniki
və maliyyə xidmətlərini araşdırır;
(f) bu Protokolun həyata keçirilməsi üçün zəruri ola bilən köməkçi orqanlar yaradır;
(g) bu Protokolun 4-cü maddəsinin 3-cü bəndində əks olunmuş vəzifələri yerinə yetirir;
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(h) bu Protokolun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar strategiyaları, fəaliyyət planları və proqramları nəzərdən
keçirir;
(i) bu Protokolun həyata keçirilməsi üçün tələb oluna bilən digər funksiyaları həyata keçirir.
2. Bu Protokolun məqsədləri üçün və Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq
Katiblik:
a) bu Protokolun müddəalarına uyğun olaraq qəbul edilmiş bildirişləri və digər məlumatları Razılığa gələn
Tərəflər üçün hazırlayır və onlara çatdırır;
b) bu Protokolun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hesabatlar hazırlayır və təqdim edir;
c) Razılığa gələn Tərəflərdən daxil olan sorğu və məlumatları nəzərdən keçirir və bu Protokolun həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlərlə bağlı onlarla məsləhətləşmələr aparır;
d) bu Protokolun səmərəli həyata keçirilməsi üçün istənilən Razılığa gələn Tərəfin xahişi əsasında texniki
yardım göstərir və məsləhətlər verir;
e) müvafiq regional və beynəlxalq təşkilatlarla və proqramlarla əməkdaşlıq edir;
f) Tərəflərin Konfransı tərəfindən müəyyən olunmuş digər funksiyaları həyata keçirir.
Maddə 13. Regional mexanizmin funksiyaları
1. Regional mexanizm Razılığa gələn Tərəflərə neftlə çirklənmə hallarına çevik və səmərəli şəkildə
cavab tədbirləri görməyə kömək edir.
2. Regional mexanizmin funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) Razılığa gələn Tərəflərin Səlahiyyətli Dövlət Orqanları ilə lazım olduğu təqdirdə, neftlə
çirklənmə halları ilə məşğul olan müvafiq beynəlxalq və regional hökumətlərarası və qeyri-hökumət
təşkilatları və qurumları ilə yaxın iş münasibətlərini yaratmaq;
(b) texniki əməkdaşlıq, hazırlıq və təlimlərə münasibətdə regional fəaliyyətləri əlaqələndirmək,
fövqəladə hallar üzrə ekspert rəyi ilə təmin etmək, bu sahələrdə milli fəaliyyətlərə kömək etmək;
(c) neftlə çirklənmə hallarına aid məlumatları (kataloqları, ekspert rəylərini, hallarla bağlı məruzələri,
fövqəladə tədbirlər planlarını təkmilləşdirmək üçün texniki irəliləyişləri) toplamaq və yaymaq;
(d) neftlə çirklənmə hallarına aid məlumat və məlumat mübadiləsinin müntəzəm prosedurlarını
hazırlamaq;
(e) Xəzər dənizində neftlə çirklənmə hallarına nəzarət edilməsinin texniki vasitələri üzrə məlumat
mübadiləsi üçün əlaqələndirici qismində çıxış etmək;
(f) fövqəladə vəziyyətlərdə neftlə çirklənmələrin qarşısının alınması üçün regional əməkdaşlıqla
əlaqədar Xəzər dənizi planının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;
(g) tərəflərin konfransı tərəfindən tələb oluna bilən digər funksiyaları həyata keçirmək.
III. İcra və uyğunluq
Maddə 14. Protokolun maliyyələşdirilməsi
1. Bu Protokolun məqsədlərini həyata keçirmək üçün Razılığa gələn Tərəflər əlaqəli proqramlar,
layihələr və tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün maliyyə resurslarının hazır olmasını təmin
edirlər. Bu məqsədlə onlar:
(a) minimum daxili maliyyə resurslarını təmin edirlər;
(b) qrantlar və kreditlər də daxil olmaqla, ikitərəfli və çoxtərəfli maliyyə mənbələrindən və
mexanizmlərindən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsinə yardım edirlər;
(c) digər dövlətlərin hökumət agentlikləri, təsisatlar, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri hökumət təşkilatları
və özəl sektor müəssisələri də daxil olmaqla, resurslarının toplanması və istiqamətləndirilməsi üçün yeni
metod və meylləri araşdırırlar.
2. Razılığa gələn Tərəflər tərəfindən başqa cür qərara alınmayıbsa, Konvensiyanın maliyyə qaydaları
bu Protokola da aiddir.
Maddə 15. Konvensiya ilə əlaqə
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Razılığa gələn Tərəflər başqa cür müəyyən etməyiblərsə, Konvensiyanın 22-ci maddəsinin 9 (c)
bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş prosedur və qaydalar bu Protokola da aid edilir.
Maddə 16. Mübahisələrin həlli
Razılığa gələn Tərəflər arasında Protokolun tətbiqi və təfsiri ilə bağlı istənilən mübahisə
Konvensiyanın 30-cu maddəsinə uyğun olaraq həll edilir.
Maddə 17. Protokolun qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi
1. Bu Protokol Tərəflərin Konfransının iclasında Razılığa gələn Tərəflərin konsensusu əsasında
qəbul edilir.
2. Protokol Aktau şəhərində 12.08.2011 tarixindən 12.08.2012 tarixinə qədər Xəzəryanı Dövlətlərə
imzalanmaq üçün açıqdır.
3. Bu Protokol Xəzəryanı Dövlətlər tərəfindən ratifikasiya və ya qəbul ediləcək və ya təsdiq ediləcək
və bu Protokolu imzalamaq üçün bağlı olduğu tarixdən etibarən Xəzəryanı Dövlətlər tərəfindən qoşulmaq
üçün açıq olacaqdır.
4. Ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədlər Konvensiyanın
depozitarisinə saxlanca verilir.
5. Bu Protokol Xəzəryanı Dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiq etmə və ya qoşulma
haqqında sənədlərin Konvensiyasının depozitarisinə saxlanca verilmə tarixindən sonrakı 90-cı gün qüvvəyə
minir.
Maddə 18. Protokola dəyişikliklərin, qoşmaların və qoşmalarda dəyişikliklərin qəbul edilməsi
İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Protokola dəyişikliklər və qoşmalar, o cümlədən, qoşmalara
dəyişikliklər təklif edə bilər. Bu dəyişikliklər və qoşmalar Razılığa gələn Tərəflər tərəfindən qəbul olunacaq
və onlar Konvensiyanın 24-cü və 25-ci maddələrinə uyğun olaraq qüvvəyə minəcəkdir.
IV. Yekun müddəalar
Maddə 19. Protokolun milli qanunvericiliyə təsiri
Bu Protokolun müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin bu Protokolun icrası məqsədi ilə daha sərt
müvafiq milli tədbirlər qəbul etmək hüququna təsir etmir.
Maddə 20. Digər beynəlxalq müqavilələrlə əlaqə
Bu Protokolda heç bir müddəa Razılığa gələn Tərəflərin digər tərəfdar olduqları beynəlxalq
müqavilələr üzrə hüquq və öhdəliklərinə xələl gətirmir.
Maddə 21. Qeyd-şərt
Bu Protokola heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 22. Autentik mətnlər
Bu Protokolun Azərbaycan, ingilis, fars, qazax, rus və türkmən dilində olan mətnləri bərabər
autentikdir. Protokolun təfsiri və tətbiqi ilə bağlı hər hansı mübahisə yaranarsa, ingilis dilində olan mətnə
üstünlük verilir.
Maddə 23. Protokolun depozitarisi
Protokolun depozitarisi Konvensiyanın depozitarisidir.
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Maddə 24. Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqlarla əlaqə
Bu Protokolda heç bir müddəa Xəzər dənizinin yekun hüquqi statusu üzrə danışıqların nəticəsinə
qabaqcadan təsir edən kimi təfsir edilmir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən şəxslər hazırkı
Protokolu imzaladılar.
Aktau şəhərində 12 avqust 2011-ci il tarixində imzalanmışdır.

492

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 30 dekabr tarixli 570-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş
“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiyanın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 12-ci
maddələrinə Azərbaycan Respublikası tərəfindən edilmiş qeyd-şərtlərin geri götürülməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 30 dekabr tarixli 570-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, №1, maddə 11) ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiya ilə əlaqədar
cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiyanın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 12-ci maddələrinə Azərbaycan
Respublikası tərəfindən edilmiş qeyd-şərtlər geri götürülsün.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2012-ci il
№ 423-IVQ
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır :
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında” 2011-ci il iyunun 9-da Lyublyana şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun
Protokolu təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2011-ci il
№ 198-IVQ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ
SLOVENİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ
ARASINDA GƏLİRLƏRƏ VƏ ƏMLAKA GÖRƏ VERGİLƏRƏ MÜNASİBƏTDƏ İKİQAT
VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI VƏ VERGİDƏN YAYINMANIN QARŞISININ
ALINMASI HAQQINDA KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq niyyəti ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
ƏHATƏ OLUNAN ŞƏXSLƏR
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq edilir.
Maddə 2
ƏHATƏ OLUNAN VERGİLƏR
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibatiərazi yaxud siyasi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və ya
gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən, daşınan və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əmək haqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycanda:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
(b) Sloveniyada:
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(i) hüquqi şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi
(bundan sonra “Sloveniya vergisi” adlanır).
4. Bu Konvensiya, həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya həmin
vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli
dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
ÜMUMİ ANLAYIŞLAR
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “Azərbaycan” termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru və
Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii
sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq
edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini
bildirir;
b) “Sloveniya” termini - Sloveniya Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə
Sloveniyanın ərazisini, həmçinin Sloveniyanın öz daxili qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqa müvafiq
olaraq öz suveren və ya yurisdiksiya hüquqlarını tətbiq edə bildiyi dəniz ərazilərini bildirir;
c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri -kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya Sloveniyam bildirir;
d) “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
e) “şirkət” termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
f)
“Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir,
g) “beynəlxalq daşıma” termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz və
ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna olaraq
Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
h) “səlahiyyətli orqan” termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Sloveniyada - Maliyyə Nazirliyini və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
i) “milli şəxs” termini Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə aşağıdakıları bildirir:
(i) həmin Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu həmin Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq
olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, həmin
terminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
REZİDENT
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, idarəetmə yerinə, qeydiyyat yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin, həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati-ərazi və ya siyasi bölməsi və ya yerli
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hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin, yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə
və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki Dövlətdə
daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati mənafelərin
mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
b) əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə və
ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir,
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli şəxsi
olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən
hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab
edilir.
Maddə 5
DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “daimi nümayəndəlik” termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
a) idarəetmə yeri;
b) filial;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer;
g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 12 aydan artıq davam etdikdə;
b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün cəlb
edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli
layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə 6 aydan
artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə aşağıdakılar aid
edilmir:
a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə tərəfindən
emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı xarakterli
istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət
növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin bu
kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
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5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu
səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı
fəaliyyətlə bağlı adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə
hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə
ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin
müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti Razılığa
gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs vasitəsilə
sığorta haqlan toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna olmaqla), həmin
digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil statuslu
hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə daimi
nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində
fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki, tamamilə
həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə
münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında
ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent, bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent
hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya həmin
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa tərzdə)
şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
DAŞINMAZ ƏMLAKDAN GƏLİRLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən
bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə milli
qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər hansı
digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və müstəqil
fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNDƏN MƏNFƏƏT
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki,
həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxanda göstərilən tərzdə həyata
keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2.
3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
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eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3.
Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa gələn
Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri
üçün çəkilmiş xərclərin (həmin daimi nümayəndəlik Razılığa gələn Dövlətin ayrıca müəssisəsi olduğu
halda çıxılmasına yol verilməyəcək xərclər istisna olmaqla), o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati
xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4.
Əgər, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına görə
həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər, mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
DƏNİZ VƏ HAVA DAŞIMALARI
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən mənfəət; və
b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət,
bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ MÜƏSSİSƏLƏR
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində, ona
nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar arasında
yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən
fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən hesablanmamış hər
hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər müstəqil müəssisələr
arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək
mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət müvafiq düzəlişi əsaslı hesab edərsə, orada bu mənfəətdən
hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edəcəkdir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
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Maddə 10
DİVİDENDLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutuları vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən (paylarından)
və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən,
gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən
gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən
gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir
əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun bölüşdürülməmiş
mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda
belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı
olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı vergi tətbiq edə,
nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə cəlb edə
bilməz.
Maddə 11
FAİZLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər aşağıdakı hallarda
həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilir:
a) faizlər həmin Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun inzibati-ərazi və ya siyasi bölməsi, yaxud yerli
hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankı tərəfindən ödənilirsə;
b) faizlər Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, onun inzibati-ərazi və ya siyasi bölməsi, yaxud yerli
hakimiyyət orqanı, yaxud həmin Dövlətin Mərkəzi Bankına ödənilirsə;
c) faizlər Sloveniya Respublikasının adından Sloveniya Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən
beynəlxalq biznes əməliyyatlarının sığortalanması və maliyyələşdirilməsi üzrə səlahiyyət verilmiş SİD
Bank (Sloveniya İxrac və İnkişaf Bankı) İnc. Lyublyana tərəfindən təqdim edilmiş, təsdiq edilmiş, zəmanət
verilmiş və ya sığortalanmış borca münasibətdə ödənilirsə;
d) faizlər Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödənilirsə.
4.
Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və borcluların
mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc tələblərindən gəlirləri,
və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc öhdəliklərindən
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gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşları
bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər hesab edilmir.
5.
1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə yaranmış
hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib olduğu və faizlər
ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu faizlərin ödənilməsi
üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda, bu cür faizlər daimi
nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı xüsusi
münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı
halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin müddəaları
yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə
müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
ROYALTİLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər royaltilər kompyuter proqramının, hər hansı patent,
dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsinə, yaxud istifadə hüququnun verilməsinə
və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə ödənilirsə;
b) royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri, o
cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompyuter proqramları, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində,
yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri
bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər, ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı xüsusi
münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği, bu
münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu
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maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi,
bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
ƏMLAKIN DƏYƏRİNİN ARTIMINDAN GƏLİRLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava
gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya dolayısı
ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya bunlarla müqayisə
edilə bilən maraqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
MÜSTƏQİL FƏRDİ XİDMƏTLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) Əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
b) Əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti ilə
yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
MUZDLU İŞDƏN GƏLİR
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn
digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə, və
c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən muzdlu
işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
DİREKTORLARIN QONORARLARI
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İNCƏSƏNƏT İŞÇİLƏRİ VƏ İDMANÇILAR
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən
teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata
keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət işçisi
və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətə səfəri tamamilə və ya əsasən Razılığa
gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin dövlət vəsaitləri hesabına və ya onların inzibati-ərazi, yaxud
siyasi bölmələrinin və ya yerli hakimiyyət orqanlarının vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilirsə, həmin
şəxslərin Razılığa gələn Dövlətdə incəsənət işçisi və ya idmançı kimi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirə
münasibətdə 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, gəlir yalnız incəsənət işçisi və ya
İdmançının rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
TƏQAÜDLƏR
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
DÖVLƏT QULLUĞU
1. a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi, yaxud siyasi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə
bağlı ödənilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
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bu cür maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi, yaxud
siyasi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki
şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3.15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati-ərazi,
yaxud siyasi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əmək haqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq
edilir.
Maddə 20
TƏLƏBƏLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
2. Qrantlar, tələbə təqaüdləri və digər oxşar mükafatlara, həmçinin 1-ci bənddə əhatə olunmayan muzdlu
işdən gəlirlərə münasibətdə, 1-ci bənddə göstərilən tələbə və ya təcrübə keçən şəxs əlavə olaraq, bu cür
təhsil və ya treninq müddətində olduğu Razılığa gələn Dövlətin rezidentlərinin vergilərlə bağlı istifadə
etmək hüququna malik olduqları eyni azadolma, güzəşt və ya çıxılmalardan istifadə etmək hüququna
malikdirlər.
Maddə 21
DİGƏR GƏLİRLƏR
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan əldə
olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 22
ƏMLAK
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakla və ya Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə sərəncamında olan daimi
bazaya aid daşınan əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava
gəmiləri ilə və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşman əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
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Maddə 23
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Razılığa gələn
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, adı birinci çəkilən Dövlət
aşağıdakılara icazə verəcəkdir:
a) həmin rezidentin gəlir vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin
çıxılmasına;
b)
həmin rezidentin əmlak vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş əmlak vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına.
Bu cür çıxılma heç bir halda çıxılma tətbiq edilməzdən əvvəl hesablanmış həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilən gəlirə və ya əmlaka aid olan gəlir vergisi və ya əmlak vergisi məbləğindən artıq
olmamalıdır.
2. Əgər bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına əsasən Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən
əldə edilən gəlir və ya ona məxsus olan əmlak həmin Dövlətdə vergidən azaddırsa, həmin Dövlət buna
baxmayaraq, bu cür rezidentin qalan gəlirinə və ya əmlakına vergi hesablayarkən azad edilən gəliri və ya
əmlakı nəzərə ala bilər.
Maddə 24
AYRI-SEÇKİLİYƏ YOL VERİLMƏMƏSİ
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmamalıdırlar. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən heç
birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və
ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə və
ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı birinci
çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25
QARŞILIQLI RAZILIQ PROSEDURU
505

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1.
Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 24-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər, səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asdı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi və
ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati-ərazi, yaxud siyasi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən
növlü və xarakterli vergilərlə
bağlı daxili
qanunvericiliklərin inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən olan məlumat mübadiləsi həyata
keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın.
Məlumat mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı informasiya, həmin
Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr
hesab edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması
və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması, və ya yuxarıda
göstərilənlərə nəzarət ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3.
Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə edilməsi
mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün sorğu
verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı olmadıqda belə,
sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən istifadə edəcəkdir.
Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin, bu məhdudiyyətlər
Razılığa gələn Dövlətə hər-hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması səbəbindən
məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən müddəalar kimi təfsir edilməməlidir.
5. Heç bir halda 3-cü bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətə sadəcə olaraq məlumatın bankda, digər
maliyyə institutunda, etibar edilmiş şəxsdə və ya agent, yaxud vasitəçi qismində çıxış edən şəxsdə olması,
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yaxud hər hansı şəxsdə mülkiyyət maraqlarına aid olması səbəbindən məlumat verməkdən imtina etmək
hüququnun verilməsi kimi təfsir edilməməlidir.
Maddə 27
DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏR VƏ KONSULLUQ İDARƏLƏRİNİN ÜZVLƏRİ
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin üzvlərinin
beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi imtiyazlarına
toxunmur.
Maddə 28 PROTOKOL
Əlavə edilən Protokol bu Konvensiyanın tərkib hissəsidir.
Maddə 29
QÜVVƏYƏ MİNMƏ
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini, özlərinin qanunlarına əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
üçün tələb olunan prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar vasitəsi ilə yazılı bildiriş
göndərməklə xəbərdar edirlər. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
2. Konvensiya aşağıdakılara tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 30
QÜVVƏDƏN DÜŞMƏ
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı beş
illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış, diplomatik kanallarla
qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu
halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar
tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Lyublyana şəhərində, “09” iyun 2011-ci il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
sloven və ingilis dilində olmaqla imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Mətnlər arasında
ziddiyyət olduğu təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından

Sloveniya Respublikası
Hökuməti adından

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ
VƏ
SLOVENİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ
ARASINDA
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GƏLİRLƏRƏ VƏ ƏMLAKA GÖRƏ VERGİLƏRƏ MÜNASİBƏTDƏ İKİQAT
VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI VƏ VERGİDƏN YAYINMANIN QARŞISININ
ALINMASI HAQQINDA KONVENSİYANIN PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya imzalanarkən, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi hesab ediləcək
aşağıdakı müddəa barədə razılığa gəldilər:
26-cı maddənin 5-ci bəndinə əlavə
Belə başa düşülür ki, 26-cı maddənin 5-ci bəndinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərdə onların daxili
qanunvericiliklərinin imkan verdiyi həddə tətbiq ediləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.
Bu Protokol Lyublyana şəhərində “09” iyun 2011-ci il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
sloven və ingilis dilində olmaqla imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Mətnlər arasında
ziddiyyət olduğu təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından

Sloveniya Respublikası
Hökuməti adından
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Avropa Landşaft Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq qərara alır:
2000-ci il oktyabrın 20-də Florensiya şəhərində imzalanmış Avropa Landşaft Konvensiyası təsdiq
edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 iyun 2011-ci il
№ 166-IVQ
AVROPA LANDŞAFT KONVENSİYASI
Preambula
Bu sənədi imzalayan Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər,
Avropa Şurasının məqsədinin ona üzv olan dövlətlərin ümumi irsini təşkil edən ideal və prinsiplərin
qorunması və həyata keçirilməsi üçün həmin dövlətlər arasında daha böyük birliyə nail olmağından ibarət
olduğunu və bu məqsədin iqtisadi və sosial sahələr üzrə sazişlər vasitəsilə həyata keçirilməsini nəzərə
alaraq;
Sosial ehtiyaclar, iqtisadi fəaliyyət və ətraf mühit arasında tarazlıq və harmoniya təşkil edən
münasibətlər əsasında davamlı inkişafa nail olmaq məqsədindən çıxış edərək;
Landşaftın ictimai maraqlar üçün mədəni, ekoloji və sosial sahələrdə mühüm rol oynadığını, iqtisadi
fəaliyyət üçün əlverişli təbii ehtiyat təşkil etdiyini və onun mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılması
zamanı yeni iş yerlərinin yaradılmasına kömək etdiyini qeyd edərək;
Landşaftın yerli mədəniyyətlərin formalaşmasına şərait yaratmasından, onun insanların rifahına və
Avropa milliliyinin möhkəmləndirilməsinə kömək edən Avropa təbii və mədəni irsinin əsas komponentləri
olmasından xəbərdar olaraq;
Landşaftın hər bir yerdə - şəhərlərdə və kənd yerlərində, deqradasiyaya məruz qalmış və yüksək
keyfiyyətə malik olan ərazilərdə, xüsusi gözəlliyi ilə seçilən məkanlarda və həmçinin gündəlik yaşayış
yerlərində - insanların həyat səviyyəsinin mühüm hissəsini təşkil etdiyini etiraf edərək;
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, sənaye və mineral xammalın istehsalı texnologiyaları, regional
planlaşdırma, şəhər planlaşdırılması, nəqliyyat, infrasruktur, turizm və istirahət zonalarının inkişafının və
daha geniş miqyasda dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklərin bir çox hallarda landşaftların
transformasiyasının sürətləndirilməsinə gətirib çıxarmasını nəzərə alaraq;
İctimaiyyətin yüksək səviyyəyə malik landşaftlardan zövq almaq və landşaftların inkişafında fəal
iştirak etmək istəyini ödəmək arzusundan çıxış edərək;
Landşaftın fərdi və sosial rifah üçün əsas element təşkil etdiyinə, onun mühafizəsi, idarə olunması və
planlaşdırılması hər kəs üçün hüquq və vəzifələr yaratdığına inanaraq;
Təbii və mədəni irsin qorunması və idarə olunması, regional və ərazi planlaşdırılması, yerli
özünüidarəetmə və transsərhəd əməkdaşlıq sahəsində beynəlxalq səviyyədə mövcud olan hüquqi sənədlərin
mətninə, xüsusilə "Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitin qorunması haqqında" Konvensiyaya (Bern,
19 sentyabr 1979-cu il), "Avropanın memarlıq irsinin qorunması haqqında" Konvensiyaya (Qranada, 3
oktyabr 1985-ci il), "Arxeoloji irsin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyasına (yenidən baxılmış)
(Valetta, 12 yanvar 1992-ci il), "Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq
haqqında" Avropa Çərçivə Konvensiyasına (Madrid, 21 may 1980-ci il) və onun əlavə Protokollarına,
"Yerli özünüidarə haqqında" Avropa Xartiyasına (Strasburq, 15 oktyabr 1985-ci il), "Bioloji müxtəliflik
haqqında" Konvensiyaya (Rio-de-Janeyro, 5 iyun 1992-ci il), "Ümumdünya mədəni və təbii irsinin
qorunması haqqında" Konvensiyaya (Paris, 16 noyabr 1972-ci il), "Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə
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məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq
keçirilməsi haqqında" Konvensiyaya (Orhus, 25 iyun 1998-ci il) istinad edərək;
Avropa landşaftının keyfiyyəti və müxtəlifliyinin ümumi ehtiyat təşkil etdiyini, onun mühafizəsi,
idarə olunması və planlaşdırılması istiqamətində əməkdaşlığın vacib olduğunu etiraf edərək;
Avropada landşaftların bütövlükdə mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılması üçün xüsusilə
nəzərdə tutulmuş yeni mexanizmin yaradılması arzusundan çıxış edərək,
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I FƏSİL
ƏSAS MÜDDƏALAR
Maddə 1
Anlayışlar
Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a “Landşaft” insanlar tərəfindən təbii və antropogen amillərin təsiri və qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsinin
xüsusiyyəti kimi başa düşülən ərazi mənasını ifadə edir;
b “Landşaft siyasəti” landşaftın mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılmasına yönəlmiş xüsusi
tədbirlərin görülməsinə icazə verən səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən bəyan edilmiş ümumi prinsip,
strategiya və təlimatlar mənasını ifadə edir;
c “Landşaft keyfiyyət məqsədləri” müvafiq landşaft üzrə əhalinin ətrafdakı ərazidə landşaftın
xüsusiyyətlərinə dair istəklərinin səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilməsi mənasını ifadə
edir;
d “Landşaftın qorunması” landşaftın mühüm və yaxud səciyyəvi xüsusiyyətlərinin qorunub
saxlanılmasına yönəlmiş, onun təbii quruluşundan və/və yaxud insan fəaliyyətindən əmələ gələn irsi dəyəri
ilə əsaslandırılan tədbirlərin həyata keçirilməsi mənasını ifadə edir;
e “Landşaftın idarə olunması” davamlı inkişaf nöqteyi-nəzərindən sosial, iqtisadi və ekoloji
proseslərin nəticəsində yaranan dəyişikliklərin istiqamətləndirilməsi və harmoniyaya gətirilməsi məqsədilə
landşaftın müntəzəm olaraq qayğısına qalınmasının təmin edilməsi mənasını ifadə edir;
f “Landşaftın planlaşdırılması” landşaftın təkmilləşdirilməsi, bərpası və yaxud yaradılmasına
yönəlmiş ciddi şəkildə gələcəyə nəzər salan tədbirlər mənasını ifadə edir.
Maddə 2
Tətbiq sahəsi
15-ci maddənin müddəalarına istinadən, bu Konvensiya Tərəflərin bütün ərazilərinə tətbiq olunur və
təbiəti, kənd yerlərini, şəhərləri və şəhər ətrafı əraziləri əhatə edir. Bunlara torpaq, daxili sular və dəniz
əraziləri daxildir. Buraya müəyyən xüsusiyyətinə görə seçilən, həmçinin adi və yaxud deqradasiyaya məruz
qalmış landşaftlar aid olunur.
Maddə 3
Məqsədlər
Bu Konvensiyanın məqsədləri landşaftın mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılmasına kömək
etmək və landşaft məsələləri üzrə Avropada əməkdaşlığı təşkil etməkdən ibarətdir.
II FƏSİL
MİLLİ TƏDBİRLƏR
Maddə 4
Səlahiyyətlərin bölgüsü
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanı, xüsusən onun 5-ci və 6-cı maddələrini, özünün səlahiyyət bölgüsünə
əsasən, Konstitusiya prinsipləri və inzibati quruluşuna uyğun olaraq və subsidiar prinsiplərinə əməl edərək,
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“Yerli özünüidarə haqqında” Avropa Xartiyasını nəzərə alaraq həyata keçirir. Bu Konvensiyanın
müddəalarından kənara çıxmayaraq, hər bir Tərəf bu Konvensiyanın həyata keçirilməsini öz siyasətinə
uyğunlaşdırmalıdır.
Maddə 5
Ümumi tədbirlər
Hər bir Tərəf üzərinə aşağıdakı öhdəlikləri götürür:
a. qanunvericilikdə landşaftları insanların ətraf mühitinin mühüm komponenti, onların mədəni və
təbii irsinin müxtəlifliyinin təzahürü və vəhdətinin əsası kimi tanımaq;
b.6-cı maddədə göstərilmiş xüsusi tədbirlərin qəbul edilməsi vasitəsilə landşaftın mühafizəsi, idarə
olunması və planlaşdırılmasına yönəlmiş landşaft üzrə siyasəti təyin etmək və həyata keçirmək;
c. yuxarıda (b) bəndində qeyd olunan landşaft üzrə siyasətin müəyyən edilməsi və həyata
keçirilməsində ictimaiyyətin, yerli və regional hakimiyyət orqanlarının və maraqlı olan digər tərəflərin
iştirakı üçün prosedurları təyin etmək;
d. Landşaftla bağlı məsələləri özlərinin regional və şəhər planlaşdırılması siyasətlərinə, həmçinin
mədəni, ekoloji, kənd təsərrüfatı, sosial və iqtisadi siyasətlərinə, eləcə də landşafta birbaşa və dolayısı ilə
təsiri olan digər siyasətlərə inteqrasiya etmək.
Maddə 6
Xüsusi tədbirlər
A. Məlumatlandırma
Hər bir Tərəf sivil cəmiyyət, özəl təşkilatlar və dövlət orqanları arasında landşaftların dəyəri, rolu və
onlara edilən dəyişikliklər barədə məlumatlandırmanın gücləndirilməsini öz üzərinə götürür.
B. Təlim və təhsil
Hər bir Tərəf aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
a. landşaftın qiymətləndirilməsi və landşaftla bağlı işlərin aparılması üzrə mütəxəssislər üçün
təlimlərin keçirilməsi;
b. özəl, dövlət sektorlarında və aidiyyəti birliklərdə çalışan peşəkarlar üçün landşaft siyasəti,
landşaftın mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılması üzrə bir neçə sahəni özündə birləşdirən təlim
proqramlarının keçirilməsi;
c. landşaftların dəyərlərini və onların mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılması üzrə məsələləri
işıqlandıran müvafiq fənlər üzrə orta məktəb və ali təhsil kurslarının keçirilməsi.
C. Müəyyən etmə və qiymətləndirmə
1. 5-ci maddənin (c) bəndinə uyğun olaraq, maraqlı tərəflərin iştirakı ilə və landşaftlar barədə
biliklərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə hər bir Tərəf aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
a. i. öz ölkə ərazisində landşaftları müəyyən etmək;
ii. onların xüsusiyyətlərini və onların dəyişməsinə gətirib çıxaran qüvvə və təzyiqləri təhlil etmək;
iii. dəyişikliklərin qeydiyyatını aparmaq;
b. müəyyən edilmiş landşaftları aidiyyəti olan maraqlı tərəflər və əhalinin onlara verdiyi dəyərlər
nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirmək.
2 Bu müəyyən etmə və qiymətləndirmə prosedurları 8-ci maddəyə uyğun olaraq Tərəflər arasında
Avropa səviyyəsində təşkil olunmuş təcrübə və metodika mübadiləsi əsasında həyata keçirilir.
D. Landşaft üzrə keyfiyyət məqsədləri
Hər bir Tərəf, 5-ci maddənin (c) bəndinə uyğun olaraq, ictimai məsləhətləşmələrdən sonra müəyyən
edilmiş və qiymətləndirilmiş landşaftlar üzrə keyfiyyət məqsədlərini təyin etməyi öz öhdəsinə götürür.
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E. Həyata keçirmə
Landşaft üzrə siyasətin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üçün hər bir Tərəf landşaftların
mühafizəsi, idarə olunması və ya planlaşdırılmasına yönəlmiş mexanizmlərin tətbiqini öz üzərinə götürür.
III FƏSİL
AVROPA ƏMƏKDAŞLIĞI
Maddə 7
Beynəlxalq siyasət və proqramlar
Tərəflər landşaftlar üzrə beynəlxalq siyasət və proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq etməyi və
müvafiq hallarda onlara landşaftlarla bağlı mülahizələrin daxil edilməsinə dair tövsiyə verməyi öz üzərinə
götürür.
Maddə 8
Qarşılıqlı kömək və informasiya mübadiləsi
Tərəflər Konvensiyanın digər maddələrində göstərilən tədbirlərin effektivliyinin gücləndirilməsi
məqsədilə əməkdaşlıq etməyi öz üzərinə götürürlər, o cümlədən:
a. imkanların yaradılması, təcrübə və tədqiqatların nəticələrinin mübadiləsi vasitəsilə bir-birilərinə
landşaft məsələləri üzrə texniki və elmi kömək göstərmək;
b. xüsusən təlim və məlumatlandırma məqsədilə landşaft üzrə mütəxəssislərin mübadiləsini həyata
keçirmək;
c. Konvensiyanın müddəalarında göstərilən bütün məsələlər üzrə informasiya mübadiləsini həyata
keçirmək.
Maddə 9
Transsərhəd landşaftlar
Tərəflər yerli və regional səviyyədə transsərhəd əməkdaşlığı təşviq edir və lazım olduğu halda
landşaft üzrə birgə proqramları hazırlayaraq həyata keçirir.
Maddə 10
Konvensiyanın yerinə yetirilməsinin monitorinqi
1. Avropa Şurası Nizamnaməsinin 17-ci maddəsinə əsasən yaradılmış səlahiyyətli Ekspertlər
Komitələri Konvensiyanın yerinə yetirilməsi üzrə monitorinqə cavabdehlik məqsədilə Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsi tərəfindən təyin edilirlər.
2. Ekspertlər Komitələrinin hər bir iclasından sonra Avropa Şurasının Baş Katibi görülən iş və
Konvensiyanın yerinə yetirilməsi bərədə hesabatı Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3. Ekspertlər Komitələri Avropa Şurasının Landşaft mükafatının verilməsi üçün meyar və qaydaları
ilə bağlı təklifləri Nazirlər Komitəsinə təqdim edirlər.
Maddə 11
Avropa Şurasının Landşaft mükafatı
1. Avropa Şurasının Landşaft mükafatı Konvensiyaya üzv olan Tərəfin landşaft siyasətinin hissəsi
kimi ona məxsus landşaftın mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılması üzrə özünü uzun müddət
effektiv göstərən və Avropanın digər ərazi üzrə hakimiyyət orqanları üçün nümunəvi sayılan siyasət və
tədbirləri təyin etmiş yerli və yaxud regional hakimiyyət orqanları və onların qruplarına təltif olunan
fərqlənmədir. Bu fərqlənmə ilə, həmçinin landşaftın mühafizəsi, idarə olunması və ya planlaşdırılmasına
nəzərəçarpan töhfə vermiş qeyri-hökumət təşkilatları təltif oluna bilər.
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2. Avropa Şurasının Landşaft mükafatı üçün ərizələr Konvensiyaya üzv olan dövlətlər tərəfindən 10cu maddədə qeyd olunan Ekspertlər Komitələrinə təqdim olunur. Aidiyyəti yerli və regional orqanların
transsərhəd yerli və regional orqanları və qruplaşmaları bu məsələdə landşaftı birgə idarə etdiklərini
göstərməklə müraciət edə bilərlər.
3. 10-cu maddədə qeyd olunan Ekspertlər Komitələrinin təklifləri əsasında Nazirlər Komitəsi Avropa
Şurasının Landşaft mükafatının təltif edilməsi üzrə meyarları təyin edərək dərc edir, müvafiq qaydaları
qəbul edir və mükafatla təltif edir.
4. Avropa Şurasının Landşaft mükafatının təltif edilməsi mükafat alanları müvafiq landşaftların
davamlı mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılmasının təmin edilməsinə həvəsləndirmək məqsədini
daşıyır.
IV FƏSİL
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 12
Digər sənədlərlə münasibətlər
Bu Konvensiyanın müddəaları digər mövcud olan və yaxud gələcəkdə qəbul olunacaq milli və yaxud
beynəlxalq sənədlərdə əksini tapan landşaftların mühafizəsi, idarə olunması və planlaşdırılmasına aid olan
müddəalara təsir etməməlidir.
Maddə 13
İmzalanma, ratifikasiya və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanması üçün açıqdır. O
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq oluna bilər. Ratifikasiya, qəbul və yaxud təsdiq edilmiş sənədlər Avropa
Şurasının Baş katibinə saxlanılma üçün təqdim olunur.
2. Konvensiya Avropa Şurasının on üzvü yuxarıdakı bəndin müddəalarına uyğun olaraq
Konvensiyanın tərəfi olmaq üçün razılıqlarını bildirdikləri tarixdən üç ay müddətindən sonra gələn ayın
birinci günündə qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın sonradan tərəfi olmaq üçün razılığını bildirən ona imza atacaq hər bir dövlətə
gəldikdə isə, Konvensiya ratifikasiya, qəbul və yaxud təsdiq edilən sənədin Katiblik tərəfindən saxlanılma
üçün qəbul olunduğu tarixdən üç ay müddətindən sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 14
Qoşulma
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa
Birliyini və Avropa Şurasına üzv olmayan hər bir Avropa dövlətini Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20-ci
maddəsinin (d) bəndinə əsasən səs çoxluğu və Nazirlər Komitəsinə üzv olan dövlətlərin yekdilliklə
səsverməsi ilə Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Konvensiyaya qoşulacaq hər bir dövlətə və yaxud qoşulduğu halda Avropa Birliyinə gəldikdə isə,
bu Konvensiya qoşulma sənədinin Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən saxlanılma üçün qəbul olunduğu
tarixdən üç ay müddətindən sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 15
Ərazi üzrə tətbiq olunma
1. Hər bir dövlət və ya Avropa Birliyi imzalanma zamanı və yaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya
qoşulma sənədini saxlanılma üçün təqdim etdiyi zaman Konvensiyanın şamil olunduğu ərazi və ya əraziləri
göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf, hər hansı sonrakı tarixdə Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bəyanat
vasitəsilə həmin bəyanatda qeyd olunan hər bir digər əraziyə Konvensiyanın şamil olunması üçün müraciət
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edə bilər. Həmin ərazi üzrə Konvensiyanın tətbiqi müvafiq bəyanatın Baş katib tərəfindən alındığı tarixdən
üç ay müddətindən sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
3. Yuxarıdakı iki bəndə əsasən istənilən ərazi üzrə təqdim olunan hər bir bəyanat Avropa Şurasının
Baş katİbinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə ləğv edilə bilər. Belə bir ləğv etmə Baş katib tərəfindən
bildirişin alındığı tarixdən üç ay müddətindən sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 16
Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf, istənilən vaxtda Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə
Konvensiyam denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Baş katib tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən üç ay müddətindən sonra gələn
ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 17
Dəyişikliklər
1. 10-cu maddədə qeyd olunan hər hansı Tərəf və ya Ekspertlər Komitələri bu Konvensiyaya
dəyişikliklərin edilməsi təklifi ilə çıxış edə bilər.
2. Dəyişikliklə bağlı hər hansı təklif Avropa Şurasının Baş katibinə bildirilməlidir və o, bu təklifi
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, digər Tərəflərə və 14-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq
Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunan Şuranın üzvü olmayan hər hansı Avropa dövlətinə təqdim edir.
3. 10-cu maddədə qeyd olunan Ekspertlər Komitələri təklif edilmiş hər bir dəyişikliyi nəzərdən
keçirir və Tərəflərin nümayəndələrinin dörddə üçünün səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş mətni təsdiq üçün
Nazirlər Komitəsinə təqdim edir. Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20-ci maddəsinin (d) bəndinə əsasən
dəyişikliyin səs çoxluğu və Nazirlər Komitəsinə üzv olan dövlətlərin birgə səsverməsi ilə Nazirlər Komitəsi
tərəfindən təsdiq edilməsindən sonra dəyişikliyin mətni qəbul üçün Tərəflərə göndərilir.
4 Hər bir dəyişiklik, onu qəbul edən Tərəflər üçün, Avropa Şurasının üzvü olan üç dövlətin
dəyişikliyi qəbul etdikləri barədə Baş katibi xəbərdar etdiyi tarixdən üç ay müddətindən sonra gələn ayın
birinci günündə qüvvəyə minir. Belə dəyişikliyi sonradan qəbul edən Tərəf üçün isə, həmin dəyişiklik
sözügedən dövlətin dəyişikliyi qəbul etdiyi barədə Baş katibi xəbərdar etdiyi tarixdən üç ay müddətindən
sonra gələn ayın birinci günündə qüvvəyə minir.
Maddə 18
Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş katibi bu Konvensiyaya qoşulan Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və
Avropa Birliyinin hər bir dövlətinə aşağıda göstərilənlərlə bağlı bildiriş verir:
a. hər bir imzalanma ilə əlaqədar;
b. ratifikasiya, qəbul, təsdiq və yaxud qoşulma sənədinin saxlanılma üçün təqdim edilməsi ilə
əlaqədar;
c. 13-cü, 14-cü və 15-ci maddələrə əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixi ilə əlaqədar;
d. 15-ci maddədə qeyd olunan bəyanat verilməsi ilə əlaqədar;
e. 16-cı maddədə qeyd olunan hər bir denonsasiya ilə əlaqədar;
f. Dəyişiklik üçün təqdim olunan hər bir təklif və yaxud 17-ci maddəyə əsasən dəyişikliyin qəbul
olunması və onun qüvvəyə minməsi tarixi ilə əlaqədar;
g. Bu Konvensiyaya aid olan hər bir akt, bildiriş, məlumat və yaxud Tərəflərə təqdim edilən sənədlə
əlaqədar.
Bütün bunların təsdiqi olaraq, bu sənədi imzalamaq üçün lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda
imza edənlər bu Konvensiyanı imzalamışlar.
2000-ci il oktyabrın 20-də Florensiyada Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaq Konvensiyanın hər
iki mətni eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə tərtib olunmuşdur.
Avropa Şurasının Baş katibi hazırkı sənədin təsdiq edilmiş nüsxələrini Avropa Şurasının üzvü olan hər bir
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dövlətə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edilən hər hansı dövlətə və ya Avropa Birliyinə təqdim
edəcəkdir.
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Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin Katibliyinin, onun heyətinin və
Müşavirə üzvlərinin nümayəndələrinin imtiyaz və immunitetləri haqqında” Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin Katibliyinin, onun heyətinin və
Müşavirə üzvlərinin nümayəndələrinin imtiyaz və immunitetləri haqqında” 2010-cu il iyunun 8-də İstanbul
şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 fevral 2011-ci il
№ 54-IVQ
Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin Katibliyinin, onun heyətinin və
Müşavirə üzvlərinin nümayəndələrinin imtiyaz və immunitetləri haqqında
Konvensiya
Hazırkı Konvensiyanı bağlamış Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin
üzvləri,
Beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsip və normalarını və 4 iyun 2002-ci il tarixli Almatı
Aktını rəhbər tutaraq,
17 iyun 2006-cı il tarixli Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin
Katibliyinin Nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müddəalarının həyata keçirilməsi niyyətilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Anlayışlar
Hazırkı Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:
a) “AQEM” - Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə deməkdir;
b) “Katiblik” - AQEM-in Katibliyi deməkdir;
c) “Tərəflər” - hazırkı Konvensiyanı ratifikasiya etmiş, qəbul etmiş, təsdiqləmiş və ya ona qoşulmuş
AQEM-in üzvləri deməkdir;
1.
d)“İcraçı direktor” - Katibliyin rəhbər icraçı vəzifəli şəxsi deməkdir;
d) “İcraçı direktorun müavini” - Katibliyin rəhbər icraçı vəzifəli şəxsinin müavini deməkdir;
e) “peşəkar heyətin üzvləri” - AQEM-in üzvləri tərəfindən ezam edilən və AQEM-nin yüksək vəzifəli
şəxslər Komitəsinin təsdiqi əsasında İcraçı direktor tərəfindən təyin edilən Katibliyin işçiləri deməkdir;
f)
“ailə üzvləri” - İcraçı direktor, İcraçı direktorun müavini və Katibliyin peşəkar heyətinin üzvləri ilə
birlikdə yaşayan ər/arvad və 18 yaşına çatmamış himayədə olan uşaqlar deməkdir;
g)
“Tərəflərin nümayəndələri” - AQEM-nin iclaslarında iştirak etmək üçün müvafiq Tərəflərin təyin
etdikləri şəxslər deməkdir.
Maddə 2
Katibliyin hüquq qabiliyyəti
Katiblik hər bir Tərəfin ərazisində öz funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan hüquq
qabiliyyətinə malikdir.
Maddə 3
İmtiyaz və immunitetlər:
Ümumi Müddəalar
1. Hazırkı Konvensiyada qeyd olunan imtiyaz və immunitetlər müvafiq şəxslərin şəxsi faydası üçün deyil,
onlar tərəfindən rəsmi vəzifələrinin müstəqil həyata keçirilməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulur.
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2. İmmunitet ədalət mühakiməsinə mane olarsa və immunitetdən imtina bu immunitetin verilməsi
məqsədlərinə xələl gətirmirsə immunitetdən imtina edilə bilər. İmmunitetdən imtina açıq-aşkar
göstərilməlidir. İmmunitetdən imtina etmək haqqında qərar aşağıdakı kimi qəbul edilir:
a)
İcraçı direktor və İcraçı direktorun müavini barəsində AQEM-in yüksək vəzifəli şəxslər Komitəsinin
tövsiyəsi əsasında Xarici İşlər Nazirləri və ya onların rəsmi səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən, nazirlər
səviyyəsində keçirilən görüş zamanı konsensus əsasında və ya bu cür görüşlər arasındakı dövrdə yekdilliklə
diplomatik kanallar vasitəsilə;
b) peşəkar heyətin üzvləri barəsində İcraçı direktorun tövsiyəsi əsasında AQEM-in yüksək vəzifəli
şəxslər Komitəsi tərəfindən;
c)
Tərəflərin nümayəndələri barəsində göndərən Tərəf tərəfindən.
3. İmtiyaz və immunitetlərdən istifadə edən şəxslər öz yuxarıda göstərilmiş imtiyaz və immunitetlərinə
xələl gətirmədən Tərəflərin qanunvericiliyinə hörmət etməlidirlər.
Maddə 4
Katibliyin imtiyaz və immunitetləri
1. Katiblik, onun əmlakı və vəsaitləri harada və kimin sərəncamında olmasından asılı olmayaraq,
immunitetdən açıq şəkildə imtina olunduğu konkret hallar istisna olmaqla inzibati tədbirlərin və ya
məhkəmə baxışının istənilən formasına qarşı immunitetə malikdir. İstisna hallarda, AQEM-nin yüksək
vəzifəli şəxslər Komitəsi İcraçı direktorun təklifi əsasında immunitetdən imtina ilə bağlı qərar qəbul edir.
İmmunitetdən imtina heç bir halda məhkəmə icra tədbirlərinə tətbiq edilmir.
2. Katibliyin arxiv və digər sənədləri toxunulmazdır.
3. Hər hansı maliyyə nəzarəti, qaydalar və ya moratoriumlarla məhdudlaşdırılmamaqla Katibliyin
Tərəflərin ərazisində məqsədlərinə uyğun olan əməliyyatları həyata keçirmək üçün müvafiq Tərəflə
razılaşdırmaqla zəruri həcmdə fondlar və hesablara malik olmaq hüququ vardır.
4. Katiblik, onun vəsaitləri, gəlirləri və digər mülkiyyəti müəyyən növ xidmətlərin göstərilməsi üçün
ödənişlər istisna olmaqla bütün birbaşa vergilərdən azad olunur.
Maddə 5
İcraçı direktorun, İcraçı direktorun müavininin və peşəkar heyətin
üzvlərinin imtiyaz və immunitetləri
1. İcraçı direktor, İcraçı direktorun müavini və peşəkar heyətin üzvləri aşağıdakı imtiyaz və
immunitetlərdən istifadə edirlər:
a) aşağıdakılar istisna olmaqla, şəxsi həbs və ya tutulmadan immunitetə, eləcə də dediklərinə və ya
yazdıqlarına və onlar tərəfindən rəsmi şəkildə göstərilmiş bütün fəaliyyətlərə görə məhkəmə
məsuliyyətindən immunitet:
i. Katibliyə və ya yuxarıda göstərilmiş şəxslərdən birinə məxsus olan və ya onların idarə etdiyi nəqliyyat
vasitələri ilə törədilmiş yol-nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar ziyanın ödənilməsinə dair məhkəmə iddiaları;
ii. yuxarıda göstərilmiş şəxslərin hərəkətləri nəticəsində ölüm və bədən xəsarəti ilə əlaqədar ziyanın
ödənilməsinə dair məhkəmə iddiaları.
b) öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən müvəqqəti yaşadıqları və ya ərazisindən tranzitlə keçdikləri
Tərəfin ərazisində immiqrasiya məhdudiyyətlərindən və əcnəbilərin məcburi qeydiyyatından azadolma;
c) valyuta əməliyyatları sahəsində müvafiq Tərəfin ərazisində diplomatik agentlərə verilən imtiyazlara
bərabər imtiyazlar;
d) beynəlxalq böhranlar zamanı diplomatik agentlərin malik olduğu repatriasiya imtiyazlarına bərabər
imtiyazlar;
e) bu Maddənin 1-ci bəndinin (b) və (d) yarımbəndlərindəki müddəalar həmçinin ailə üzvlərinə də şamil
olunur.
2. Tərəf hazırkı maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş imtiyaz və immunitetləri aşağıdakı şəxslərə vermək
öhdəliyi daşımırlar:
a) öz vətəndaşlarına və ya daimi rezidentlərinə;
b) diplomatik əlaqələri olmadığı digər Tərəfin vətəndaşlarına.
Maddə 6
Tərəflərin Nümayəndələrinin imtiyaz və immunitetləri
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1. Tərəflərin Nümayəndələri öz xidməti funksiyalarını yerinə yetirərkən və iclasın keçirildiyi yerə gedərkən
və oradan geri qayıdarkən aşağıdakı imtiyaz və immunitetlərdən istifadə edirlər:
a) şəxsi həbs və ya tutulmaya və nümayəndələr qismində onların bütün dediklərinə, yazdıqlarına və
göstərdikləri fəaliyyətlərə görə immunitet, həmçinin AQEM-nin iclasları keçirildiyi yerdə Tərəflərin hər
növ məhkəmə məsuliyyətindən immunitet;
b) bütün sənədlərin və elektron məlumat daşıyıcılarının toxunulmazlığı;
c) öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən gəldikləri və ya ərazisindən keçdikləri Tərəfdə onların özlərinin
və onlarla birlikdə olan həyat yoldaşlarının immiqrasiya məhdudiyyətlərindən və əcnəbilərin
qeydiyyatından azadolma;
d) müvəqqəti xidməti ezamiyyətdə olan xarici hökumət nümayəndələrinə valyuta məhdudiyyətləri və
valyuta mübadiləsində münasibətdə verilən imtiyazlara bərabər imtiyaz;
e) özlərinin şəxsi baqajı üçün diplomatik agentlərə verilən immunitet və güzəştlərə bərabər immunitet və
güzəştlər.
2. Tərəf hazırkı maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş imtiyaz və immunitetləri aşağıdakı şəxslərə vermək
öhdəliyi daşımırlar:
c) öz vətəndaşlarına və ya daimi rezidentlərinə;
d) diplomatik əlaqələri olmadığı digər Tərəfin vətəndaşlarına.
Maddə 7
Vizalar
Tərəflər İcraçı direktora, İcraçı direktorun müavininə və Katibliyin peşəkar heyətinin üzvlərinə,
həmçinin AQEM-in üzvlərinin nümayəndələrinə AQEM-in iclaslarında iştirak etmək üçün vizaların
verilməsində tam köməklik göstərəcəklər.
Tərəf diplomatik münasibətlərinin mövcud olmadığı digər Tərəfin vətəndaşlarına viza vermək
öhdəliyi daşımır.
Maddə 8
Digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrə təsir
Hazırkı Konvensiya Tərəflərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq sazişlərdən irəli gələn hüquq və
öhdəliklərə təsir etməməli və təsir edən tərzdə şərh edilməməlidir.
Maddə 9
Yekun müddəalar
1. Hazırkı Konvensiya AQEM-in üzvləri tərəfindən imzalanma üçün açıqdır.
2. Hazırkı Konvensiya onu imzalanmış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və təsdiq edilir. Hazırkı
Konvensiya AQEM-in üzvlərinin qoşulması üçün açıqdır. Hazırkı Konvensiya depozitari tərəfindən on
dördüncü ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında bildirişin aldığı tarixdən sonra
otuzuncu gün qüvvəyə minir. Hazırkı Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra onu ratifikasiya, qəbul,
təsdiq edən və ya ona qoşulan AQEM-in üzvlərinə münasibətdə Konvensiya onun ratifikasiya, qəbul etmə,
təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında bildirişinin depozitariyə saxlanca verildiyi tarixdən sonra otuzuncu
gün qüvvəyə minir.
3. Katiblik Hazırkı Konvensiyanın depozitarisidir. Depozitari hazırkı Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
tarixi, həmçinin müvafiq Tərəflərdən ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında
bildirişlərin alınması barədə Tərəflərə məlumat verir.
4. Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə hazırkı Konvensiyaya Protokol əsasında düzəliş edilə bilər. Protokol bu
maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qüvvəyə minir.
5. İstənilən Tərəf istənilən vaxt depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə hazırkı Konvensiyadan çıxa bilər.
Hazırkı Konvensiya Depozitarinin bu cür bildirişi aldığı tarixdən 6 aylıq müddət keçdikdən sonra həmin
Tərəfə münasibətdə ləğv edilir.
İstanbul şəhərində 8 iyun 2010-cu il tarixində ingilis dilində bir əsl nüsxədə imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası adından
Elmar Məmmədyarov
xarici işlər naziri
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“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin
“Yolların nişanlanması barədə” Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin
“Yolların nişanlanması barədə” 1973-cü il martın 1-də Cenevrə şəhərində imzalanmış Protokolu
Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti və bəyanatı ilə (qeyd-şərtin və bəyanatın mətnləri əlavə
olunur) təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2010-cu il
№ 31-IVQ
Yol nişanları və siqnalları haqqında konvensiyasını
Tamamlayan Avropa sazişinin yolların nişanlanması barədə
PROTOKOLU*
8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq üçün açılan, yol nişanları və siqnalları haqqında
konvensiyanın və 1 may 1971-ci ildə Cenevrə şəhərində imzalamaq üçün açılan bu konvensiyanı
tamamlayan Avropa sazişinin tərəfləri olan razılığa gələn tərəflər,
Avropada yol nişanlaması ilə bağlı qaydaların daha böyük unifikasiyasına nail olmaq məqsədilə
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında
Konvensiyanın və 1971-ci il mayın 1-də imzalanmaq üçün açılan bu Konvensiyanı tamamlayan Avropa
Sazişinin tərəfləri olan Razılığa gələn tərəflər onların ərazilərində tətbiq olunan yol nişanlanması sisteminin
bu Protokolun əlavəsinin müddəalarına uyğun olması üçün müvafiq tədbirlər görürlər.
Maddə 2
1. Bu Protokol 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanlan və siqnalları
haqqında Konvensiyanı və 1971-ci il mayın 1-də imzalanmaq üçün açılan bu Konvensiyanı tamamlayan
Avropa Sazişini imzalamış dövlətlər, yaxud onlara qoşulmuş və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa
iqtisadi komissiyasının üzvü olan ya da bu Komissiyanın fəaliyyət dairəsi barədə Əsasnamənin 8-ci
maddəsinə uyğun olaraq Komissiyanın işində məsləhətçi statusu ilə iştirak etməyə buraxılmış dövlətlər
tərəfindən imzalanması üçün 1 mart 1974-cü ilə qədər açıqdır.
2. Bu Protokol 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları
haqqında Konvensiya və 1971-ci il mayın 1-də imzalanmaq üçün açılan bu Konvensiyanı tamamlayan
Avropa Sazişi dövlət tərəfindən ratifikasiya edildikdən və ya onlara qoşulduqdan sonra ratifikasiya
edilməlidir. Ratifikasiya sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanmaq üçün verilir.
3. Bu Protokol bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən və 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində
imzalanmaq üçün açılan, Yol nişan və siqnalları haqqında Konvensiyanın və 1 may 1971-ci ildə Cenevrə
şəhərində imzalanmaq üçün açılan bu Konvensiyam tamamlayan Avropa Sazişinin Tərəfi olan hər hansı
dövlətin qoşulması üçün açıqdır. Qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Baş katibə verilir.
Maddə 3
1. Hər bir dövlət bu Protokolu imzalayarkən, ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən, yaxud
istənilən sonrakı zaman Baş katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, bu Protokol xarici
münasibətləri üçün bu dövlətin məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə və ya ərazilərin bir qisminə tətbiq edilir.
Protokol bildirişdə qeyd edilən ərazi və ya ərazilərdə Baş katibin bu bildirişi aldığı gündən otuz gün
keçdikdən sonra və ya bildiriş vermiş dövlət üçün Protokolun qüvvəyə mindiyi anda, - əgər bu tarix ondan
sonradırsa, - tətbiq edilməyə başlayır.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat vermiş hər bir dövlət sonralar istədiyi vaxt Baş
katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, bu Protokol bildirişdə qeyd edilmiş ərazidə daha
tətbiq edilməyəcəkdir və Protokol Baş katibin bu bildirişi almasından bir il keçdikdən sonra göstərilən
ərazidə tətbiq edilməyəcəkdir.
Maddə 4
1. Bu Protokol ratifikasiya və ya qoşulma haqqında onuncu sənəd saxlanılmaq üçün təhvil
verildikdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
2. Ratifikasiya və ya qoşulma haqqında onuncu sənəd saxlanılmaq üçün təhvil verdikdən sonra bu
Protokolu ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər bir dövlətə münasibətdə Protokol ratifikasiya sənədinin
və ya qoşulma haqqında sənədin həmin dövlət tərəfindən saxlanılmağa verildiyi gündən on iki ay keçdikdən
sonra qüvvəyə minir.
3. Əgər bu maddənin 1 və 2-ci bəndindən irəli gələn qüvvəyə minmə tarixi 8 noyabr 1968-ci ildə
Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyanın 39-cu
maddəsindən irəli gələn tarixdən əvvələ düşürsə, Protokol bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən sonuncu
tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə 5
Protokol qüvvəyə mindiyi andan o, Yol hərəkəti haqqında 1949-cu il Konvensiyasına və 1949-cu il
Yol nişanlan və siqnalları haqqında Protokola əlavə olaraq 16 sentyabr 1950-ci ildə Cenevrədə imzalanmış
Avropa Sazişində nəzərdə tutulan Yol nişan və siqnalları haqqında Protokola dair müddəalar, 16 dekabr
1955-ci ildə Cenevrədə imzalanmış Yol işlərinin sərhədlərinin nişanlanması haqqında Saziş və 13 dekabr
1957-ci ildə Cenevrədə imzalanmış Yol nişanlanması haqqında Avropa Sazişini ləğv edir və Razılığa gələn
Tərəflər arasındakı münasibətlərdə onları əvəz edir.
Maddə 6
1. Bu Protokol qüvvəyə mindikdən on iki ay sonra hər bir Razılığa gələn Tərəf Protokola bir və ya
bir neçə düzəliş təklif edə bilər. Təklif edilən hər bir düzəlişin mətni izahedici memorandumla birgə Baş
katibə göndərilir, o isə düzəlişi Razılığa gələn bütün Tərəflərə göndərir. Razılığa gələn Tərəflər həmin
mətnin onlara göndərildiyi gündən on iki ay müddətində Baş katibə aşağıdakıları bildirmək imkanına
malikdirlər: a) düzəlişi qəbul edirlər; b) düzəlişi rədd edirlər və ya c) düzəlişə baxılması üçün konfrans
çağırılmasını arzu edirlər. Baş katib təklif olunan düzəlişin mətnini də bu Protokolun 2-ci maddəsində
göstərilən dövlətlərə göndərir.
2. a) Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təklif edilən istənilən düzəliş bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun yalnız o halda qəbul olunmuş sayıla bilər ki, Razılığa gələn tərəflərdən üçdə birindən azı yuxarıda
qeyd edilən on iki ay müddətində Baş katibə düzəlişi rədd etmələri və ya həmin düzəlişin müzakirə edilməsi
üçün konfransın çağırılmasını arzu etdiyi barədə məlumat versin. Baş katib təklif edilən düzəlişlərin qəbulu
və ya rədd edilməsi və ya konfransın çağırılması ilə əlaqədar Razılığa gələn bütün Tərəflərə hər dəfə
məlumat verir. Əgər müəyyən edilmiş on iki ay müddətində Razılığa gələn Tərəflərin üçdə birindən az
qismindən bu cür xahişlər və rəddetmələr gələrsə, Baş katib bütün Razılığa gələn tərəfləri məlumatlandırır
ki, düzəliş müəyyən olunmuş müddətdə düzəlişi rədd etmiş və ya onu müzakirə etmək üçün konfrans
çağırılması xahişi ilə müraciət etmiş tərəflər istisna edilməklə, Razılığa gələn bütün tərəflər üçün bu
maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq on iki ay bitdikdən 6 ay sonra qüvvəyə minir.
b) Yuxarıda göstərilən on iki aylıq müddət ərzində təklif olunan düzəlişi rədd etmiş və ya ona
baxılması üçün konfrans çağırılmasını xahiş etmiş Razılığa gələn hər bir Tərəf həmin müddət keçdikdən
sonra istənilən vaxt düzəlişi qəbul etməsi barədə Baş katibə məlumat verə bilər, Baş katib isə bu məlumatı
Razılığa gələn bütün başqa Tərəflərə göndərir. Düzəliş, onun qəbul edilməsi haqqında bu cür məlumat
göndərmiş Razılığa gələn Tərəflər üçün onları Baş katibin aldığı vaxtdan altı ay sonra qüvvəyə minir.
3. Əgər təklif edilən düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul olunmayıbsa və əgər bu
maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan on iki aylıq müddətdə Razılığa gələn Tərəflərin ümumi sayının
yarısından azı təklif olunan düzəlişi rədd etdiyini Baş katibə bildirirsə və əgər Razılığa gələn bütün
Tərəflərin azı üçdə biri, lakin ən azı beşi düzəlişi qəbul etdiyini və ya həmin düzəlişi müzakirə etmək üçün
konfrans çağırılmasını istədiyini ona bildirirsə, Baş katib təklif olunan düzəlişə və ya bu maddənin 4-cü
bəndinə uyğun olaraq ona təqdim edilə biləcək hər hansı başqa təklifə baxılması üçün konfrans çağırır.
4. Əgər konfrans bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq çağırılırsa, Baş katib bura bütün Razılığa
gələn Tərəfləri və bu Protokolun 2-ci maddəsində göstərilmiş digər dövlətləri dəvət edir. Baş katib
konfransa dəvət edilmiş bütün dövlətlərə təklif edilmiş düzəlişdən əlavə konfransda müzakirə etmək
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istədikləri hər hansı bir təklifi, konfransın açılmasına azı 6 ay qalmış ona təqdim etmələrini xahiş edir və
konfransa dəvət olunan bütün dövlətlərə bu təkliflər barədə konfransın açılmasına azı üç ay qalmış məlumat
verir.
5. a) Bu Protokola edilmiş hər hansı bir düzəliş konfransda təmsil olunmuş dövlətlərin üçdə iki
əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilirsə, qəbul edilmiş sayılır, bu şərtlə ki, bu əksəriyyət konfransda təmsil
edilmiş Razılığa gələn bütün Tərəflərin azı üçdə ikisini əhatə etsin. Baş katib düzəlişin qəbul edilməsi
barədə bütün Razılığa gələn Tərəflərə məlumat verir və həmin düzəliş bu məlumatın verildiyi gündən on
iki ay sonra, düzəlişi rədd etdikləri barədə həmin müddətdə Baş katibə məlumat vermiş dövlətlər istisna
olmaqla, Razılığa gələn bütün Tərəflər üçün qüvvəyə minir.
b) Yuxarıda göstərilən on iki aylıq müddət ərzində düzəlişi rədd etmiş Razılığa gələn hər bir Tərəf
istənilən vaxt düzəlişi qəbul etməsi barədə Baş katibə məlumat verə bilər, Baş katib isə bu məlumatı
Razılığa gələn bütün başqa Tərəflərə göndərir. Düzəliş, onun qəbul edilməsi haqqında bu cür məlumat
göndərmiş Razılığa gələn Tərəflər üçün onu Baş katibin aldığı vaxtdan altı ay sonra və ya yuxanda
göstərilən on iki aylıq müddət, - əgər bu müddət daha gec qurtarırsa, - qurtardıqdan sonra qüvvəyə minir.
6. Əgər təklif edilən düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş sayılmırsa və əgər
bu maddənin 3-cü bəndinə əsasən konfransın çağırılma şərtləri yerinə yetirilməyibsə, təklif edilən düzəliş
rədd olunmuş hesab olunur.
7. Bu maddənin 1-6-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş düzəlişlərin edilməsi qaydasından asılı
olmayaraq, Protokola əlavə bütün Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında bağlanan sazişə
əsasən dəyişdirilə bilər. Əgər Razılığa gələn Tərəflərdən birinin səlahiyyətli orqanı bəyan etsə ki, onun
razılığı milli qanunvericiliyə əsasən qanunverici orqanın təsdiqinin alınmasından və ya xüsusi razılığın
alınmasından asılıdır, Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanının razılığı yalnız o zaman verilmiş hesab
edilir ki, bu səlahiyyətli orqan tələb olunan səlahiyyətin və ya icazənin alındığı barədə Baş katibə məlumat
versin. Səlahiyyətli orqanlar arasında bağlanan sazişdə qeyd oluna bilər ki, keçid dövrü ərzində əlavənin
köhnə müddəaları tam və ya qismən yeni müddəalarla birlikdə qüvvədə saxlanılır. Baş katib yeni
müddəaların qüvvəyə minməsi tarixini müəyyən edəcəkdir.
8. Hər bir dövlət bu Protokolu imzalayarkən və ya ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən Baş
katibə bu maddənin 7-ci bəndinə uyğun olaraq razılıq verəcək səlahiyyətli orqanının adını və ünvanını
bildirir.
Maddə 7
Razılığa gələn hər bir tərəf bu Protokolu Baş katibə ünvanladığı yazılı bildiriş vasitəsilə ləğv edə
bilər. Ləğvetmə Baş katib tərəfindən bildiriş məktubu alındıqdan bir il sonra qüvvəyə minir. 8 noyabr 1968ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyanın və 1971ci il mayın 1-də imzalanmaq üçün açılan bu Konvensiyanı tamamlayan Avropa Sazişinin Tərəfi olmaqdan
çıxan hər bir dövlət həmin gündən etibarən bu Protokolun Tərəfi olmaqdan çıxır.
Maddə 8
Bu Protokol Razılığa gələn Tərəflərin sayı ardıcıl on iki ayın hər hansı bir dövründə beşdən az olduğu
halda, həmçinin 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılmış, Yol nişanları və siqnalları
haqqında Konvensiyanın və ya 1971-ci il mayın 1-də imzalanmaq üçün açılan bu Konvensiyanı
tamamlayan Avropa Sazişinin qüvvəsini itirdiyi andan qüvvədən düşür.
Maddə 9
1. Razılığa gələn Tərəflərdən ikisi və daha artığı arasında bu Protokolun şərhi və tətbiqi ilə bağlı hər
hansı mübahisəli məsələ, mübahisə edən tərəflər onu danışıqlar və yaxud digər tənzimləmə vasitələri ilə
həll edə bilməzlərsə, mübahisə edən tərəflərdən birinin müraciətinə əsasən bu mübahisə arbitraja çıxarılır;
o, mübahisə edən tərəflərin birgə razılığı əsasında seçdiyi bir və ya bir neçə arbitrə verilir. Əgər işin arbitraja
verildiyi üç ay müddətində mübahisə edən tərəflər arbitr və ya arbitrlərin seçimində razılığa gələ bilməsələr,
tərəflərdən istənilən biri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bu mübahisənin həllinin həvalə
ediləcəyi bir arbitrin təyin edilməsi üçün müraciət edə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təyin edilmiş arbitr və ya arbitrlərin çıxaracağı qərar
mübahisə edən Razılığa gələn Tərəflər üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
Maddə 10
Bu Protokolun heç bir müddəası özünün xarici və ya daxili təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
Razılığa gələn Tərəflərdən hər hansı birinin zəruri hesab etdiyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
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Nizamnaməsinə uyğun və yaranmış vəziyyətlə məhdudlaşan tədbirlər görməyə maneə kimi təfsir
olunmamalıdır.
Maddə 11
1. Hər hansı bir dövlət bu Protokolu imzalayarkən və ya ratifikasiya sənədini və ya qoşulma haqqında
sənədi təhvil verərkən özünü bu Protokolun 9-cu maddəsi ilə bağlı hesab etmədiyini bəyan edə bilər.
Razılığa gələn digər Tərəflər belə bəyanat vermiş Razılığa gələn hər hansı Tərəfə münasibətdə 9-cu maddə
ilə bağlı deyildirlər.
Bu Protokola bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qeyd-şərtlərdən fərqli qeyd-şərtlər yazılı şəkildə
təqdim edildikdə, bunlar ratifikasiya sənədi və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanılmağa verilənədək
təqdim edilmişsə, ratifikasiya sənədində və ya qoşulma haqqında sənəddə təsdiq olunduqda icazə verilir.
Hər bir dövlət bu Protokola qoşulma haqqında sənədi və ya ratifikasiya sənədini saxlanılmağa
verərkən Baş katibi yazılı surətdə məlumatlanmalıdır ki, onun 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində
imzalanmaq üçün açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyaya etdiyi qeyd-şərtlər nə dərəcədə
bu Protokola aid olacaqdır. Bu Protokola qoşulma haqqında sənədin və ya ratifikasiya sənədinin
saxlanılmağa verilməsi zamanı bildiriş verilməyən qeyd-şərtlər bu Protokola tətbiq edilə bilməyən
sayılacaqdır.
4. Baş katib bu Protokolun 2-ci maddəsində göstərilən bütün dövlətlərə bu maddəyə əsasən bu
Protokola verilən bildiriş və qeyd-şərtlər haqqında məlumat verir.
5. Bu maddəyə uyğun olaraq bəyanat, qeyd-şərt və ya bildiriş vermiş hər bir dövlət istənilən vaxt
Baş katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə onları qüvvədən sala bilər.
6. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt və ya 3-cü bəndinə uyğun
olaraq bildiriş verilmiş hər hansı bir qeyd-şərt:
a) bu Protokolun hansı müddəalarına aiddirsə, həmin müddəaları yuxarıda göstərilən qeyd-şərti etmiş
və ya bu qeyd-şərt barədə bildiriş vermiş Razılığa gələn Tərəf üçün qeyd-şərtdə göstərilən çərçivədə
dəyişir;
b) Razılığa gələn digər Tərəflər üçün də bu müddəaları onların qeyd-şərt etmiş və ya bu qeyd-şərt
barədə bildiriş vermiş Razılığa gələn Tərəflə qarşılıqlı münasibətlərində eyni dərəcədə dəyişir.
Maddə 12
Bu Protokolun 6 və 11-ci maddələrində göstərilən bəyanat, bildiriş və məlumatlardan əlavə Baş katib
2-ci maddədə qeyd olunan dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat verməlidir:
a) 2-ci maddəyə uyğun olaraq imzalanmalar, ratifikasiyalar və qoşulmalar;
b) 3-cü maddəyə uyğun olaraq bildirişlər və bəyanatlar;
c) 4-cü maddəyə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixləri;
d) 6-cı maddənin 2, 5 və 7-ci bəndlərinə uyğun olaraq bu Protokola düzəlişlərin qüvvəyə minmə
tarixi;
e) 7-ci maddəyə uyğun olaraq ləğvetmələr;
f) 8-ci maddəyə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvədən düşməsi barədə.
Maddə 13
1 mart 1974-cü ildən sonra bu Protokolun əsli saxlanması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə təhvil verilir, o, isə lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri bu Protokolun 2-ci maddəsində qeyd
olunan bütün dövlətlərə çatdırır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda imza
edən nümayəndələr bu Protokolu imzalamışlar.
Yolların nişanlanmasına dair protokola
Əlavə
1. Bu əlavənin müddəaları tətbiq edilərkən “Konvensiya” termini 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana
şəhərində imzalanmaq üçün açılan, Yol nişan və siqnalları haqqında Konvensiyanı ifadə edir.
2. Bu əlavə yalnız Konvensiyanın müvafiq maddələrinə olan dəyişikliklər və əlavələri özündə ehtiva
edir.
3. Konvensiyanın 26-cı maddəsinə
2-ci Bənd
Əlavə abzas bu bəndin b) yarımbəndindən birbaşa sonra daxil edilsin
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Bu abzas belə oxunmalıdır:
“Qoşa qırıq xətlər Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 11-ci bəndinə uyğun olaraq hərəkət istiqaməti
növbə ilə dəyişə bilən hərəkət zolağını və ya zolaqlarını göstərmək üçün istifadə oluna bilər.”
4-cü bənd
Cümlənin əlavə hissəsi bu bəndin sonuna daxil edilsin
Bu hissə belə oxunmalıdır:
“...və ya dayanma və ya durmanın qadağan olunmasını və ya məhdudlaşdırılmasını işarə edirlər.”
4. Konvensiyanın 27-ci maddəsinə
1-ci bənd
İki paralel bütöv xətt dayanacaq xəttini göstərmək üçün istifadə olunmayacaqdır.
3-cü bənd
İki yanaşı çəkilmiş qırıq xətt, nəqliyyat vasitələrinin B, 1 “Baş yolla kəsişmə” nişanına uyğun olaraq
yol verməli olduqları zaman adətən kəsməməli olduqları xətti işarələmək üçün istifadə olunmayacaqdır.
5-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Velosipedçilər üçün keçidləri göstərmək üçün kvadrat və ya paraleloqramlardan ibarət qırıq
xətlərdən istifadə olunması tövsiyə olunur.”
5. Konvensiyanın 28-ci maddəsinə
Əlavə bəndlər birbaşa bu maddənin 3-cü bəndindən sonra daxil edilsin
Bu bəndlər belə oxunmalıdır:
Səkinin bordürünə və ya hərəkət hissəsinin qırağına çəkilmiş bütöv xətt göstərir ki, bütün xətt boyu
hərəkət hissəsi tərəfdən dayanma və durma qadağandır və ya başqa vasitələrlə dəqiqləşdirilərək
məhdudlaşdırılır.
Səkinin bordürünə və ya hərəkət hissəsinin qırağına çəkilmiş qırıq xətt göstərir ki, bütün xətt boyu
hərəkət hissəsi tərəfdən durma qadağandır və ya başqa vasitələrlə dəqiqləşdirilərək məhdudlaşdırılır.
Hərəkət hissəsində hərəkət zolağının avtobus, taksi və s. müəyyən növ nəqliyyat vasitələrini bildirən
işarələr və yazılarla müşayiət olunan bütöv ya qırıq xətt vasitəsilə nişanlanması zolağın yalnız bu nəqliyyat
vasitələri üçün nəzərdə tutulduğunu bildirir.”
6. Konvensiyanın 29-cu maddəsinə
2-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Yol nişanlanması ağ rəngdə olmalıdır. “Ağ” termini gümüşü və açıq-boz çalarları əhatə edir. Lakin:
- bir sıra şərtlər və ya məhdudiyyətlər qoyulmuş duracağı göstərən nişanlanma göy rəngdə ola bilər;
- duracağın qadağan olunmasını göstərən ziqzaqvari xətlər sarı rəngdə olmalıdırlar;
- səkinin bordürünə və ya hərəkət hissəsinin qırağına çəkilmiş, dayanma və ya durmanı qadağan edən
və ya məhdudlaşdıran, bütöv və ya qırıq xətlər sarı rəngdə olmalıdırlar.”
Əlavə bənd birbaşa bu maddənin 2-ci bəndindən sonra daxil edilsin
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Əgər dayanma və ya durmanı qadağan olunmasını və ya məhdudlaşdırılmasını göstərmək üçün sarı
xətdən istifadə olunursa, hərəkət hissəsinin qırağını göstərən ağ xətt olduğu halda, sarı xətt ağ xəttin xarici
tərəfindən çəkilir.”
7. Konvensiyaya 8-ci əlavəyə (Yolların nişanlanması) - Fəsil II (Uzununa nişanlanma) (A-1
diaqramı)
A. Ölçülər
2-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Bütöv və qırıq xətlərin eninin uzununa nişanlanmada 0,1 m (4 düym)dən az olmaması tövsiyə
olunur, eləcə də birbaşa gediş zolağının sürətlənmə zolağından, yavaşıma zolağından ayrılması və ya
sürətlənmə zolağının yavaşıma zolağı ilə uzlaşması üçün tətbiq olunan qırıq xəttin eni adi qırıq xəttin
enindən ən azı iki dəfə çox olmalıdır.”
5-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
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“a) Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 2 a) i) bəndinə uyğun olaraq hərəkət axınlarının istiqamətlərini
ayıran qırıq xətt uzunluğu ən azı 1 m-dən (3 fut 4 düym) az olmayan cizgilərdən ibarət olmalıdır. Tövsiyə
olunur ki, cizgilərarası məsafə 12 m-dən (40 fut) çox olmasın.
b) Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 2 a) i) bəndinə uyğun olaraq xəbərdarlıq üçün istifadə olunan
qırıq xəttin cizgilərinin uzunluğu cizgilərarası məsafədən iki-dörd dəfə çox olsun.”
6-cı bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Bütöv xəttin uzunluğunun 20 m-dən (4 fut) az olmaması tövsiyə olunur.”
B. Hərəkət zolaqlarının işarələnməsi
i) “Yaşayış məntəqəsindən kənar” ilə ii) “Yaşayış məntəqəsində” arasında fərq qoyulmamalıdır.
8-ci bənd birinci cümlə
Bu cümlə oxunmalıdır:
“İki hərəkət zolağı olan ikitərəfli yollarda yolun hərəkət hissəsinin ox xəttinin uzununa nişanlanma
ilə işarələnməsi tövsiyə edilir (A-2 diaqramı).”
9-cu bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Üç hərəkət zolağı olan ikitərəfli yollarda zolaqları, bir qayda olaraq, qırıq xətlərlə göstərilməlidir (
A-3 diaqramı). Bir və ya iki bütöv xətt və ya bütöv xəttlə yanaşı çəkilmiş bir qırıq xətt ancaq xüsusi hallarda
tətbiq olunmalıdır. Qoşa bütöv xətt yol sınmalarına, yolayrıcına, dəmiryol keçidlərinə yaxınlaşarkən,
habelə görmənin məhdud olduğu yerlərdə tətbiq oluna bilər.”
10-cu bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Üçdən artıq hərəkət zolağı olan ikitərəfli yollarda hər iki hərəkət istiqamətini ayırmaq üçün bir
bütöv xəttin tətbiqi tövsiyə olunur. Lakin, dəmiryol keçidinə yaxınlaşdıqda və başqa xüsusi hallarda iki
bütöv xətdən istifadə oluna bilər. Hərəkət zolaqları qırıq xətlərlə işarə edilir (A-4 diaqramı). Bir bütöv xətt
tətbiq olunduğu halda, o bu yolun həmin sahəsində hərəkət zolaqlarmı ayıran xətlərdən enli olmalıdır”.
11-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Əgər Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 2-ci bəndinin b) abzasından sonra daxil edilmiş əlavə abzas
tətbiq edilirsə, hərəkət istiqaməti növbə ilə dəyişə bilən zolaq və ya zolaqların hər bir kənarı, Konvensiyanın
26-cı maddəsinin 2-ci bəndinin a) ii) abzasına uyğun olaraq istifadə olunan, qoşa qırıq xəbərdarlıq xətti ilə
işarə edilə bilər (A-5 və A-6 diaqramları).”
Əlavə bənd - bilavasitə 11-ci bənddən sonra daxil edilsin
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“A-7 diaqramında birtərəfli hərəkət yolunun nişanlanması nümunəsi verilir. A-8 diaqramında
avtomagistralın hərəkət hissəsinin nişanlanması nümunəsi verilir.”
13-cü bənd
“Diaqram 2 və 3-ə” sözləri “Diaqram A-31-ə” sözü ilə əvəz etmək lazımdır.
Əlavə bənd - bilavasitə 13-cü bənddən sonra daxil edilsin
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“A-9 və A-10 diaqramlarında sürətlənmə və yavaşıma zolaqlarının nişanlanmasının nümunələri
verilir. Diaqram A-11-də sürətlənmə və yavaşıma zolaqlarının uzlaşması nümunələri verilir.”
C. Xüsusi halların işarələnməsi
14-cü bənd
“Diaqram 4” və “Diaqramlar 5 və 6” sözlərini “Diaqram A-33” sözü ilə əvəz etmək lazımdır.
15-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Görünmə məsafəsi” hərəkət hissəsində yerləşdirilmiş müəyyən hündürlüklü əşyanın, gözü hərəkət
hissəsində həmin hündürlüklə eyni və ya daha aşağı hündürlükdə olan müşahidəçi tərəfindən görünə
bilməsidir *. Yolun əks istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş hissəsindən istifadə olunmasını qadağan
etmək zərurəti yarandıqda, bəzi yolayrıclarında və ya görünmə məsafəsinin azaldığı yerlərdə (yol
sınmalarında, döngələrdə və sair), yaxud yolun hərəkət hissəsinin daraldığı və ya hər hansı digər
xüsusiyyətlərinin olduğu yol sahələrində, görünmənin minimal M məsafəsindən az olduğu yol sahələri üçün
məhdudiyyətlər A-12 - A-19 diaqramlarına uyğun bütöv xəttlərlə işarə olunmalıdır. Əgər yerli şərait bütöv
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xətlərin tətbiqinə mane olursa, onda Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 2-ci bəndinin a) ii) abzasına uyğun
olaraq xəbərdarlıq xətlərindən istifadə etmək tövsiyə olunur.”
16-cı bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“ M üçün qəbul olunan Ölçü yolun xarakteristikasından və hərəkət şəraitindən asılı olaraq dəyişir.
A-12 - A-19 diaqramlarında A (və ya D) görünmə məsafəsinin yenidən M-dən çox olduğu nöqtədir.”
17-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
UA-12 a), A-12 b), A-13 a), A-15 və A-16 diaqramlarında iki hərəkət zolaqlı yollarının müxtəlif
şəkildə nişanlanmasının nümunələri verilir (Üfüqi və şaquli müstəvilərdə əyilmiş yol sahələri, hər iki
istiqamətdə görünüş məsafəsinin M-dən çox olduğu mərkəzi zonanın olması və ya olmaması) .”
18-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“ Üç hərəkət zolaqlı yollarda iki metodun tətbiqi mümkündür:
a) Yolun hərəkət hissəsi iki daha geniş hərəkət zolağına qədər kiçildilə bilər, bu o halda tövsiyə
olunur ki, yolda ikitəkərli nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti əhəmiyyətli dərəcədədir və/və ya zolaqların sayı
ikiyə qədər azaldılmış sahə nisbətən qısadır və yolun digər analoji sahəsindən uzaqdır (A-12 c), A-12 d),
A-13 b), A-17 və A-18 diaqramları).
b) Yolun hərəkət hissəsinin enindən bütünlüklə istifadə etmək üçün iki istiqamətdən birinə iki zolaq
verilə bilər. Əgər yolun uzununa profili enişdən ibarətdirsə, üstünlüyü yoxuşa qalxan nəqliyyat vasitələrinə
vermək tövsiyə olunur. A-12 e) diaqramı AB və CD sahələrinin bir-birilərini qapamadığı yolun sınmasının
nümunəsini göstərir. Əgər onlar bir-birini qapayırsa, bu tip nişanlanma hər iki istiqamətdə görünmə
məsafəsi kifayət qədər olan mərkəzi sahədə ötməni qadağan edir. Buna yol verməmək üçün A-13 c)
diaqramına uyğun nişanlanma tətbiq oluna bilər. A-14 diaqramında yolun köndələninə mailliyinin
dəyişməsinin nişanlanmasının nümunəsi göstərilir. AB və CD bir-birilərini qapayıb-qapamamasından asılı
olmayaraq nişanlanma dəyişmir. Döngənin əhəmiyyətli mailliliklə müşayət olunması zamanı da həmin
prinsiplər qəbul oluna bilər. Düz ərazidə yolda döngə olduğu halda yolun iki zolağı döngənin kənarında
hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə ayrıla bilər, çünki belə hərəkətdə ötmə vaxtı daha yaxşı görmə təmin
olunur. A-19 diaqramında AB və CD bir-birilərini qapayıb-qapamamasından asılı olmayaraq
nişanlanmanın dəyişməməsi nümunəsi göstərilir.”
19-21-ci bəndlər
Bu bəndlərin müddəaları tətbiq olunmayacaqdır.
22-ci bəndinin birinci cümlə
Bu cümlə belə oxunmalıdır:
“Yolun hərəkət hissəsinin eninin dəyişməsi zamanı nişanlanmanın nümunəsini verən A-20 və A-21
diaqramlarında, habelə bütöv xəttin (xətlərin) əyilməsini tələb edən maneəni və ya mərkəzi ehtiyat
zonasının başlanğıcını göstərən A-22 diaqramında xəttin (xətlərin) əyilməsi yüksək hərəkət sürətli yollarda
əsasən 1/50 və ya daha az, hərəkət sürəti saatda 60 km (37 mil)- dən artıq olmayan yollarda isə 1/20 və ya
daha az olmalıdır.”
23-cü bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır;
“Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 2 a) ii) bəndinə uyğun olaraq yüksək sürətli yollarda 100 m (333
fut), 60km/saatdan az sürətli yollarda isə 50 m (166 fut) məsafədən az olmayaraq bütöv xətdən əvvəl
xəbərdaredici xəttin olmasına üstünlük verilməlidir. Bu xəbərdaredici xətt yönəldici oxlarla tamamlana və
ya əvəz oluna bilər. A-23 və A-24 diaqramlarında bu oxların nümunələri göstərilir. İki və daha çox oxdan
istifadə olunduqda yaxşı olar ki, təhlükəli yerə yaxınlaşdıqca oxların arasındakı məsafə azalsın (A-25 və
A-26 diaqramları).”
D. Yolun hərəkət hissəsinin sərhədlərini işarə edən sərhəd xətləri
26-cı bənd
Əlavə cümlələr - bu bəndin sonuna əlavə olunsun
Bu cümlələr belə oxunmalıdır:
“Sərhəd xəttinin eninin 0,1m-dən (4 düym) az olmaması tövsiyə olunur. Onun avtomagistrallarda və
analoji yollarda tövsiyə olunan eni 0,15 m-dir (6 düym).”
E. Maneələrin göstərilməsi
525

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

27-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“A-22 və A-27 diaqramlarında yolun hərəkət hissəsindəki adacıqları və başqa maneələri bildirən
nişanlanma nümunəsi göstərilmişdir.”
F. Kəsişmələrdə istiqamətləndirici xətlər və oxlar
28-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Sürücülərə bəzi yolayrıcılarını keçmə qaydasının və ya sağtərəfli hərəkət olan dövlətlərdə sola
dönmənin və ya soltərəfli hərəkət olan dövlətlərdə sağa dönmənin necə yerinə yetirilməsinin göstərilməsi
arzu olunan olduqda istiqamətləndirici xətlərdən və ya oxlardan istifadə oluna bilər. Cizgilərin və
araməsafələrinin tövsiyə edilən uzunluğu 0,5 m (1 fut 8 düym) təşkil edir (A-28 və A-29 diaqramları). A29 a) diaqramında göstərilən istiqamətləndirici xətlər oxlarla tamamlana bilər. A-29 b) diaqramında
göstərilən oxlar istiqamətləndirici xətlərlə tamamlana bilər.”
8. Konvensiyaya 8-ci əlavəyə (Yolların nişanlanması) - Fəsil III (Köndələn
nişanlanma)
V. Stop-xətlər
30-cu bənd
Bu bəndin sonuna A-30 diaqramına istinad əlavə olunur.
32-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Stop-xətlər uzununa xətlərlə tamamlana bilər ( A-31 diaqramı). Onlar yolun hərəkət hissəsində
“STOP” sözü ilə də tamamlana bilər (A-32 diaqramı).
C. Sürücülərin yol verməli olduğu yeri bildirən xətt
33-cü bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Xəttin minimal eninin 0,2 m (8 düym), maksimal eninin isə 0,6 m (24 düym) müəyyən olunmasına
üstünlük verilir (diaqram A-34 a)). Tövsiyə olunur ki, cizgilərin uzunluğu enindən ən azı iki dəfə çox olsun.
Xətt zirvəsi yol verməli olan sürücüyə tərəf yönəlmiş yanaşı çəkilmiş üçbucaqlarla əvəz oluna bilər.
Üçbucaqların əsasının 0,4 m (16 düym)-dən az, 0,6 m (24 düym)-dən çox; hündürlüyünün 0,6 m (24
düym)-dən az, 0,7 m (28 düym)-dən çox olmaması tövsiyə olunur (A-34 b diaqramı).”
35-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“34-cü bənddə göstərilən nişanlanma nümunəsi A-34 və A-35 diaqramlarında verilən üçbucaqla
tamamlana bilər.”
D. Piyada keçidləri
37-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Piyadaların keçidini bildirən zolaqların arasındakı məsafə ən azı bu zolaqların eninə bərabər, ən
çoxu isə ondan iki dəfədən artıq olmamalıdır; bir zolağın və zolaqlar arasındakı məsafənin ümumi uzunluğu
0,8 m-dən (2 fut 8 düym) 1,4 m-ə (4 fut 8 düym) qədər olmalıdır. Piyada keçidlərinin minimal eni sürət
saatda 60 km (37 mil) (diaqram A-36) və daha az olan yollarda 2,5 m (8 fut) olmalıdır. Başqa yollarda
piyada keçidlərinin minimal eni 4 m (13 fut) olmalıdır. Təhlükəsizlik mülahizələrinə görə belə yollarda
piyada keçidlərini yol işıq siqnalları ilə təchiz etmək lazımdır.”
E. Velosipedçilər üçün keçidlər
38-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Daha yaxşı olar ki, velosipedçilərin keçidi üçün əsasən kvadratlardan (0,40-0,60) x (0,40-0,60) m
[(16-24) x (16-24) düym] və kvadratın tərəfinə bərabər araməsafəsindən ibarət qoşa qırıq xətlərdən istifadə
olunsun. Keçidin eni birtərəfli velosiped yolu üçün ən azı 1,8 m (6 fut), ikitərəfli velosiped yolu üçün ən
azı 3 m (9 fut 9 düym) olmalıdır. Düz bucaq altında olmayan keçidlərdə kvadratları paraleloqramlar əvəz
edə bilər (A-37 diaqramı). Plitka və knopkaların istifadəsi tövsiyə edilmir. A-38 diaqramında velosiped
yolunun baş yolun hissəsi olduğu yolayrıcının nümunəsi göstərilir.”
9. Konvensiyaya 8-ci əlavəyə (Yolların nişanlanması) - Fəsil IV (Nişanlanmanın başqa növləri)
A. Göstərici oxlar
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39-cu bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Yolayrıcına yaxınlaşarkən nəqliyyat vasitələrinin yerdəyişməsinə imkan verən kifayət sayda
hərəkət zolağı olan yollarda, hərəkət üçün istifadə olunmalı zolaqlar yolun hərəkət hissəsinin üzərinə
çəkilən oxlarla göstərilə bilər ( A-39 - A-41 diaqramları). Göstərici oxlar həmçinin birtərəfli hərəkət olan
yollarda hərəkət istiqamətinin təsdiqlənməsi məqsədilə tətbiq oluna bilər. Bu oxların uzunluğunun 2 m-dən
(6 fut 7 düym) az olmaması tövsiyə edilir. Göstərici ox işarələri hərəkət hissəsində yazılar ilə tamamlana
bilər.”
B. Paralel maili xətlər
40-cı bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Paralel maili xətlər hərəkətin nişanlanmadan kənara çıxmasını göstərmək üçün əyri olmalıdır.
Hərəkəti təhlükəli hissədən kənara yönəltmək üçün analoji qaydada əyilmiş şevron nişanlanma hərəkətin
şaxələndiyi və qovuşduğu yerlərdə tətbiq oluna bilər (A-42 diaqramı). A-42(a) diaqramında nəqliyyat
vasitələrinin bütöv xətt tərəfdən daxil olmaları qadağan edilmiş və yalnız qırıq xətt tərəfdən ehtiyatla daxil
ola biləcəkləri zona misal gətirilir. A-21 diaqramında nəqliyyat vasitələrinin daxil olmaları tam qadağan
edilmiş zonanın nişanlanması nümunə gətirilir.”
C. Yazılar
42-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“ Sürücülərin yazıları kiçik görünüş bucağı ilə görməsi səbəbindən hərf və rəqəmlər hərəkət
istiqamətində xeyli uzadılmış olması tövsiyə olunur. Yaxınlaşma sürəti saatda 60 km (37 mil) keçmədikdə
hərf və rəqəmlərin minimal uzunluğunun 1,6 m (5 fut 4 düym) olması (A-43 - A-48 diaqramları) tövsiyə
olunur. Yaxınlaşma sürəti saatda 60 km (37 mil) keçdikdə isə hərf və rəqəmlərin minimal uzunluğunun 2,5
m (8 fut) olması tövsiyə olunur. A-49 - A-54 diaqramlarında uzunluğu 4 m olan hərf və rəqəmlərin
nümunəsi verilir.”
43-cü bənd
Bu bəndin müddəaları tətbiq olunmur.
E. Yolun hərəkət hissəsində və ona yanaşan qurğularda nişanlanma
i) Nəqliyyat vasitələrinin durmasının məhdudlaşdırılmış yerləri göstərən nişanlanma
45-ci bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“A-55 və A-56 diaqramlarında durmanın qadağan olunmasını göstərən nişanlanma nümunəsi
göstərilir".
ii) Mane yaradan əşvalar üzərində nişanlanma
46-cı bənd
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“A-57 diaqramında maneə yaradan əşyaların üzərində nişanlanmanın nümunəsi göstərilir. Bu
nişanlanmanın çəkilməsi məqsədilə qara və ağ və ya sarı növbələnən xətlərin istifadə olunması tövsiyə
olunur.”
“Yol nişanları və siqnalları haqqında 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin
“Yolların nişanlanması barədə” 1973-ci il martın 1-də Cenevrə
şəhərində imzalanmış Protokoluna dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYD-ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası Protokolun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o, Protokolun 9cu maddəsini özü üçün məcburi hesab etmir.
“Yol nişanları və siqnalları haqqında 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin
“Yolların nişanlanması barədə” 1973-ci il martın 1-də Cenevrə
şəhərində imzalanmış Protokoluna dair
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və
işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin
sxematik xəritəsi əlavə olunur).

Yolların nişanlanması barədə Protokola 28 mart 2006-cı ildə qüvvəyə minmiş düzəlişlər nəzərə
alınmaqla
*
Müasir avtomobillərin konstruksiyasını nəzərə alsaq, gözün yerləşmə hündürlü 1 m (3 fut 4 duymə),
əşyanın yerləşmə hündürlü isə 1,2 m (4 fut) məsləhət görülür.
*
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“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan, 1971-ci il mayın 1-də
Cenevrə şəhərində imzalanmış Avropa Sazişi Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti (qeyd-şərtin
və bəyanatın mətnləri əlavə olunur) və bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2010-cu il
№ 30-IVQ
Yol nişanları və siqnalları haqqında 1968-ci il konvensiyasını tamamlayan
AVROPA SAZİŞİ[1]
8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq üçün açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında
Konvensiyanın tərəfləri olan Razılığa gələn tərəflər,
Avropada yol nişanları, siqnalları və işarələri və yol nişanlanması qaydaları ilə bağlı daha böyük
unifikasiyaya nail olmaq məqsədilə
aşağıda göstərilənlər barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında
Konvensiyanın Tərəfləri olan Razılığa gələn tərəflər onların ərazilərində tətbiq olunan yol nişanları və
siqnalları və yol nişanlanması sistemi bu Sazişin əlavəsinin müddəalarına uyğun olması üçün müvafiq
tədbirlər görəcəklər.
Maddə 2
1. Bu Saziş 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları
haqqında Konvensiyanı imzalamış dövlətlər, yaxud bu Sazişə qoşulmuş və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Avropa iqtisadi komissiyasının üzvü olan ya da bu Komissiyanın fəaliyyət dairəsi barədə Əsasnamənin 8ci maddəsinə uyğun olaraq Komissiyanın işində məsləhətçi statusu ilə iştirak etməyə buraxılmış dövlətlər
tərəfindən imzalanması üçün 30 aprel 1972-ci ilə qədər açıqdır.
2. Bu Saziş 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları
haqqında Konvensiya dövlət tərəfindən ratifikasiya edildikdən və ya ona qoşulduqdan sonra ratifikasiya
edilməlidir. Ratifikasiya sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanmaq üçün verilir.
3. Bu Saziş bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən və 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində
imzalanmaq açılmış, Yol nişan və siqnalları haqqında Konvensiyanın Tərəfi olan hər hansı dövlətin
qoşulması üçün açıqdır. Qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Baş katibə verilir.
Maddə 3
1. Hər bir dövlət bu Sazişi imzalayarkən, ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən, yaxud istənilən
sonrakı zaman Baş katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, bu Saziş xarici münasibətləri
üçün bu dövlətin məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə və ya ərazilərin bir qisminə tətbiq edilir. Saziş
bildirişdə qeyd edilən ərazi və ya ərazilərdə Baş katibin bu bildirişi aldığı gündən otuz gün keçdikdən sonra
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və ya bildiriş vermiş dövlət üçün Sazişin qüvvəyə mindiyi anda, - əgər bu tarix ondan sonradırsa, - tətbiq
edilməyə başlayır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat vermiş hər bir dövlət sonralar istədiyi vaxt Baş
katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, bu Saziş bildirişdə qeyd edilmiş ərazidə daha tətbiq
edilməyəcəkdir və Saziş Baş katibin bu bildirişin almasından bir il keçdikdən sonra göstərilən ərazidə tətbiq
edilməyəcəkdir.
Maddə 4
1. Bu Saziş ratifikasiya və ya qoşulma haqqında onuncu sənəd saxlanılmaq üçün təhvil verildikdən
on iki ay sonra qüvvəyə minir.
2. Ratifikasiya və ya qoşulma haqqında onuncu sənəd saxlanılmaq üçün təhvil verdikdən sonra bu
Sazişi ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər bir dövlətə münasibətdə Saziş ratifikasiya sənədinin və ya
qoşulma haqqında sənədin həmin dövlət tərəfindən saxlanılmağa verildiyi gündən on iki ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
3. Əgər bu maddənin 1 və 2-ci bəndindən irəli gələn qüvvəyə minmə tarixi 8 noyabr 1968-ci ildə
Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyanın 39-cu
maddəsindən irəli gələn tarixdən əvvələ düşürsə, Saziş bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən sonuncu tarixdə
qüvvəyə minir.
Maddə 5
Saziş qüvvəyə mindiyi andan o, Yol hərəkəti haqqında 1949-cu il Konvensiyasına və 1949-cu il Yol
nişanlan və siqnalları haqqında Protokola əlavə olaraq 16 sentyabr 1950-ci ildə Cenevrədə imzalanmış
Avropa Sazişində nəzərdə tutulan Yol nişan və siqnalları haqqında Protokola dair müddəalar və 16 dekabr
1955-ci ildə Cenevrədə imzalanmış Yol işlərinin sərhədlərinin nişanlanması haqqında Saziş və 13 dekabr
1957-ci ildə Cenevrədə imzalanmış Yol nişanlanması haqqında Avropa Sazişini ləğv edir və Razılığa gələn
Tərəflər arasındakı münasibətlərdə onları əvəz edir.
Maddə 6
1. Bu Saziş qüvvəyə mindikdən on iki ay sonra hər bir Razılığa gələn Tərəf Sazişə bir və ya bir neçə
düzəliş təklif edə bilər. Təklif edilən hər bir düzəlişin mətni izahedici memorandumla birgə Baş katibə
göndərilir, o İsə düzəlişi Razılığa gələn bütün Tərəflərə göndərir. Razılığa gələn Tərəflər həmin mətnin
onlara göndərildiyi gündən on iki ay müddətində Baş katibə aşağıdakıları bildirmək imkanına malikdirlər:
a) düzəlişi qəbul edirlər; b) düzəlişi rədd edirlər və ya c) düzəlişə baxılması üçün konfrans çağırılmasını
arzu edirlər. Baş katib təklif olunan düzəlişin mətnini də bu Sazişin 2-ci maddəsində göstərilən dövlətlərə
göndərir.
2. a) Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təklif edilən istənilən düzəliş bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun yalnız o halda qəbul olunmuş sayıla bilər ki, Razılığa gələn tərəflərdən üçdə birindən azı yuxarıda
qeyd edilən on iki ay müddətində Baş katibə düzəlişi rədd etmələri və ya həmin düzəlişin müzakirə edilməsi
üçün konfransın çağırılmasını arzu etdiyi barədə məlumat versin. Baş katib təklif edilən düzəlişlərin qəbulu
və ya rədd edilməsi və ya konfransın çağırılması ilə əlaqədar Razılığa gələn bütün Tərəflərə hər dəfə
məlumat verir. Əgər müəyyən edilmiş on iki ay müddətində Razılığa gələn Tərəflərin üçdə birindən az
qismindən bu cür xahişlər və rəddetmələr gələrsə, Baş katib bütün Razılığa gələn tərəfləri məlumatlandırır
ki, düzəliş müəyyən olunmuş müddətdə düzəlişi rədd etmiş və ya onu müzakirə etmək üçün konfrans
çağırılması xahişi ilə müraciət etmiş tərəflər istisna edilməklə,
Razılığa gələn bütün tərəflər üçün bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq on iki ay bitdikdən 6 ay
sonra qüvvəyə minir.
b) Yuxarıda göstərilən on iki aylıq müddət ərzində təklif olunan düzəlişi rədd etmiş və ya ona
baxılması üçün konfrans çağırılmasını xahiş etmiş Razılığa gələn hər bir Tərəf həmin müddət keçdikdən
sonra istənilən vaxt düzəlişi qəbul etməsi barədə Baş katibə məlumat verə bilər, Baş katib isə bu məlumatı
Razılığa gələn bütün başqa Tərəflərə göndərir. Düzəliş, onun qəbul edilməsi haqqında bu cür məlumat
göndərmiş Razılığa gələn Tərəflər üçün onları Baş katibin aldığı vaxtdan altı ay sonra qüvvəyə minir.
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3. Əgər təklif edilən düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul olunmayıbsa və əgər bu
maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan on iki aylıq müddətdə Razılığa gələn Tərəflərin ümumi sayının
yarısından azı təklif olunan düzəlişi rədd etdiyini Baş katibə bildirirsə və əgər Razılığa gələn bütün
Tərəflərin azı üçdə biri, lakin ən azı beşi düzəlişi qəbul etdiyini və ya həmin düzəlişi müzakirə etmək üçün
konfrans çağırılmasını istədiyini ona bildirirsə, Baş katib təklif olunan düzəlişə və ya bu maddənin 4-cü
bəndinə uyğun olaraq ona təqdim edilə biləcək hər hansı başqa təklifə baxılması üçün konfrans çağırır.
4. Əgər konfrans bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq çağırılırsa, Baş katib bura bütün Razılığa
gələn Tərəfləri və bu Sazişin 2-ci maddəsində göstərilmiş digər dövlətləri dəvət edir. Baş katib konfransa
dəvət edilmiş bütün dövlətlərə təklif edilmiş düzəlişdən əlavə konfransda müzakirə etmək istədikləri hər
hansı bir təklifi, konfransın açılmasına azı 6 ay qalmış ona təqdim etmələrini xahiş edir və konfransa dəvət
olunan bütün dövlətlərə bu təkliflər barədə konfransın açılmasına azı üç ay qalmış məlumat verir.
a) Bu sazişə edilmiş hər hansı bir düzəliş konfransda təmsil olunmuş dövlətlərin üçdə iki əksəriyyəti
tərəfindən qəbul edilirsə, qəbul edilmiş sayılır, bu şərtlə ki, bu əksəriyyət konfransda təmsil edilmiş Razılığa
gələn bütün Tərəflərin azı üçdə ikisini əhatə etsin. Baş katib düzəlişin qəbul edilməsi barədə bütün Razılığa
gələn Tərəflərə məlumat verir və həmin düzəliş bu məlumatın verildiyi gündən on iki ay sonra, düzəlişi
rədd etdikləri barədə həmin müddətdə Baş katibə məlumat vermiş dövlətlər istisna olmaqla, Razılığa gələn
bütün Tərəflər üçün qüvvəyə minir.
b) Yuxarıda göstərilən on iki aylıq müddət ərzində düzəlişi rədd etmiş Razılığa gələn hər bir Tərəf
istənilən vaxt düzəlişi qəbul etməsi barədə Baş katibə məlumat verə bilər, Baş katib isə bu məlumatı
Razılığa gələn bütün başqa Tərəflərə göndərir. Düzəliş, onun qəbul edilməsi haqqında bu cür məlumat
göndərmiş Razılığa gələn Tərəflər üçün onu Baş katibin aldığı vaxtdan altı ay sonra və ya yuxarıda
göstərilən on iki aylıq müddət, - əgər bu müddət daha gec qurtarırsa, - qurtardıqdan sonra qüvvəyə minir.
6. Əgər təklif edilən düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş sayılmırsa və əgər
bu maddənin 3-cü bəndinə əsasən konfransın çağırılma şərtləri yerinə yetirilməyibsə, təklif edilən düzəliş
rədd olunmuş hesab olunur.
7. Bu maddənin 1-6-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş düzəlişlərin edilməsi qaydasından asılı
olmayaraq, Sazişə əlavə bütün Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında bağlanan sazişə
əsasən dəyişdirilə bilər. Əgər Razılığa gələn Tərəflərdən birinin səlahiyyətli orqanı bəyan etsə ki, onun
razılığı milli qanunvericiliyə əsasən qanunverici orqanın təsdiqinin alınmasından və ya xüsusi razılığın
alınmasından asılıdır, Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanının razılığı yalnız o zaman verilmiş hesab
edilir ki, bu səlahiyyətli orqan tələb olunan səlahiyyətin və ya icazənin alındığı barədə Baş katibə məlumat
versin. Səlahiyyətli orqanlar arasında bağlanan sazişdə qeyd oluna bilər ki, keçid dövrü ərzində əlavənin
köhnə müddəaları tam və ya qismən yeni müddəalarla birlikdə qüvvədə saxlanılır. Baş katib yeni
müddəaların qüvvəyə minməsi tarixini müəyyən edəcəkdir.
8. Hər bir dövlət bu Sazişi imzalayarkən və ya ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən Baş katibə
bu maddənin 7-ci bəndinə uyğun olaraq razılıq verəcək səlahiyyətli orqanının adını və ünvanını bildirir.
Maddə 7
Razılığa gələn hər bir tərəf bu Sazişi Baş katibə ünvanlandığı yazılı bildiriş vasitəsilə ləğv edə bilər.
Ləğvetmə Baş katib tərəfindən bildiriş məktubu alındıqdan bir il sonra qüvvəyə minir. 8 noyabr 1968-ci
ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyanın Tərəfi
olmaqdan çıxan hər bir dövlət həmin gündən etibarən bu Sazişin Tərəfi olmaqdan çıxır.
Maddə 8
Bu Saziş Razılığa gələn Tərəflərin sayı ardıcıl on iki ayın hər hansı bir dövründə beşdən az olduğu
halda, həmçinin 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində imzalanmaq açılmış, Yol nişanları və siqnalları
haqqında Konvensiyanın qüvvəsini itirdiyi andan qüvvədən düşür.
Maddə 9
1. Razılığa gələn tərəflərdən ikisi və daha artığı arasında bu Sazişin şərhi və tətbiqi ilə bağlı hər hansı
mübahisəli məsələ, mübahisə edən tərəflər onu danışıqlar və yaxud digər tənzimləmə vasitələri ilə həll edə
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bilməzlərsə, mübahisə edən tərəflərdən birinin müraciətinə əsasən bu mübahisə arbitraja çıxarılır; o,
mübahisə edən tərəflərin birgə razılığı əsasında seçdiyi bir və ya bir neçə arbİtrə verilir. Əgər işin arbitraja
verildiyi üç ay müddətində mübahisə edən tərəflər arbitr və ya arbitrlərin seçimində razılığa gələ bilməsələr,
tərəflərdən istənilən biri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bu mübahisənin həllinin həvalə
ediləcəyi bir arbitrin təyin edilməsi üçün müraciət edə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təyin edilmiş arbitr və ya arbitrlərin çıxaracağı qərar
mübahisə edən Razılığa gələn Tərəflər üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
Maddə 10
Bu Sazişin heç bir müddəası özünün xarici və ya daxili təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Razılığa
gələn Tərəflərdən hər hansı birinin zəruri hesab etdiyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə
uyğun və yaranmış vəziyyətlə məhdudlaşan tədbirlər görməyə maneə kimi təfsir olunmamalıdır.
Maddə 11
1. Hər hansı bir dövlət bu Sazişi imzalayarkən və ya ratifikasiya sənədini və ya qoşulma haqqında
sənədi təhvil verərkən özünü bu Sazişin 9-cu maddəsi ilə bağlı hesab etmədiyini bəyan edə bilər. Razılığa
gələn digər Tərəflər belə bəyanat vermiş Razılığa gələn hər hansı Tərəfə münasibətdə 9-cu maddə ilə bağlı
deyildirlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qeyd-şərtlərdən fərqli qeyd-şərtlər yazılı şəkildə təqdim
edildikdə, bunlar ratifikasiya sənədi və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanılmağa verilənədək təqdim
edilmişsə, ratifikasiya sənədində və ya qoşulma haqqında sənəddə təsdiq olunduqda icazə verilir.
3. Hər bir dövlət bu Sazişə qoşulma haqqında sənədi və ya ratifikasiya sənədini saxlanılmağa
verərkən Baş katibi yazılı surətdə məlumatlanmalıdır ki, onun 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana şəhərində
imzalanmaq üçün açılan, Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyaya etdiyi qeyd-şərtlər nə dərəcədə
bu Sazişə aid olacaqdır. Bu Sazişə qoşulma haqqında sənədin və ya ratifikasiya sənədinin saxlanılmağa
verilməsi zamanı bildiriş verilməyən qeyd-şərtlər bu Sazişə tətbiq edilə bilməyən sayılacaqdır.
4. Baş katib bu Sazişin 2-ci maddəsində göstərilən bütün dövlətlərə bu maddəyə əsasən bu Sazişə
verilən bildiriş və qeyd-şərtlər haqqında məlumat verir.
5. Bu maddəyə uyğun olaraq bəyanat, qeyd-şərt və ya bildiriş vermiş hər bir dövlət istənilən vaxt
Baş katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə onları qüvvədən sala bilər.
6. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt və ya 3-cü bəndinə uyğun
olaraq bildiriş verilmiş hər hansı bir qeyd-şərt:
a) bu Sazişin hansı müddəalarına aiddirsə, həmin müddəaları yuxarıda göstərilən qeyd-şərti etmiş və
ya bu qeyd-şərt barədə bildiriş vermiş Razılığa gələn Tərəf üçün qeyd-şərtdə göstərilən çərçivədə dəyişir;
b) Razılığa gələn digər Tərəflər üçün də bu müddəaları onların qeyd-şərt etmiş və ya bu qeyd-şərt
barədə bildiriş vermiş Razılığa gələn Tərəflə qarşılıqlı münasibətlərində eyni dərəcədə dəyişir.
Maddə 12
Bu Sazişin 6 və 11-ci maddələrində göstərilən bəyanat, bildiriş və məlumatlardan əlavə Baş katib 2ci maddədə qeyd olunan dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat verməlidir:
a) 2-ci maddəyə uyğun olaraq imzalanmalar, ratifikasiyalar və qoşulmalar;
b) 3-cü maddəyə uyğun olaraq bildirişlər və bəyanatlar;
c) 4-cü maddəyə uyğun olaraq bu Sazişin qüvvəyə minmə tarixləri;
d) 6-cı maddənin 2, 5 və 7-ci bəndlərinə uyğun olaraq bu Sazişə düzəlişlərin qüvvəyə minmə tarixi;
e) 7-ci maddəyə uyğun olaraq ləğvetmələr;
8-ci maddəyə uyğun olaraq bu Sazişin qüvvədən düşməsi barədə.
Maddə 13
30 aprel 1972-ci il tarixindən sonra bu Sazişin bir nüsxədə ingilis, rus və fransız dillərində, bütün
mətnlər autentikdir, tərtib edilmiş əsli saxlanması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil
532

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

verilir, o, isə bu Sazişin lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətlərini bu Sazişin 2-ci maddəsində qeyd olunan
bütün dövlətlərə çatdırır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda imza
edən nümayəndələr bu Sazişi imzalamışlar.
Bir may min doqquz yüz yetmiş birinci ildə Cenevrədə imzalanmışdır.
Nişanları Və Siqnallar Haqqında 1968 il Konvensiyanı Tamamlayan
ƏLAVƏ
1. Bu əlavənin müddəaları tətbiq edilərkən “Konvensiya” termini 8 noyabr 1968-ci ildə Vyana
şəhərində imzalanmaq üçün açılan, Yol nişan və siqnalları haqqında Konvensiyanı ifadə edir.
2. Bu əlavə yalnız Konvensiyanın müvafiq maddələrinə olan dəyişikliklər və əlavələri özündə ehtiva
edir.
3. Konvensiyanın 1-ci maddəsinə (Anlayışlar)
“b” Yarımbəndi
Bu maddə belə oxunmalıdır:
“Yaşayış məntəqəsi” termini girişləri və çıxışları xüsusi olaraq müvafiq nişanlarla işarələnmiş,
tikilmiş ərazini ifadə edir;”.
bu maddənin “b” yarımbəndindən sonra əlavə yarımbənd daxil edilsin
Bu yarımbənd belə oxunmalıdır:
“Yaşayış zonası” termini giriş və çıxışları müvafiq nişanlarla işarə edilmiş, daxilində xüsusi yol
hərəkəti qaydalarının tətbiq edildiyi xüsusi tikilmiş ərazini ifadə edir;”.
“l” Yarımbəndi
Motosikletlərə yüksüz kütləsi 400 kq-dan artıq olmayan üç təkərli nəqliyyat vasitələri bərabər
tutulur.
Bu maddənin sonuna əlavə bənd daxil edilsin
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Piyadalara uşaq arabasını, xəstə arabasını, əlil arabasını və ya böyük ölçüdə olmayan hər hansı digər
motorsuz nəqliyyat vasitəsini daşıyanlar, əli ilə velosiped və moped daşıyanlar, həmçinin özləri tərəfindən
hərəkət etdirilən əlil arabasında hərəkət edən və ya sərnişin sürəti ilə əlil arabasında hərəkət edən əlillər
bərabər tutulur”.
4. Konvensiyanın 3-cü maddəsinə (Razılığa gələn Tərəflərin öhdəlikləri)
Bənd 3
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Konvensiya və bu Sazişlə müəyyən edilmiş sistemə uyğun olmayan bütün nişanlar, işarələr,
qurğular və nişanlanma bu Saziş qüvvəyə mindikdən on il müddətində dəyişdiriləcəkdir. Bu müddət ərzində
yol istifadəçilərinin Konvensiya və bu Sazişlə müəyyən edilmiş yeni sistemə alışmaları məqsədilə əvvəlki
nişanlar, işarələr və yazılar Konvensiya və bu Sazişlə təsbit olunmuş nişanlar, işarələr və yazılarla birlikdə
işlədilə bilər”.
5. Konvensiyanın 6-cı maddəsinə
Bənd 4
Konvensiyada tövsiyə xarakterli olan bu bəndin müddəaları məcburi olacaqdır.
6. Konvensiyanın 7-ci maddəsinə
Bənd 1
Tamamlayıcı ifadəni bu bəndin sonuna əlavə etməli
Bu ifadə belə oxunmalıdır.
“Bundan əlavə, barəsində danışılan nişanlarla bağlı tövsiyə olunur ki, yolun eyni sahəsində
işıqlandırılan və ya işıq əksedici materiallarla təchiz edilmiş nişanlardan və işıqlandırılmayan və yuxarıda
qeyd olunan üsulla təchiz edilməyən nişanlardan eyni vaxtda istifadə edilməsin”.
7. Konvensiyanın 8-ci maddəsinə
Bənd 3
Bu bənd belə oxunmalıdır:
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“Bu Sazişin 4-cü maddəsində göstərilən on illik keçid dövründə, həmçinin sonrakı dövrdə müstəsna
hallarda nişanların şərhini asanlaşdırmaq məqsədi ilə nişanın altında düzbucaqlı lövhədə və ya nişanın
yerləşdiyi lövhənin aşağı hissəsində yazı əlavə oluna bilər; bu cür yazı nişanın özündə də həkk oluna bilər,
o halda ki, o, yazını başa düşməyən sürücülərə nişanı başa düşmələrinə mane olmasın”.
8. Konvensiyanın 9-cu maddəsinə
Bənd 1
Hər bir dövlət xəbərdaredici nişan olaraq Aa nümunəsini qəbul edir.
9. Konvensiyanın 10-cu maddəsinə (Üstünlük nişanları)
Bənd 3
Hər bir dövlət “Dayanmadan keçid qadağandır” nişanı olaraq B, 2a nümunəsini seçir.
Bənd 6
B, 1 nişanı haqqında əvvəlcədən xəbərdar etmək üçün həmin nişan Konvensiyaya əlavə 1-in H
bölməsində təsvir olunmuş H,1 lövhəciyi ilə birlikdə tətbiq olunur.
B, 2a nişanına yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq üçün B, 1 nişanı B, 2a nişanın hansı məsafədə olduğunu
rəqəmlə göstərən və “STOP” yazısı olan düzbucaqlı lövhə ilə birlikdə istifadə edilir.
9 - bis. Konvensiyanın 13 - bis maddəsinə (Xüsusi göstəriş nişanları)
Bənd 2
Bu maddə belə oxunmalıdır:
“E, 7a: E, 7b və ya E,7c və E, 8a: E, 8b və ya E, 8c nişanları yol istifadəçilərinə bildirir ki, yaşayış
məntəqələrində yolun bəzi hissələrində digər qaydalar müəyyən edildiyi hallar istisna olmaqla, E, 7a; E,
7b və ya E, 7c işarələrindən E, 8a, E, 8b və ya E, 8c işarələrinə qədər bu dövlətin ərazisindəki yaşayış
məntəqələrində qüvvədə olan yol hərəkət qaydaları tətbiq edilir. Onlarda ağ və ya açıq fonda tünd rəngli
yazılar var və müvafiq olaraq yaşayış məntəqəsinin giriş və ya çıxışında quraşdırılır. lakin B,3 nişanı olan
baş yolda, üstün keçid hüququnun qüvvədən düşdüyü yaşayış məntəqəsində həmişə B,4 nişanı
quraşdırılmalıdır. “.
10. Konvensiyanın 18-ci maddəsinə (Yer müəyyənləşdirici nişanlar)
Yer müəyyənləşdirici nişanlarda işarələr tünd fonda ağ və ya açıq rəngli olmalıdır.
11. Konvensiyanın 23-cü maddəsinə (Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin nizamlanması üçün
nəzərdə tutulmuş siqnallar).
(bəndlər çıxarımışdır)
Bu maddənin 11-ci bəndindən sonra əlavə bənd daxil edilsin
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Xüsusi hallarda, əgər işıq siqnallarından daimi istifadəyə ehtiyac yoxdursa, əvvəl sayrışmayan san
işıq və ondan sonra sayrışmayan qırmızı işıq siqnalından istifadə etmək olar; sayrışmayan sarı işıqdan əvvəl
sayrışan sarı işıq siqnalı verilə bilər”.
12. Konvensiyanın 24-cü maddəsinə (Yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş siqnallar)
Bənd 1, yarımbənd a) ii)
Bu müddəa tətbiq edilməyəcəkdir.
Bənd 2
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş işıq siqnalları, müvafiq olaraq qırmızı və yaşıl işıqlardan ibarət
olmaqla, iki rəngli sistemli olmalıdır. Hər iki işıq eyni vaxtda yandırılmamalıdır.”.
Bənd 3
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“İşıqlar şaquli yerləşməlidir, bu zaman qırmızı işıq həmişə yuxarıda, yaşıl işıq isə həmişə aşağıda
yerləşməlidir. Qırmızı işıq hərəkətsiz piyada və ya hərəkətsiz piyadalar silueti formasında, yaşıl işıq isə
hərəkət edən piyada və ya hərəkət edən piyadalar silueti formasında olmalıdır”.
13. Konvensiyanın 31-ci maddəsinə (Təmir işləri ilə əlaqədar nişanlar)
Bənd 2
Baryerlər bir-birini əvəz edən qara və ağ və ya qara və sarı zolaqlarla rənglənməməlidir.
14. Konvensiyanın 32-ci maddəsinə (İşıq və ya işıqəksedici qurğular vasitəsilə nişanlama).
Bu maddə belə oxunmalıdır:
“1. Yolun hərəkət hissəsindəki tumbalarının və ya təhlükəsizlik adacıqlarının mövcudluğunu ağ və
ya san işıqla və ya işıqəksedici qurğularla işarələmək tövsiyə olunur.
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2. Əgər yolun hərəkət hissəsinin kənarları işıqlarla və ya işıqəksedci qurğularla işarələnmişdirsə, bu
işıq və qurğular belə olmalıdır:
a) ya hamısı ağ və ya açıq sarı rəngdə;
b) ya əks hərəkət istiqamətli hərəkət hissəsinin kənarı işarələndikdə, ağ və ya açıq sarı rəngdə, hərəkət
istiqamətinə uyğun hərəkət hissəsinin kənarı işarələndikdə qırmızı və ya tünd san rəngdə;
c) bu Sazişin tərəfi olan hər bir dövlət öz ərazisində bu maddədə göstərilən işıqlar və ya işıqəksedci
qurğular üçün eyni rəng və ya eyni rənglər sistemini tətbiq edəcəkdir”.
15. Konvensiyanın 33-cü maddəsinə
Bənd 1, yarımbənd “a”
Bu yarımbənd belə oxunmalıdır:
“Dəmiryol keçidi qarşısında qatarların yaxınlaşması və ya şlaqbaumun və ya yarımşlaqbaumun
bağlanacağı barədə xəbərdar edən siqnal sistemi quraşdırılmışdırsa, o, bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin
1-ci bəndinin b) yarımbəndinə nəzərdə tutulduğu kimi sayrışan qırmızı işıqdan və ya növbə ilə sayrışan
qırmızı işıqlardan ibarət olmalıdır. şlaqbaumun və ya yarımşlaqbaumun olmadığı dəmiryol keçidlərində
siqnalizasiya növbə ilə sayrışan iki qırmızı işıqla həyata keçirilir. Lakin:
i) qırmızı sayrışan işıqlar bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 2-ci bəndində təsvir olunmuş qırmızı-sarı-yaşıl
üçrəngli sistemin işıq siqnalı ilə, yaxud dəmiryol keçidi yaxınlığında yolda digər üçrəngli işıq siqnalları
yerləşdirildiyi və ya dəmiryol keçidində şlaqbaumlar quraşdırıldığı hallarda yaşıl işıqsız siqnalla əvəzlənə
və ya əlavə edilə bilər. Yarımşlaqbaumlu dəmiryol keçidindəki qırmızı işıqlar yuxarıda qeyd olunan ifadədə
göstərildiyi şəkildə dəyişdirilə bilməz; lakin əgər dəmir yol keçidləri qarşısındakı yolda digər üç rəngli
siqnallar mövcud olarsa, onlar bu şəkildə tamamlana bilər.
ii) az hərəkətli olan qrunt yollarda və piyada keçidlərində yalnız səs siqnalından istifadə edilə bilər”.
Bənd 2
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“ Svetoforlar hərəkət istiqaməti üzrə yolun hərəkət hissəsinin kənarında quraşdırılır; şərait tələb
etdikdə, məsələn siqnalların görünə bilmə şərtlərindən və ya hərəkətin intensivliyindən asılı olaraq, işıqlar
yolun əks tərəfində təkrarlanmalıdır. Lakin, yerli şərait nəzərə alınaraq, daha məqsədəmüvafiq hesab
edildiyi hallarda işıqlar hərəkət hissəsinin ortasında təhlükəsizlik adacığında və ya yolun hərəkət hissəsinin
üzərində təkrarlana bilər.”.
16. Konvensiyanın 35-ci maddəsinə
Bənd 1
Dəmir yol keçidlərinin şlaqbaum və ya şdaqbaumları qara və ağ və ya qara və sarı növbələnən
zolaqlarla işarələnmir.
17. Konvensiyanın əlavə 1-nə, bölmə A, yarımbölmə II
Bənd 2 (Sərt eniş)
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“a) kəskin maili enişlərə yaxınlaşmanı bildirən nişanlar üçün A, 2a işarəsindən istifadə olunur.
b) A, 2a işarəsinin sol tərəfi nişan lövhəsinin sol küncünü, onun bünövrəsi isə lövhənin bütün enini
tutur; rəqəmlər faizlə mailliyi göstərir. “
Bənd 3 (Sərt yoxuş)
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“a) Sərt yoxuşa yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq üçün A, 3a işarəsindən istifadə edilir.
b) A, 3a işarəsinin sağ tərəfi nişanın lövhəsinin sağ küncünü, onun bünövrəsi isə lövhənin bütün enini
tutur; rəqəmlər yoxuşun faizini göstərir.”
Bənd 12 (Piyada keçidi)
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“a) Piyada keçidinə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq üçün A,12a işarəsindən istifadə edilir.
b) işarə əks tərəfə istiqamətlənə də bilər. “
Bənd 18 (Üstün keçid hüququ ümumi qəbul olunmuş üstün keçid qaydaları ilə müəyyən edilən
yolayrıcı)
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Üstün keçid hüququ dövlətdə qüvvədə olan ümumi üstün keçid qaydaları ilə müəyyən olunmuş
yolayrıcına yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 18a işarəsindən istifadə olunur.”.
Bənd 20 (İstifadəçilərinə yol verilməli olan yol ilə kəsişmə)
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Bu bənd belə oxunmalıdır:
“ Bu əlavənin 9-cu bəndinin müddəalarına əsasən B, 1 və ya B, 2 a nişanları tətbiq edilir”.
Bənd 22 (Hərəkətin işıq siqnalları ilə nizamlandığı yolayrıcı)
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Yolayrıcında hərəkət işıq siqnalları ilə nizamlandığı halda, üzərində yuxarıda 17-ci bənddə qeyd
olunmuş A, 17 işarəsi olan Aa nişanı, 18-20-ci bəndlərdə göstərilən nişanlara əlavə olaraq və yaxud onların
əvəzinə quraşdırıla bilər”.
Bənd 26 (Digər dəmiryol keçidləri)
Yarım bənd b)
Bu yanmbənd belə oxunmalıdır:
“Digər dəmiryol keçidlərinə yaxınlaşmanı xəbər vermək üçün şəraitdən asılı olaraq A, 26a və ya A,
27 işarəsindən istifadə edilir”.
Bənd 28 (dəmiryol keçidlərinin bilavasitə yaxınlığında quraşdırılan nişanlar) A, 28 nişanının A,
28c nümunəsi istifadə edilmir.
A, 28a və A, 28b nümunələrinin üzərinə bu işarələrin ümumi görünüşünü və effektliyini azaltmamaq
şərti ilə qırmızı zolaqlar çəkilə bilər.
18. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə B
Bənd 1 (“BAŞ YOLLA KƏSİŞMƏ” nişanı)
B, 1 nişanında nə işarə, nə də yazı olmamalıdır.
Bənd 2 (“DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı).
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı B,2 nişanının B, 2a nümunəsidir. B, 2
nişanının B, 2a nümunəsi səkkiz guşəli, qırmızı fonlu ağ və ya açıq sarı haşiyəli olmalı və üzərindən ağ və
ya açıq sarı rənglə “STOP” işarəsi çəkilməlidir; bu işarənin hündürlüyü nişan lövhəsinin hündürlüyünün
üçdə birindən az olmamalıdır. Normal ölçüdə B, 2a nişanının hündürlüyü təxminən 0,90 m, kiçik ölçülü
nişanın hündürlüyü 0,60 m az olmamalıdır “.
19. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə C. yarımbölmə II
Bənd 1 (Girişin qadağan olması və ya məhdudlaşdırılması)
C,1 nişanının C,1b nümunəsindən istifadə edilmir.
Bu əlavə üçün əlavə olaraq tərtib edilmiş, istifadə oluna biləcək iki C,3m və C,3n nişanları aşağıdakı
mənanı daşıyır.
C, 3m – “MÜƏYYƏN OLUNMUŞ MİQDARDAN ÇOX PARTLAYICI VƏ TEZ ALIŞAN
MADDƏLƏRİ DAŞIYAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”.
C,3n – “MÜƏYYƏN OLUNMUŞ MİQDARDAN ÇOX SU ÇİRKLƏNDİRİCİ MADDƏLƏRİ
DAŞIYAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”.
c) yarımbəndinin sonundakı qeyd belə oxunmalıdır: «C, 3a -dən C, 31-ə qədər nişanların və bu bənddə
qeyd olunan C, 3m və C,3n nişanların maili qırmızı xətti olmur.”
Bənd 4 (Ötmənin qadağan olunması)
C, 13a və C, 13b nişanlarının C, 13ab və C, 13bb nümunələrindən istifadə olunmur.
Bənd 9, yarımbənd a) ii)
Bu müddəa tətbiq edilmir.
Bənd 9, yarımbənd b) iii)
Bu müddəa istifadə olunmur.
Bənd 9, yarımbənd c) v)
Əgər qadağa qısa məsafədə tətbiq edilirsə, bu qadağanın tətbiq edildiyi hüdudlar məsafəsi göstərilən,
qırmızı rəngli dairədən ibarət olan yalnız bir nişanın quraşdırılması imkanından istifadə etmək lazım
deyildir.
20. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə D, yarımbölmə I
Bənd 2
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Başqa göstəriş olmadıqda bu nişanlar mavi rəngdə, işarələr isə ağ və ya açıq rəngdə olmalıdır”.
21. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə D, yarımbölmə II
Bənd 1. (Məcburi istiqamət)
D, 1b nişanı istifadə edilmir.
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Bənd 3 (Məcburi dairəvi hərəkət) [çıxarılıb]
22. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə ET yarımbölmə II
Bənd 3. (“BİRTƏRƏFLİ HƏRƏKƏT” nişanı), yarımbənd a) ii)
E, 3b nişanının oxuna yalnız o zaman yazı yazılır ki, bu nişanın effektliyini azaltmasın.
Bənd 5 (Avtomagistrala giriş və ya avtomagirstraldan çıxışı xəbərdar edən nişanlar)
Əlavə edilmiş yarımbənd bilavasitə bu bəndin a) yarımbəndindən sonra daxil edilsin
Bu yarımbənd belə oxunmalıdır:
“E, 5a nişanını avtomagistrala yaxınlaşmanı xəbərdar etmək üçün istifadə etmək və ya təkrarlamaq
olar. Bu üsulla quraşdırılmış hər bir nişanın alt hissəsində ya nişan ilə avtomaqistralın başlanğıcı arasındakı
məsafəni göstərən yazı, ya da Konvensiyaya əlavə 1-in H bölməsində təsvir olunan H,1 əlavə lövhəciyi
yerləşdirilir”.
Bənd 6 (Avtomaqistrala şamil edilən hərəkət qaydalarının tətbiq edildiyi yola girişi və yaxud bu
yoldan çıxışı xəbərdar edən nişanlar)
Əlavə edilmiş yarımbənd bilavasitə bu bəndin a) yarımbəndindən sonra daxil edilsin.
Bu yarımbənd belə oxunmalıdır:
«E, 6a nişanını avtomagistrala şamil edilən hərəkət qaydalarının tətbiq edildiyi yola yaxınlaşmanı
xəbərdar etmək üçün istifadə etmək və ya təkrarlamaq olar. Bu üsulla quraşdırılmış hər bir nişanın alt
hissəsində ya nişan ilə avtomagistrala şamil edilən hərəkət qaydalarının tətbiq edildiyi yolun başlanğıcı
arasındakı məsafəni göstərən yazı, ya da Konvensiyaya əlavə 1-in H bölməsində təsvir olunan H,1 əlavə
lövhəciyi yerləşdirilir”.
Bənd 7 (Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını və sonunu bildirən nişanlar)
Bu bənd belə oxunmalıdır:
a) Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını bildirən nişanda yaşayış məntəqəsinin adı və ya siluet
formasında yaşayış məntəqəsinin işarəsi və ya hər ikisi birlikdə göstərilir.
Yazılar ağ və ya açıq fonda qara rənglə yazılır; nişanın tünd rəngli haşiyəsi olur.
E,7a , E,7b və E,7c nişanları yaşayış məntəqələrinin başlanğıcını bildirən nişanların nümunələridir.
b) Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağını bildirən nişan yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını bildirən
nişanın eyni olub, ondan yalnız yuxarıdakı sağ küncdən aşağıdakı sol küncə nişanı kəsən maili qırmızı xətlə
və ya paralel qırmızı xətlərlə fərqlənir.
E,8a, E,8b və E, 8c nişanları yaşayış məntəqəsinin qurtaracağını bildirən nişanların nümunələridir.
Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarına xələl gətirmədən bu nişanlar yaşayış
məntəqəsini bildirən nişanların əks tərəfində yerləşdirilə bilər.
c) bu bölmədə əhatə olunan nişanlar Konvensiyanın 13- bis maddəsinin 2-ci bəndinin müddəalarına
uyğun istifadə edilir.
Bənd 10 (Piyada keçidi)
E, 12b nişanı istifadə edilmir.
Bənd 12 (“DURACAQ YERİ” nişanı)
Bu bəndin 1-ci yarımbəndində göstərilən kvadrat lövhəyə “P” hərfi həkk olunur.
Əlavə bənd bilavasitə 13-cü bənddən sonra daxil edilsin.
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“Xüsusi hərəkət qaydaları tətbiq edilən yaşayış zonasına girişi və ya yaşayış zonasından çıxışı
bildirən nişanlar “.
E, 17 a “YAŞAYIŞ ZONASI” nişanı, Avropa sazişi ilə tamamlanan Yol hərəkəti haqqında
Konvensiyanın 27-bis maddəsində göstərilən və yaşayış zonalarında riayət olunmalı olan xüsusi qaydaların
tətbiq olunmağa başlanıldığı yerdə quraşdırılır. E, 17 b“YAŞAYIŞ ZONASININ QURTARACAĞI “
nişanı, bu qaydaların tətbiqinin başa çatdığı yerdə quraşdırılır. !”.
23. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə F, yarımbölmə II
Bənd 1 (“TİBBİ YARDIM MƏNTƏQƏSİ”nişanı)
F, 1 b və F, 1 c işarələri istifadə edilmir.
Bənd 2 (Digər işarələr)
Əlavə mətn bu bəndin sonuna əlavə edilsin.
F,14 “YOL HƏRƏKƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT VERƏN RADİOSTANSİYALAR”.
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Ağ kvadratdakı yazı: “Radio” sözünün altında radiostansiyanın adı və ya kodu, zərurət olduqda,
ixtisar edilmiş şəkildə, habelə proqramın nömrəsi göstərilə bilər. “Radio” sözü milli dildə də təkrar edilə
bilər.
Mavi fondakı yazı: Yerli radiostansiyanın tezliyini və zəruri hallarda dalğanın uzunluğunu göstərir.
Dövlətlər öz istəkləri ilə, UQD diapazonunda yayımlanan stansiyalara dair “MHz” qeydini və ya
regional kodu, orta və uzun dalğalı diapazonda yayımlanan stansiyalara münasibətdə “kc/s” qeydini əlavə
edə bilərlər.
Dalğanın uzunluğu “m” hərfi əlavə edilməklə rəqəmlərlə göstərilə bilər (məsələn, 1500 m).
F, 15 ”İCTİMAİ TUALET”
F, 16 “ÇİMƏRLİK VƏ YA ÜZGÜÇÜLÜK HOVUZU”.
24. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə G, yarımbölmə II
Bənd 2 (Xüsusi hallar), yarımbənd a)
G, 2a və G, 2b nişanlarında qırmızı xəttinin ətrafına ağ haşiyə çəkilir.
25. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə G, yarımbölmə III
Bənd 1
G, 4 c nişanı istifadə edilmir.
Bənd 2
G, 6 c nişanı istifadə edilmir.
26. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə G, yarımbölmə V
Bənd 3 (“DALANA APARAN YOL” nişanı)
G, 13 nişanında qırmızı xəttinin ətrafına ağ haşiyə çəkilir.
27. Konvensiyaya əlavə 1 , bölmə H
Əlavə bənd, 1-ci bənddən bilavasitə sonra əlavə edilsin.
Bu bənd belə oxunmalıdır:
“ Əlavə lövhəciklərin birlikdə tətbiq edildikləri konkret nişan qrupu ilə eyni fona malik olmasına
üstünlük verilir”.
Avropa sazişinin əlavəsinə əlavələr
“Əlavə nişan №1” və “Əlavə nişan №2” sözləri müvafiq olaraq “C,3m” və “C,3n” işarələr ilə əvəz
edilsin.
Bu sənədin sonunda göstərilən yeni nişanlar: E,17a; E,17b; F,14; F,15; F,16 daxil edilsin.
Cenevrə şəhərində 1971-ci il mayın 1-də imzalanmış “Yol nişanları və siqnalları
haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinə dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYD-ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası Sazişin 11-ci maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o, Sazişin 9-cu
maddəsini özü üçün məcburi hesab etmir.
Cenevrə şəhərində 1971-ci il mayın 1-də imzalanmış “Yol nişanları və siqnalları
haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinə dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Sazişin müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik
xəritəsi əlavə olunur).
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Avropa sazişi 27 noyabr 1995-ci ildə və 28 mart 2006-cı ildə qüvvəyə minmiş düzəlişlər nəzərə
alınmaqla
[1]
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“Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il noyabrın 8-də Vyana şəhərində imzalanmış
Konvensiya Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti və bəyanatı ilə (qeyd-şərtin və bəyanatın
mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2010-cu il
№ 29-IVQ
Yol Nişanları Və Siqnalları Haqqında
KONVENSİYA[*]
Razılığa gələn tərəflər,
yol nişanlarının, siqnallarının, işarələrinin və nişanlanma xətlərinin beynəlxalq aləmdə eyniliyinin
beynəlxalq yol hərəkətini yüngülləşdirməsi və yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini artırılması üçün
vacibliyini qəbul edərək aşağıdakılar barədə razılığa gəlirlər:
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın müddəalarının tətbiqi zamanı aşağıdakı terminlər bu maddədə göstərilən mənanı
daşıyırlar:
a) Razılığa gələn tərəfin “milli qanunvericiliyi” termini bu razılığa gələn tərəfin ərazisində qüvvədə
olan milli və yerli qanun və qaydaların cəmini ifadə edir;
b) “yaşayış məntəqəsi” termini giriş və çıxışları xüsusi olaraq yol nişanları ilə işarələnmiş və ya milli
qanunvericilik ilə hər hansı digər formada müəyyən olunmuş tikili ərazini ifadə edir;
c) “yol” termini istənilən yolun və ya küçənin hərəkət üçün açıq olan bütün ayırma zolağını ifadə
edir;
d)
“yolun
hərəkət
hissəsi”
termini
yolun
adətən
nəqliyyat
vasitələrinin
hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsini ifadə edir; yolun dəqiq ayrılan (o cümlədən ayırıcı zolaq vasitəsilə)
və ya müxtəlif səviyyələrdə yerləşən bir neçə hərəkət hissəsi ola bilər;
e) “hərəkət zolağı” termini eni motosikletlər istisna olmaqla digər avtomobillərin bir sırada hərəkəti
üçün kifayət edən ölçüdə bölünə bilən, uzununa nişanlanma xətti vasitəsilə işarələnmiş və ya işarələnməmiş
yolun hərəkət hissəsinin hər hansı uzununa zolağını ifadə edir;
e-bis) “velosipedin hərəkət zolağı” termini yolun hərəkət hissəsinin velosipedçilər üçün nəzərdə
tutulmuş zolağını ifadə edir. Velosipedin hərəkət zolağı digər hərəkət hissəsindən uzununa nişanlanma xətti
ilə ayırılır;
e-ter) “velosiped cığırı” termini velosipedçilər üçün işarələnmiş ayrıca yolu və ya yol hissəsini ifadə
edir. Velsiped cığırı digər yoldan və ya eyni yolun digər elementlərindən konstruktiv şəkildə ayrılır;
f) “yolayrıcı” termini yolların bir səviyyədə hər hansı kəsişməsi, birləşməsi və ya şaxələnməsi, o
cümlədən bu kəsişmə, birləşmə və ya şaxələnmələrin əmələ gətirdiyi ərazini ifadə edir;
g) “dəmiryol keçidi” termini müstəqil yatağı olan istənilən dəmiryol və ya tramvay yolları ilə yolun
bir səviyyədə kəsişməsini ifadə edir;
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h) “avtomagistral” termini xüsusi çəkilmiş və avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə
tutulmuş, yolkənarı ərazilərə xidmət etməyən elə bir yolu ifadə edir ki, o:
i) ayrı-ayrı yerləri istisna edilməklə və ya müvəqqəti qaydada müəyyənləşdirilən hallardan başqa, hər iki
hərəkət istiqaməti üçün, bir-birindən hərəkət üçün nəzərdə tutulmayan ayırıcı zolaq və ya müstəsna hallarda
başqa vasitələrlə ayrılmış ayrıca hərəkət hissələrinə malikdir;
ii) yollarla, dəmiryol və ya tramvay yolları ilə, piyada zolaqları ilə bir səviyyədə kəsişmələri yoxdur;
iii) avtomagistral kimi xüsusi işarələnmişdir;
i) nəqliyyat vasitəsi:
i) adamların minməsi və ya düşməsi, yaxud yüklərin yığılması və ya boşaldılması üçün zəruri olan müddətə
hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmişdirsə “dayanmış” sayılır;
ii) digər yol istifadəçisi və ya hər hansı maneə ilə toqquşmanın qarşısını almaq və ya hərəkət qaydalarının
göstərişlərini yerinə yetirmək səbəbindən başqa, digər səbəbə görə hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmişdirsə və
onun dayanması adamların minməsi və ya düşməsi, yaxud yüklərin yığılması və ya boşaldılması üçün zəruri
olan müddətlə məhdudlaşmırsa “durmuş” sayılır.
Lakin Razılığa gələn tərəflər yuxarıda, ii) yarımbəndində göstərilən şəraitdə hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmiş
nəqliyyat vasitələrini o halda “dayanmış” hesab edə bilərlər ki, bu vəziyyətin müddəti milli qanunvericiliklə
müəyyənləşdirilmiş vaxt həddindən artıq olmasın, eləcə də yuxarıda i) yarımbəndində göstərilən şəraitdə
hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmiş nəqliyyat vasitələrini o halda “durmuş” hesab edə bilərlər ki, bu vəziyyətin
müddəti milli qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vaxt həddindən artıq olsun;
j) “velosiped” termini azı iki təkəri olan və yalnız həmin nəqliyyat vasitəsindəki şəxslərin əzələ
enerjisi ilə, o cümlədən pedalların və ya dəstəklərin köməyi ilə hərəkətə gətirilən hər hansı nəqliyyat
vasitəsini ifadə edir;
k) “moped” (asma mühərrikli velosiped) termini silindrinin həcmi 50 sm3 -dən çox olmayan
daxiliyanma mühərriki ilə təchiz edilmiş və maksimum konstruksiya sürəti saatda 50 km-dən (30 mildən)
yüksək olmayan hər hansı iki və ya üç təkərli nəqliyyat vasitəsini ifadə edir; lakin Razılığa gələn tərəflər
özlərinin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq istifadə imkanları, o cümlədən pedalların köməyi ilə hərəkətə
gətirilmə imkanları baxımından velosiped xüsusiyyətlərinə malik olmayan və ya maksimum konstruksiya
sürəti, kütləsi və ya mühərrikinin bəzi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş hədlərdən yüksək olan nəqliyyat
vasitələrini moped hesab etməyə bilərlər. Bu anlayışın heç bir müddəası Razılığa gələn tərəflərin yol
hərəkətinə dair öz milli qanunvericiliyinin göstərişlərini tətbiq edərkən mopedləri velosipedlərə bərabər
tutmasına mane olan müddəa kimi təfsir edilə bilməz;
I) “motosiklet” termini mühərriki olan arabalı və ya arabasız, hər hansı ikitəkərli nəqliyyat vasitəsini
ifadə edir. Razılığa gələn tərəflər özlərinin milli qanunvericiliyində yüksüz kütləsi 400 kq-dan çox olmayan
üçtəkərli nəqliyyat vasitələrini motosikletlərə bərabər tuta bilərlər. “Motosiklet” termini mopedləri əhatə
etmir, lakin Razılığa gələn tərəflər bu Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, müvafiq
bəyanat vermək şərti ilə bu Konvensiyanın tətbiqi zamanı mopedləri motosikletlərə bərabər tuta bilərlər.
m) “mexaniki nəqliyyat vasitəsi” termini mopedləri motosikletlərə bərabər tutmayan Razılığa gələn
tərəflərin ərazisində mopedlər, habelə relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla hər hansı özügedən yol
nəqliyyat vasitəsini ifadə edir;
n) “avtomobil” termini adətən yollarda adamların və ya yüklərin daşınması, yaxud adam və ya yük
daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması üçün istifadə edilən mexaniki nəqliyyat vasitəsini ifadə
edir. Bu termin trolleybusları, yəni elektrik naqili ilə birləşdirilmiş relssiz nəqliyyat vasitələrini əhatə edir.
O kənd təsərrüfatı traktorları kimi, adamların və yüklərin daşınması, yaxud adam və ya yük daşıyan
nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınmasını yalnız yardımçı funksiya qismində həyata keçirən nəqliyyat
vasitələrini əhatə etmir;
o) “qoşqu” termini mexaniki nəqliyyat vasitəsi ilə yedəyə alınmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı
nəqliyyat vasitəsini ifadə edir; bu termin yarımqoşquları da əhatə edir;
p) “yarımqoşqu” termini avtomobillərə birləşdirilmək üçün nəzərdə tutulan, bu zaman bir hissəsi
avtomobilə söykənərək özünün və yükün kütləsinin xeyli hissəsini onun üstünə salan hər hansı qoşqunu
ifadə edir;
q) “sürücü” (“çarvadar”) termini nəqliyyat vasitəsini, avtomobili və s. (o cümlədən velosipedi) idarə
edən və ya yollarda mal-qaranı, sürüləri, qoşqu, yük və ya minik heyvanlarını sürüb aparan hər hansı şəxsi
ifadə edir;
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r) “icazə verilmiş maksimum kütlə” termini nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyata alındığı dövlətin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən elan olunan yüklənmiş nəqliyyat vasitəsi üçün icazə verilən maksimum
kütləni ifadə edir;
s) “yüklə kütlə” termini yüklənmiş nəqliyyat vasitəsinin, heyətin və sərnişinlərin faktiki kütləsini
ifadə edir;
t) “hərəkət istiqaməti” və “hərəkət istiqamətinə uyğun” terminləri, əgər milli qanunvericiliyə uyğun
olaraq nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü başqa nəqliyyat vasitəsi ilə qarşılaşdıqda onu soldan buraxmalıdırsa,
sağ tərəfi ifadə edir; əks halda bu terminlər sol tərəfi ifadə edir;
u) sürücü üçün başqa nəqliyyat vasitələrinə “yol vermək” göstərişi - onun hərəkəti davam etdirməsi
və ya yenidən hərəkətə başlaması, yaxud hər hansı manevr etməsi başqa nəqliyyat vasitələrinin sürücülərini
qəflətən hərəkət istiqamətini və ya sürəti dəyişdirməyə məcbur edəcəyi təqdirdə, bu hərəkətləri etməkdən
çəkinməli olduğu deməkdir.
Maddə 2
Konvensiyaya Əlavələr
Bu Konvensiyaya aşağıdakı əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsidir:
Əlavə 1 : Yol nişanları;
Bölmə A: Xəbərdaredici nişanlar;
Bölmə B: Üstünlük nişanlan;
Bölmə C: Qadağanedici və məhdudlaşdırıcı nişanlar;
Bölmə D: Əmredici nişanlar;
Bölmə E: Xüsusi göstəriş nişanları;
Bölmə F: Məlumatverici nişanlar, obyektləri göstərən nişanlar və servis nişanları;
Bölmə G: İstiqamət göstəriciləri və məlumatverici-göstərici nişanlar;
Bölmə H: Əlavə lövhəciklər;
Əlavə 2: Yolların nişanlanması;
Əlavə 3: Əlavə 1-də göstərilən nişanların, işarə və lövhəciklərin rəngli təsviri.
Maddə 3
Razılığa gələn tərəflərin öhdəlikləri
1. a) Bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri onun müəyyən etdiyi yol nişanları, siqnallar, işarələr
və yol nişanlanması sistemini qəbul edərək bu sistemin mümkün qısa müddət ərzində tətbiqini öhdələrinə
götürürlər. Bu məqsədlə:
i) yol istifadəçilərinə məcburi göstərişin və ya müəyyən məlumatın verilməsi məqsədilə bu Konvensiya ilə
siqnal nişanı, işarəsi və ya nişanlanması müəyyən edildiyi halda, Razılığa gələn tərəflər bu maddənin 2 və
3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş müddətlərə riayət etməklə, bu göstərişin və ya məlumatın verilməsi
məqsədilə digər siqnal nişanı, işarəsi və ya nişanlanması tətbiq etməməyi öz öhdələrinə götürürlər;
ii) yol istifadəçilərinə məcburi göstərişin və ya müəyyən məlumatın verilməsi məqsədilə bu Konvensiya
ilə siqnal nişanı, işarəsi və ya nişanlanması müəyyən edilmədiyi halda, Razılığa gələn tərəflər bu məqsədlə
özləri tərəfindən seçilmiş siqnal nişanı, işarəsi və ya nişanlanmasından, o şərtlə istifadə edə bilərlər ki, bu
siqnal nişanı, işarəsi və ya nişanlanma Konvensiya ilə başqa göstərişlər üçün nəzərdə tutulmamışdır və
onun müəyyən etdiyi sistemə uyğundur.
b) Yol hərəkətinə nəzarətin yaxşılaşdırılması və təcrübənin aparılması zərurəti ilə əlaqədar, bu
Konvensiyaya düzəlişlərin təklif edilməsindən əvvəl, Razılığa gələn tərəflər eksperiment şəklində və
müvəqqəti qaydada müəyyən yol sahələrində bu Konvensiyanın müddəalarından kənara çıxılmasına yol
verə bilərlər.
2.
Razılığa gələn tərəflər bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən dörd ildən gec olmayaraq, öz
ərazilərində bu Konvensiya ilə müəyyən edilmiş siqnal nişanları, işarələri, qurğuları və nişanlanmaya zahiri
görünüşü uyğun olan, lakin bu Konvensiya ilə müəyyən ediləndən fərqli məna daşıyan bütün siqnal
nişanlarmı, işarələrini, qurğularını və nişanlanmanı dəyişməyi və ya onlara əlavələr etməyi öz öhdələrinə
götürürlər.
3.
Razılığa gələn tərəflər bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən on beş ildən gec olmayaraq, öz
ərazilərində bu Konvensiya ilə müəyyən edilmiş sistemə müvafiq olmayan bütün siqnal nişanları, işarələri,
qurğuları və nişanlanmanı dəyişməyi öz öhdələrinə götürürlər. Bu müddət ərzində yol istifadəçilərinin bu
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Konvensiya ilə müəyyən edilmiş sistemə uyğunlaşmaları üçün bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş siqnal
nişanları və işarələri ilə yanaşı köhnə nişan və işarələrin istifadəsinə icazə verilir.
4.
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Razılığa gələn tərəfin bu Konvensiya ilə müəyyən edilmiş
siqnal nişanları və nişanlanmanın bütün növlərini məcburi qəbul etməli olduğu kimi təfsir edilə bilməz.
Əksinə Razılığa gələn tərəflər qəbul edəcəkləri siqnal nişanları və nişanlanma sayını tələb olunan minimum
hədlə məhdudlaşdıracaqlar.
Maddə 4
Razılığa gələn tərəflər aşağıdakıların qadağan olunmasını öhdələrinə götürürlər:
a) yol nişanında, onun dirəyində və ya hərəkətin nizamlanması üçün istifadə olunan istənilən digər
qurğuda bu nişana və ya qurğuya aid olmayan nə isə yerləşdirilməsini; lakin Razılığa gələn tərəflər və ya
onların ərazi bölmələri gəlir əldə etmək məqsədi daşımayan hər hansı assosiasiyaya göstərici nişanların
qoyulmasına icazə verdikdə, bu assosiasiyanın embleminin yol nişanında və ya onun dayağında, nişanın
başa düşülməsini çətinləşdirməmək şərtilə, yerləşdirilməsinə yol verə bilər.
b) siqnal işarələri və ya hərəkətin nizamlanması üçün digər qurğular kimi qəbul edilə bilən, yaxud
onların görünməsini və ya effektivliyini azalda bilən, yaxud yol istifadəçilərinin gözlərini qamaşdıra və ya
diqqətini yayındıra bilən və bununla da yol hərəkətinə təhlükə yaradan plakat və afişaların
yerləşdirilməsini, nişanlanmanın aparılmasını və qurğuların quraşdırılmasını.
II Fəsil
YOL NİŞANLARI VƏ SİQNALLARI
Maddə 5
1.
Bu Konvensiyanın müəyyən etdiyi sistemdə siqnal nişanlarının aşağıdakı kateqoriyaları
fərqləndirilir:
a) təhlükə barədə xəbərdaredici nişanlar: bu nişanların təyinatı yol istifadəçilərini yolda mövcud olan
təhlükə və onun xarakteri barədə xəbərdar etməkdir;
b) tənzimləyici nişanlar: bu nişanların təyinatı yol istifadəçilərini riayət etməli olduqları xüsusi
öhdəliklər, məhdudiyyətlər və ya qadağalar barədə xəbərdar etməkdir; onlar aşağıdakılara bölünürlər:
i) üstünlük nişanları;
ii) qadağanedici və ya məhdudlaşdırıcı nişanlar;
iii) əmredici nişanlar;
iv) xüsusi göstəriş nişanları;
c) informativ nişanlar: bu nişanların təyinatı yol istifadəçilərinə hərəkət zamanı zəruri məlumatların
və ya digər faydalı göstərişlərin verilməsidir və onlar aşağıdakılara bölünürlər:
i) məlumatverici nişanlar, obyektləri göstərən nişanlar və servis nişanları;
ii) istiqamət nişanları, yer nişanları və göstərici nişanlar:
ilkin istiqamət nişanları;
istiqamət nişanları;
yol müəyyənləşdirici nişanlar;
yer müəyyənləşdirici nişanlar;
təsdiqedici nişanlar;
göstərici nişanlar;
iii) əlavə lövhəciklər.
2.
Bu Konvensiya bir neçə nişan və ya işarə arasından seçmək imkanı verdiyi hallarda:
a) Razılığa gələn tərəflər özlərinin bütün ərazilərində yalnız bir nişan və ya bir işarə tətbiq
edəcəklərini öhdələrinə götürürlər;
b) Razılığa gələn tərəflər regional səviyyədə eyni nişan və ya işarənin seçilməsi barədə sazişin əldə
olunmasına cəhd etməyə borcludurlar;
c) seçilməmiş siqnal nişanlarına və ya işarələrə bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 3-cü
bəndinin müdəaları şamil edilə bilər.
Maddə 6
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1.
Sürücülər üçün nəzərdə tutulmuş nişanlar elə quraşdırılmalıdır ki, sürücülər onları asanlıqla və
vaxtında qavraya bilsinlər. Adətən nişanlar yolun hərəkət istiqamətinə uyğun tərəfində quraşdırılır; lakin
onlar yolun hərəkət hissəsinin üzərində də yerləşdirilə və ya təkrarlana bilər. Yerli şərait yolun hərəkət
istiqamətinə uyğun tərəfində quraşdırılmış nişanın sürücü tərəfindən vaxtında qavranılmamasına səbəb ola
bilərsə, nişan hərəkət hissəsinin üzərində və ya yolun əks tərəfində təkrarlanmalıdır.
2.
Hər bir nişanın təsir dairəsi nəzərdə tutulduğu sürücülər üçün, hərəkət üçün açıq olan yolun hərəkət
hissəsinin bütün enini əhatə edir. Lakin, nişanın təsir dairəsi hərəkət hissəsinin uzununa nişanlanma ilə
işarələnmiş bir və ya bir neçə hərəkət zolağı ilə məhdudlaşdırıla bilər.
Bu halda nişanının yerləşdirilməsinin aşağıdakı üç variantından biri tətbiq olunur:
a) əlavə şaquli oxlu nişan, zərurət olduqda, müvafiq hərəkət zolağı üzərində yerləşdirilir, və ya
b) nişan yolun yaxın çiynində o halda yerləşdirilir ki, yol nişanlanması nişanın tələbinin yalnız yol
çiyninə ən yaxın hərəkət zolağına şamil olunduğunu və bu nişanın ancaq yolun göstərilən sahəsində
qüvvədə olan qaydanı təsdiqləməyə xidmət etdiyini aydın ifadə etsin, və ya
c) bu Konvensiyaya Əlavə 1-in E bölməsinin II yarımbölməsinin 1 və 2-ci bəndlərində nəzərdə
tutulan E,1 və E, 2 nişanları və ya Əlavə 1-in G bölməsinin V yarımbölməsinin 1 və 2-ci bəndlərində
nəzərdə tutulan G.11 və G,12 nişanları yol çiynində yerləşdirilir.
3.
Səlahiyyətli orqan ayrılmış hərəkət hissəli yolun çiynində yerləşdirilmiş bu və ya digər nişanı
effektiv hesab etmədiyi halda, həmin nişan ayırıcı zolağın üzərində yerləşdirilə bilər və bu halda onun yol
çiynində təkrarlanması zəruri hesab edilmir.
4.
Milli qanunvericilikdə aşağıdakıların nəzərə alınması tövsiyyə olunur:
a) nişanlar elə yerləşdirilməlidir ki, onlar hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane
olmasın, yol çiynində isə piyadaların hərəkətinə mümkün qədər az mane olsun. Nişanın quraşdırıldığı
tərəfdə yol səthindən onun aşağı kənarına qədər olan məsafə imkan daxilində eyni yolda yerləşdirilmiş eyni
kateqoriyaya daxil olan nişanlar üçün bərabər olmalıdır;
b) nişanın ölçüləri onun uzaq məsafədən yaxşı görünüşünü və ona yaxınlaşdıqda aydın başa
düşülməsini təmin etməlidir; nişanların ölçüləri bu bəndin c) yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyd nəzərə
alınmaqla nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkət sürətinə müvafiq olaraq müəyyən edilir;
c) xəbərdaredici və tənzimləyici nişanların (xüsusi göstəriş nişanları istisna olmaqla) ölçüləri
Razılığa gələn tərəflərin ərazilərində standartlaşdırılmalıdır.
Bir qayda olaraq, işarələrinin hər növü üçün dörd ölçü kateqoriyası müəyyən edilir: kiçik, normal, böyük
və çox böyük. Kiçik ölçülü nişanlar yol şəraiti normal ölçülü nişanların tətbiqinə imkan vermədikdə və ya
yalnız kiçik hərəkət sürəti mümkün olduqda quraşdırılır. Bu nişanlar həmçinin əvvəlki nişanın
təkrarlanması üçün quraşdırıla bilər. Böyük ölçülü nişanlar yüksək hərəkət sürətli çox enli yollarda
quraşdırılmalıdır. Çox böyük ölçülü nişanlar çox yüksək hərəkət sürətli yollarda, xüsusən
avtomagistrallarda quraşdırılmalıdır.
Maddə 7
1.
Tövsiyyə olunur ki, milli qanunvericilikdə nişanların gecə vaxtı daha yaxşı görünüşün və
oxunuşunun təmin olunması məqsədilə işıqlandırılan və ya işıq əksedici yol nişanlarının, xüsusən
xəbərdaredici, əmredici və istiqamət göstərici nişanların yol istifadəçilərinin gözlərini
qamaşdırmamaq şərtilə məcburi tətbiqi nəzərdə tutulsun.
2.
Razılığa gələn tərəflər işıq saçan (fluoressent) materiallardan istifadə edilməsinə icazə verə bilərlər;
bu halda onlar hansı nişanlarda həmin materiallardan istifadə oluna biləcəyini müəyyən etməlidirlər.
3.
Milli qanunvericiliklə işıqlandırılan, işıq əksedici və özü işıqlanan (fluoressent) nişanların tətbiqi
qaydaları müəyyən edilməlidir. Bu qaydalarda işıq əksedici materialların hər bir sinfinin tətbiqi şərtləri əks
olunmalıdır.
4.
Nişanlarda rəngarəng tünd və açıq təsvir elementləri onlarla kontrast yaradan müvafiq açıq və ya
tünd ensiz zolaqlarla haşiyələnə bilərlər.
5.
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası yalnız müəyyən vaxtlara və ya günlərə şamil edilən
məlumatların, xəbərdarlıqların və ya qaydaların çatdırılması məqsədilə, yalnız onlardakı məlumatlar
qüvvədə olduğu zaman görünən nişanların istifadəsini qadağan etmir.
Maddə 8
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1.
Nişanların beynəlxalq səviyyədə asanlıqla başa düşülməsi məqsədilə, bu Konvensiya ilə müəyyən
olunmuş yol nişan və siqnalları sistemi hər bir növ nişanlar üçün xarakterik forma və rənglərə, habelə bütün
mümkün hallarda yazıların deyil, qrafik işarələrin tətbiqinə əsaslanır. Razılığa gələn tərəflər nəzərdə
tutulmuş işarələrə dəyişiklərin edilməsini zəruri hesab etdikdə, bu dəyişikliklər nişanların əsas
xarakteristikasını dəyişməməməlidir.
1-bis. Dəyişən simvollu nişanlar tətbiq olunduğu zaman, onların üzərində həkk olunmuş yazı və işarələr
də bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş nişan və siqnallar sisteminə uyğun olmalıdır. Lakin bu dəyişikliklər
göstərilən növ nişan və siqnallar sisteminin texniki tələblərindən irəli gəldiyi hallarda, xüsusən onların səhv
başa düşülməsinin qeyri-mümkünlüyü şərtilə daha dəqiq görünüşünün təmin olunması üçün tünd rənglə
təsvir olunmuş işarə və nişanlar açıq rənglə, açıq fon isə tündlə əvəz oluna bilər. Nişanın qırmızı rəngli
işarəsinin və haşiyəsinin dəyişdirilməsinə yol verilmir.
2.
Razılığa gələn tərəflər bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin a) ii) yarımbəndinə
müvafiq olaraq qəbul etmək istədikləri, lakin Konvensiyada nəzərdə tutulmamış yeni nişan və işarələr
barədə regional səviyyədə razılaşdırma əldə olunmasına cəhd etməlidirlər.
3.
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası, nişanın altında yerləşdirilən düzbucaqlı lövhəcikdə və ya nişan
həkk olunmuş düzbucaqlı lövhədə, əsasən yol nişanının asan qavranılması məqsədilə yazının
yerləşdirilməsini qadağan etmir; belə yazı həmçinin nişanın özünün üzərində də yerləşdirilə bilər, bir şərtlə
ki, bu, yazını başa düşməyən sürücülər üçün nişanı başa düşməyə çətinlik yaratmayacaqdır.
4.
Səlahiyyətli orqanların nişan və işarənin mənasının izah olunmasını və yaxud onların qüvvədə olma
müddətini məhdudlaşdırılmasını zəruri hesab etdikləri hallarda, tələb olunan göstərişlər bu Konvensiyanın
I əlavəsinə uyğun olaraq yazı ilə nişanda və ya əlavə lövhəcikdə yerləşdirilə bilər. Əmredici yol nişanlarının
təsir dairəsini yalnız müəyyən hərəkət iştirakçıları ilə məhdudlaşdırmaq və ya müəyyən hərəkət
iştirakçılarına hər hansı qaydaların qüvvəsinin şamil olunmadığını müəyyən etmək zərurəti yarandıqda, bu,
I Əlavənin H bölməsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq əlavə lövhəciklərin tətbiqi yolu ilə təmin edilir (H, 5a;
H, 5b və H, 6 lövhəcikləri).
5.
Bu maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərində göstərilən yazılar milli dildə və ya bir və ya bir neçə milli
dillərdə, bundan əlavə Razılığa gələn tərəf zəruri hesab etdikdə digər dillərdə, o cümlədən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının rəsmi dillərində yerinə yetirilə bilər.
XƏBƏRDAREDİCİ NİŞANLAR
Maddə 9
1.
Bu Konvensiyaya I Əlavənin A bölməsinin I yarımbölməsində xəbərdaredici nişanların nümunələri
göstərilmiş, A bölməsinin II yarımbölməsində isə bu nişanlarda yerləşdirilən işarələr qeyd olunmuş,
həmçinin bu nişanların tətbiqinə dair bəzi tələblər əks olunmuşdur. Bu Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 2ci bəndinə uyğun olaraq hər bir ölkə seçdiyi Aa və ya Ab xəbərdaredici nişan nümunəsi barədə Baş Katibi
məlumatlandırır.
2.
Xəbərdaredici nişanlar zərurət olmadan təkrarlanmamalıdır, lakin, belə nişanlar zəruri ehtiyatlılıqla
davranan sürücülər üçün vaxtında. müəyyən edilməsi çətin olan yol təhlükələri barədə onların xəbərdar
edilməsi məqsədilə quraşdırılmalıdır.
3.
Xəbərdaredici nişanlar təhlükəli sahələrdən istər gündüz, istərsə də gecə vaxtı, yol və hərəkət şəraiti
nəzərə alınmaqla, xüsusən adi sürətlə hərəkət edərkən nişanın görünməsini təmin edən məsafədə
quraşdırılmalıdır.
4.
Nişanla təhlükəli sahə arasında olan məsafə bu Konvensiyanın I Əlavəsinin H bölməsinin
tələblərinə uyğun quraşdırılan H.1 əlavə lövhəciyində göstərilə bilər; bu göstəriş sürücünün təhlükəli
sahəyə qədər olan məsafəni müəyyən edə bilməyəcəyi və normal gözləniləndən fərqli olduğu halda verilir.
5.
Xəbərdaredici nişanlar, o cümlədən avtomagistrallarda və onlara bərabər tutulan yollarda təkrarlana
bilər. Xəbərdaredici nişanlar təkrarlandıqda nişanla təhlükəli sahənin əvvəli arasındakı məsafə bu maddənin
4-cü bəndinin müddəalarına uyğun göstərilməlidir. Lakin, Razılığa gələn tərəflər dəmiryolu keçidləri və
ayrılan körpülər qarşısında yerləşdirilən xəbərdaredici nişanlara dair aşağıdakı müddəaları tətbiq edə
bilərlər:
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Bu Konvensiyanın I Əlavəsinin A bölməsinin II yarımbölməsinin S, 25, 26 və 27-ci bəndlərində təsvir
edilən A, 5; A, 25; A, 26 və ya A, 27 işarəli istənilən xəbərdaredici nişanın altında sarı və ya ağ fon üzərində
üç maili qırmızı xətt olan şaquli dördbucaqlı lövhə asıla bilər, lakin bu halda dəmiryolu keçidi ilə nişan
arasında olan məsafənin üçdə biri və üçdə ikisində üzərində uyğun olaraq iki və bir maili qırmızı xətt olan
daha iki dördbucaqlı lövhə və xəbərdaredici yol nişanı yerləşdirilməlidir. Bu nişanlar yolun hərəkət
hissəsinin əks tərəfində təkrarlana bilər. Bu bənddə təsvir olunan lövhələr bu Konvensiyanın I Əlavəsinin
A bölməsinin II yarımbölməsinin 29-cu bəndində təsvir olunmuşdur.
6.
Xəbərdaredici nişan kifayət qədər uzun məsafədə mövcud olan təhlükə barədə məlumat verilməsi
məqsədilə quraşdırılmışdırsa (məsələn, bir neçə təhlükəli döngə, qeyri-kafi vəziyyətdə olan yol sahəsi) və
bu sahənin uzunluğunun qeyd olunması zəruri hesab edildikdə, müvafiq göstəriş bu Konvensiyanın i
Əlavəsinin H bölməsinin H,2 əlavə lövhəciyində həmin bölmənin tələblərinə uyğun yerləşdirilir.
TƏNZİMLƏYİCİ NİŞANLAR
Maddə 10
Üstünlük nişanları
1.
Yol istifadəçilərini yolayrıcında keçid üstünlüyünün xüsusi qaydaları barədə məlumatlandırmaq
məqsədi ilə istifadə olunan nişanlar B,1, B,2, B,3 və B,4 nişanlarıdır. Yol istifadəçilərini dar yol
sahələrində keçid üstünlüyünün xüsusi qaydaları barədə məlumatlandırmaq məqsədi ilə istifadə olunan
nişanlar B,5 və B,6 nişanlarıdır. Qeyd olunan nişanlar bu Konvensiyanın I Əlavəsinin B bölməsində təsvir
olunmuşdur.
2.
B,1 “BAŞ YOLLA KƏSİŞMƏ” nişanı bu nişanın quraşdırıldığı yolayrıcında sürücülərin
yaxınlaşdıqları yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməli olduqlarını göstərmək üçün tətbiq
edilir.
3.
B,2 “DAYANMADAN
KEÇMƏK
QADAĞANDIR”
nişanı
bu
nişanın
quraşdırıldığı yolayrıcına çıxmazdan əvvəl sürücülərin dayanaraq yaxınlaşdıqları yolda hərəkət edən
nəqliyyat vasitələrinə yol verməli olduqlarını göstərmək üçün tətbiq edilir. Bu Konvensiyanın 46-cı
maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq hər bir dövlət seçdiyi B, 2a və ya B, 2b “DAYANMADAN
KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişan nümunəsi barədə Baş Katibi məlumatlandırmalıdır.
4.
Səlahiyyətli orqanın zəruri hesab etdiyi hallarda B,1 və ya B,2 nişanları yolayrıclarından kənarda
quraşdırıla bilər.
5.
B, 1 və B, 2 nişanları yolayrıcının bilavasitə yaxınlığında, imkan daxilində nəqliyyat vasitələrinin
dayanmalı olduğu yerdə və ya digər nəqliyyat vasitələrinə yol vermədən keçməməli olduqları yerdə
quraşdırılır.
6.
B,1 nişanına yaxınlaşmanın işarə olunması məqsədilə, bu nişan bu Konvensiyaya əlavə 1-in H
bölməsində təsvir olunmuş H,1 əlavə lövhəciyi ilə birlikdə istifadə olunur. B,2 nişanına yaxınlaşmanın
işarə olunması məqsədilə üzərində “STOP” işarəsi və B,2nişanına qədər olan məsafəni göstərən rəqəm olan
düzbucaqlı lövhəcik əlavə olunmuş B,1 nişanından istifadə olunur.
7.
B, 3 “BAŞ YOL” nişanı yol istifadəçilərinə, bu baş yolun digər yollarla kəsişməsində digər yollarla
hərəkət edən və ya onlardan çıxan nəqliyyat vasitələri sürücülərinin baş yolla hərəkət edən nəqliyyat
vasitələrinə yol vermələrini göstərmək üçün tətbiq olunur. Bu nişan yolun başlanğıcında quraşdırıla və daha
sonra hər kəsişmədən sonra təkrarlana bilər; bundan əlavə, o kəsişməyə qədər və ya kəsişmədə də
quraşdırıla bilər. Yolda B, 3 nişanı quraşdırıldığı halda, B, 4 “BAŞ YOLUN SONU” nişanı yolun digər
yollara nisbətən üstünlüyünün başa çatdığı yerin yaxınlığında quraşdırılır. B, 4 nişanı üstünlüyün başa
çatdığı yerə qədər bir və bir neçə dəfə təkrarlana bilər; bu halda təkrarlanan nişanlara əlavə 1-in H
bölməsinin H, 1 lövhəciyi əlavə olunur.
8.
Yolayrıcına yaxınlaşmanı göstərmək məqsədilə yolda A, 19 xəbərdaredici nişanının işarələrindən
biri quraşdırılırsa və ya yolayrıcında yol bu maddənin 7-ci bəndinə müvafiq olaraq B, 3 nişanı ilə
işarələnmiş baş yol olarsa, bütün digər yollarla kəsişmələrdə B, 1 və ya B, 2 nişanları quraşdırılmalıdır;
lakin B, 1 və B, 2 nişanlarının sürücülərin nişan olmadan belə yol verməli olduqları (qrunt örtüklü və
kəndarası yollar kimi) yollarda quraşdırılması məcburi hesab olunmur. B, 2 nişanı yalnız o halda
quraşdırılır
ki,
səlahiyyətli
orqanlar,
xüsusən
nəqliyyat
vasitələrinin
sürücülərinin
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yaxınlaşdıqları yolayrıclarının bu və ya digər tərəfindəki yol hissələrini pis gördükləri üçün sürücülərin
nəqliyyat vasitəsini dayandırmasını məcburi hesab edir.
Maddə 11
Qadağanedici və məhdudlaşdırıcı nişanlar
Qadağanedici və məhdudlaşdırıcı nişanlar, onların mənası qeyd olunmaqla bu Konvensiyaya əlavə
1-in C bölməsində təsvir olunmuşdur. Bu bölmədə həmçinin qadağa və məhdudiyyətlərin və ya onlardan
birinin bitməsini göstərən nişanlar da təsvir olunmuşdur.
Maddə 12
Əmredici nişanlar
Əmredici nişanlar bu Konvensiyaya əlavə 1-in D bölməsində mənası qeyd edilməklə təsvir
olunmuşdur.
Maddə 13
Bu Konvensiyaya əlavə 1-in C və D bölmələrində təsvir olunan nişanlara dair
ümumi müddəalar
1.
Qadağanedici, məhdudlaşdırıcı və əmredici nişanlar, onların qüvvəyə mindiyi yerin bilavasitə
yaxınlığında quraşdırılır və səlahiyyətli orqanın zəruri hesab etdiyi hallarda təkrarlana bilər. Lakin, pis
görünüş səbəbindən və ya yol istifadəçilərinin əvvəlcədən xəbərdar edilməsi məqsədilə, səlahiyyətli
orqanlar məqsədəmüvafiq saydıqları halda, nişanlar əmr, qadağa və ya məhdudiyyətin qüvvəyə mindiyi
yerdən müəyyən məsafə qabaq quraşdırıla bilər. Əmr, qadağa və məhdudiyyətin qüvvəyə mindiyi yerdən
qabaq quraşdırılan nişanların altında əlavə 1-in H bölməsinin H,1 əlavə lövhəciyi yerləşdirilir.
2.
Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını göstərən yol nişanı ilə birgə və ya bilavasitə ondan sonra
quraşdırılmış tənzimləyici nişanlar, yaşayış məntəqəsinin bəzi yol sahələrində quraşdırılmış nişanların
başqa tələbləri müəyyən etməsi halları istisna olmaqla, bu tələblərin bütün yaşayış məntəqəsinə aid
olduğunu göstərir.
3.
Qadağanedici və məhdudlaşdırıcı nişanların qüvvəsi quraşdırıldığı yerdən, əks nişanın
quraşdırıldığı
yerədək
və
ya
növbəti yolayrıcınadək şamil
edilir.
Qadağa
və
ya
məhdudiyyətin yolayrıcından sonra da qüvvədə olmasını göstərmək tələb olduğu hallarda bu nişan milli
qanunvericiliyə uyğun olaraq təkrarlana bilər.
4.
Tənzimləyici nişan müəyyən zonada yerləşən bütün yollarda qüvvədə olduqda (zonaya şamil
olunma), o, bu Konvensiyaya əlavə 1-in E bölməsinin II yarımbölməsinin 8 a) bəndində müəyyən olunmuş
qaydada quraşdırılır.
5.
Bu maddənin 4-cü bəndində göstərilmiş zonadan çıxış bu Konvensiyaya əlavə 1-in E bölməsinin II
yarımbölməsinin 8 b) bəndində müəyyən olunmuş qaydada işarələnməlidir.
Maddə 13-Bis
Xüsusi göstəriş nişanları
1.
Xüsusi göstəriş nişanları mənaları qeyd olunmaqla bu Konvensiyaya əlavə 1-in E bölməsində təsvir
edilmişdir.
2.
E,7a; E,7b; E,7c və ya E,7d və E,8a; E,8b; E,8c və ya E,8d nişanları hərəkət iştirakçılarına göstərir ki,
yaşayış məntəqələrində başqa nişanlarla yolun bəzi hissələrində digər qaydalar müəyyən edildiyi hallar
istisna olmaqla, E, 7a; E, 7b; E, 7c və ya E, 7d nişanlarından E, 8a; E, 8b; E, 8c və ya E, 8d nişanlarına qədər
olan məsafədə bu dövlətin ərazisində yaşayış məntəqələrində hərəkət üçün müəyyən olunmuş ümumi
qaydalar tətbiq olunur; lakin B,3 nişanı olan baş yolda, üstün keçid hüququnun qüvvədən düşdüyü yaşayış
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məntəqəsində həmişə B,4 nişanı quraşdırılmalıdır. 14-cü maddənin 2, 3 və 4-cü bəndlərinin müddəaları bu
nişanlara şamil olunur.
2-bis. E, 11a nişanı uzunluğu 1000 metr və ya daha artıq olan tunellər üçün və milli qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş hallarda istifadə olunur. Uzunluğu 1000 metr və ya daha artıq olan tunellər üçün məsafə nişanın
aşağı hissəsində və ya əlavə 1-in H bölməsində təsvir olunmuş H,2 əlavə lövhəciyində göstərilməlidir.
Tunelin adı bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq göstərilə bilər.
3.
E, 12a; E, 12b və ya E, 12c nişanları səlahiyyətli orqanların məqsədəmüvafiq hesab etdiyi hallarda
piyada keçidlərində quraşdırılır.
4.
Xüsusi göstəriş nişanları 6-cı maddənin 1-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla səlahiyyətli
orqanın zəruri hesab etdiyi yerlərdə quraşdırılır. Bu nişanlar təkrarlana bilərlər. Nişanın altında
yerləşdirilmiş əlavə lövhəcik ondan nişanın işarə etdiyi yerə qədər olan məsafəni göstərə bilər; bu məsafə
nişanın alt hissəsində də qeyd oluna bilər.
İNFORMATİV NİŞANLAR
Maddə 14
1.
Bu Konvensiyaya Əlavə 1-in F və G bölmələrində yol istifadəçilərinə faydalı göstərişlər verən
nişanlar təsvir olunmuş və ya belə nişanların nümunələri göstərilmişdir; həmçinin bu bölmələrdə onların
istifadə olunmasına dair bəzi göstərişlər vardır.
2.
Bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin c) yarımbəndində sadalanan ii) informativ
nişanlarda yazılar latın əlifbasından istifadə etməyən dövlətlərdə həm milli dildə qeyd olunur, həm də milli
dildə olan bu sözlərin latın hərifləri ilə mümkün olan dərəcədə transliterasiyası və tələffüzü yazılır.
3.
Latın əlifbasından istifadə etməyən dövlətlərdə, latın hərifləri ilə yazılmış milli dildə olan sözlər
həm nişanda, həm də əlavə lövhəcikdə yerləşdirilə bilər.
4.
Nişanda yazılar ikidən çox olmayan dildə yazıla bilər.
Maddə 15
İlkin istiqamət göstəriciləri
İlkin istiqamət göstəriciləri yolun və hərəkətin şəraitindən, xüsusilə nəqliyyat vasitələrinin adi
hərəkət sürətindən və nişanın göründüyü məsafədən asılı olaraq, yolayrıcından istər gündüz, istərsə də gecə
maksimal effektivliyi təmin edən məsafədə yerləşdirilir; yaşayış məntəqələrində bu məsafə 50 metrdən (55
yarddan) artıq olmaya bilər, lakin avtomagistrallarda və sürətli hərəkət yollarında bu məsafə 500 metrdən
(550 yard) az olmamalıdır. Bu nişanlar təkrarlana bilər. Nişanın altında yerləşdirilən əlavə lövhəcikdə
nişandan yolayrıcına qədər olan məsafə göstərilə bilər; bu məsafə həmçinin nişanın aşağı hissəsində
göstərilə bilər.
Maddə 16
İstiqamət göstəriciləri
1.
Eyni bir istiqamət göstəricisində bir neçə yaşayış məntəqəsinin adı qeyd oluna bilər; bu halda adlar
nişanda bir-birinin altında yerləşdirilir. Bir yaşayış məntəqəsinin adında digərlərinə nisbətən daha böyük
hərflərdən, o halda istifadə oluna bilər ki, həmin yaşayış məntəqəsi digərlərinə nisbətən ən böyüyü olsun.
2.
Nişanlarda məsafələr qeyd olunduqda, müvafiq rəqəmlər yaşayış məntəqəsinin adı ilə eyni
səviyyədə yerləşdirilir. Ox formalı istiqamət göstəricilərində bu rəqəmlər yaşayış məntəqəsinin adı ilə oxun
ucu arasında qeyd edilməlidir; düzbucaqlı formalı nişanlarda onlar yaşayış məntəqəsinin adından sonra
yerləşdirilməlidir.
Maddə 17
Yol Müəyyənləşdirici Nişanlar
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Yolları onların rəqəmlərdən, hərflərdən və ya rəqəm və hərf kombinasiyasından ibarət nömrələri,
yaxud onların adları vasitəsilə işarələmək üçün istifadə olunan nişanlar düzbucaqlı və ya lövhə şəkilli
haşiyə ilə əhatələnmiş bu nömrədən və ya bu addan ibarət ola bilər. Lakin, yolların təsnifatı sisteminə malik
olan Razılığa gələn tərəflər, bu haşiyəni təsnifat işarəsi ilə əvəz edə bilər.
Maddə 18
Yer müəyyənləşdirici nişanlar
Yer müəyyənləşdirici nişanlar iki dövlət və ya bir dövlətin iki inzibati ərazi vahidi arasındakı sərhədi,
yaxud çay, aşırım, yer və s. adlarının göstərilməsi üçün istifadə oluna bilər. Bu nişanlar Konvensiyanın 13bis maddəsinin 2-ci bəndində qeyd olunan nişanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməlidir.
Maddə 19
Təsdiqedici nişanlar
Təsdiqedici nişanların məqsədi, səlahiyyətli orqanların zəruri hesab etdiyi hallarda, məsələn iri
yaşayış məntəqələrinin çıxışlarında, yolun istiqamətini təsdiqləməkdir. Onların üzərində, bu
Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi, bir və ya bir neçə yaşayış
məntəqəsinin adı göstərilir. Məsafələr göstərildiyi halda müvafiq rəqəmlər yaşayış məntəqəsinin adından
sonra yerləşdirilir.
Maddə 20
(çıxarılıb)
Maddə 21
Müxtəlif informativ nişanlara dair ümumi müddəalar
1.
Bu Konvensiyanın 15-19-cu maddələrində qeyd olunan informativ nişanlar səlahiyyətli orqanların
məqsədəmüvafiq hesab etdikləri yerlərdə quraşdırılır. Digər informativ nişanlar 6-cı maddənin 1-ci
bəndinin müddəalarına uyğun otaraq yalnız səlahiyyətli orqanların məqsədəmüvafiq hesab etdikləri
yerlərdə quraşdırılır; məsələn, F,2 - F,7 nişanları yalnız qəza təmiri, yanacaq doldurma, gecələmə və
qidalanma məntəqələrinin bir-birindən böyük məsafələrdə yerləşdiyi yollarda quraşdırılır.
2.
İnformativ nişanlar təkrarlana bilər. Nişanın altında yerləşdirilmiş əlavə lövhəcik nişandan onun
işarə etdiyi yerə qədər olan məsafəni göstərə bilər; bu məsafə nişanın aşağı hissəsində də qeyd oluna bilər.
(başlıq çıxarılıb)
Maddə 22
(çıxarılıb)
III Fəsil
İŞIQ YOL SİQNALLARI
Maddə 23
Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin nizamlanması
üçün nəzərdə tutulmuş siqnallar
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1.
Bu maddənin 12-ci bəndinin müddəalarına riayət edilməklə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini
nizamlayan işıq siqnalları qismində, yalnız ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə
tutulmuş siqnallar istisna olmaqla, yalnız aşağıdakı mənaları daşıyan işıqlar istifadə oluna bilər:
a) sayrışmayan işıqlar:
i) yaşıl işıq hərəkətə icazə verildiyini ifadə edir; lakin yolayrıcında hərəkətin nizamlanması üçün nəzərdə
tutulan yaşıl işıq, sürücülərin hərəkət etmək istədikləri istiqamətdə tıxac yarandığı və yolayrıcına daxil
olduqda işıq dəyişdiyi zaman oranı tərk edə bilməyəcəyi hallarda hərəkətə icazə vermir;
ii) qırmızı işıq hərəkətin qadağan olunduğunu ifadə edir; nəqliyyat vasitələri dayanma xəttini keçməməli,
yaxud əgər belə xətt yoxdursa svetoforu keçməməlidir; svetofor yolayrıcının ortasında və ya onun əks
tərəfində quraşdırıldığı halda, onlar bu yolayrıcına və ya yolayrıcında olan piyada keçidinə daxil
olmamalıdır;
iii) tək və ya qırmızı işıqla eyni zamanda yanan sarı işıq; sarı işığın tək yanması bildirir ki, nəqliyyat
vasitəsinin svetofora yaxın olması səbəbindən hərəkətin təhlükəsizliyi tələbləri nəzərə alınmaqla dayanma
xəttinin və ya svetoforun qarşısında dayanması mümkün olmayan hallar istisna edilməklə, heç bir nəqliyyat
vasitəsi dayanma xəttini və ya svetoforu keçməməlidir. Svetofor yolayrıcının ortasında və ya onun əks
tərəfində yerləşirsə, sarı işığın yanması bildirir ki, nəqliyyat vasitəsinin svetofora yaxın olması səbəbindən
hərəkətin təhlükəsizliyi tələbləri nəzərə alınmaqla yolayrıcı qarşısında dayanması mümkün olmayan hallar
istisna edilməklə, heç bir nəqliyyat vasitəsi yolayrıcına və ya yolayrıcında olan piyada keçidinə daxil
olmamalıdır. Sarı işığın qırmızı işıqla eyni zamanda yanması işarənin dərhal dəyişəcəyini, lakin qırmızı
işığın hərəkətin qadağan edilməsinə dair tələbini dəyişmədiyini bildirir.
b) sayrışan işıqlar;
i) bir sayrışan qırmızı işıq və ya növbə ilə biri. sönüb digəri yanan, eyni dayaq üstündə eyni hündürlükdə
yerləşdirilmiş və bir istiqamətə yönəlmiş iki sayrışan qırmızı işıq nəqliyyat vasitələrinin dayanma xəttini
və ya bu xətt olmadıqda svetoforu keçməməli olduğunu ifadə edir; bu işıqlar yalnız dəmiryol keçidlərində
və ayrılan körpülərin və ya gəmi-bərələrin yan alma körpülərinin girişində tətbiq olunur, həmçinin yanğın
söndürən avtomobillərin yola çıxması və ya trayektoriyası avtomobil yolunu aşağı hündürlükdə kəsib keçən
uçan nəqliyyat vasitəsinin yaxınlaşması ilə əlaqədar keçidin qadağan olunduğu işarə etmək üçün istifadə
olunur;
ii) sayrışan sarı işıq və ya növbə ilə sayrışan iki sarı işıq, sürücülərin hərəkəti xüsusi ehtiyatla davam
etdirməli olduqlarını bildirir.
2.
Üçrəngli sistemin işıq siqnalları üç sayrışmayan işıqdan, yəni: qırmızı, sarı və yaşıl işıqlardan
ibarətdir; yaşıl işıq yalnız qırmızı və sarı işıqlar söndürüldükdən sonra yanmalıdır.
3.
İkirəngli sistemin işıq siqnalları sayrışmayan qırmızı və yaşıl işıqlardan ibarətdir. Qırmızı və yaşıl
işıqlar eyni zamanda yanmamalıdır. İkirəngli sistemin işıq siqnalları bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 3cü bəndində nəzərdə tutulmuş əvəz olunma müddəti göstərilməklə yalnız müvəqqəti tətbiq oluna bilər.
3-bis. a) Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1, 2 və 3-cü bəndlərinin yol nişan və siqnallarına aid
müddəaları, dəmiryol keçidlərində istifadə olunanlar istisna edilməklə, yol işıq siqnallarına da şamil olunur.
b) Yolayrıclarında yol işıq siqnalları yol ayrıcının qarşısında və ya onun üzərində ortada quraşdırılır;
onlar yolayrıcının əks tərəfində və/və ya sürücünün gözləri səviyyəsində təkrarlana bilər.
c) Bundan əlavə, tövsiyyə olunur ki, milli qanunvericilikdə nəzərə alınsın ki, yol işıq siqnalları:
i) elə quraşdırılır ki, yolun hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olmasın, yol
çiyinlərində quraşdırıldıqda isə piyadaların hərəkətinə mümkün qədər az mane olmalıdır;
ii) uzaqdan yaxşı görünməli, yaxınlaşdıqda onların göstərişləri aydın başa düşülməlidir;
iii) yolların kateqoriyaları nəzərə alınaraq hər bir Razılığa gələn tərəfin ərazisində standart olmalıdır.
4.
Bu maddənin 2 və 3-cü bəndlərində göstərilmiş üçrəngli və ikirəngli sistemlərin işıqları şaquli və
ya üfüqi yerləşdirilir.
5.
İşıq siqnalları şaquli quraşdırıldıqda qırmızı işıq yuxarıda yerləşdirilməlidir; işıq siqnalları üfüqi
quraşdırıldıqda, qırmızı işıq hərəkət istiqamətinə əks tərəfdə yerləşdirilməlidir.
6.
Üçrəngli sistemdə sarı işıq ortada yerləşdirilir.
7. Bu maddənin 2 və 3-cü bəndlərində qeyd olunan üçrəngli və ikirəngli sistemlərin bütün işıqları dairəvi
olmalıdır. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qırmızı sayrışan işıqlar da dairəvi olmalıdır.
8.
Sarı sayrışan işıq ayrıca quraşdırıla bilər; zəif hərəkət saatlarında bu işıq üçrəngli sistemin işıqlarını
əvəz edə bilər.
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9.
Üçrəngli sistemdə qırmızı, sarı və yaşıl işıqlar qara fonda eyni rəngli oxlarla əvəz edilə bilər. Yanan
oxlar işıqlarla eyni mənanı daşıyırlar, lakin hərəkətin qadağan olunması və ya icazə verilməsi onların
göstərdiyi istiqamətlərlə məhdudlaşır. Düzünə hərəkəti qadağan edən və ya icazə verən oxlar yuxarıya
istiqamətlənir. Qırmızı, sarı və yaşıl fonda qara ox işarələrindən istifadə oluna bilər. Bu oxlar yuxarıda qeyd
edilən oxlarla eyni məna daşıyırlar.
10.
Üçrəngli sistemin siqnalına üzərində ox və ya oxlar olan bir və ya bir neçə yaşıl işıq əlavə
olunduqda, bu əlavə ox və ya oxların işıqlanması, üçrəngli sistemin hansı rəngli işığının yanmasından asılı
olmayaraq, oxla və ya oxlarla göstərilən istiqamətdə və ya istiqamətlərdə nəqliyyat vasitələrinə hərəkəti
davam etdirməyə icazə verilməsini bildirir; bu həmçinin, o deməkdir ki, əgər nəqliyyat vasitələri yalnız
oxla göstərilmiş istiqamətə hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş zolaqda və ya bu hərəkətin həyata keçirilməli
olduğu zolaqda yerləşmişdirlərsə, həmin nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri, onların dayanması həmin
zolaqda arxalarında yerləşən digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olacağı hallarda göstərilən
istiqamətdə hərəkət etməlidirlər, bir şərtlə ki, onlar hərəkət etmək niyyətində olduqları istiqamətdə hərəkət
edən digər nəqliyyat vasitələrinə yol versinlər və piyadalara təhlükə törətməsinlər. Bu əlavə yaşıl işıqların
adi yaşıl işıqla eyni səviyyədə yerləşdirilməsinə üstünlük verilməlidir.
11.
a) Yaşıl və ya qırmızı işıqlar bir neçə hərəkət zolağı olan yolun, uzununa xətlərlə işarələnmiş hərəkət
zolaqları üzərində yerləşdirildikdə, qırmızı işıq üzərində yerləşdiyi zolaqda hərəkəti qadağan edir, yaşıl işıq
isə zolaqda hərəkətə icazə verir. Bu qaydada yerləşdirilmiş qırmızı işıq iki kəsişən maili zolaq formasında,
yaşıl işıq isə - aşağı yönəlmiş ox formasında olmalıdır.
b) səlahiyyətli orqanlar işıq siqnallarına hər hansı “keçid” siqnalı dəxil etməyi zəruri hesab edərsə,
bu siqnal diaqonal üzrə aşağı sağa və ya sola istiqamətlənmiş bir və ya hərəsi bir istiqamət göstərən iki sarı
və ya ağ ox şəklində olmalıdır; bu oxlar sayrışan ola bilər. Bu sarı və ya ağ oxlar həmin zolaq üzrə hərəkətin
tezliklə bağlanacağını və yol hərəkət iştirakçılarının oxun göstərdiyi zolağa keçməli olduqlarını bildirir.
12.
Milli qanunvericilik bəzi dəmiryol keçidlərində hərəkətə icazə verən asta-asta sayrışan ağ-ay işığı
siqnalının quraşdırılmasını nəzərdə tuta bilər.
13.
Əgər yol işıq siqnalı yalnız velosiped sürücüləri üçün nəzərdə tutulmuşdursa, baş verə biləcək
qarışıqlığın qarşısını almaq məqsədilə, yol işıq siqnalının üzərində velosiped silueti təsvir oluna bilər və ya
üzərində velosiped təsviri olan düzbucaqlı lövhəcik əlavə olunmuş kiçik ölçülü siqnaldan istifadə edilə
bilər.
Maddə 24
Yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş siqnallar
1.
Yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş işıq siqnalları qismində ancaq aşağıda göstərilən və qeyd
olunan mənaları daşıyan işıqlardan istifadə oluna bilər:
a) sayrışmayan işıqlar:
i)
yaşıl işıq piyadaların hərəkətinə icazə verildiyini bildirir;
ii)
sarı işıq piyadaların hərəkətinin qadağan edilməsini bildirir, lakin hərəkət hissəsinə artıq çıxmış
piyadaların keçidi başa çatdırmasına icazə verir;
iii)
qırmızı işıq piyadaların hərəkət hissəsinə çıxmasının qadağan edilməsini
bildirir;
b) sayrışan işıqlar: yaşıl sayrışan işıq piyadaların yolu keçmələri üçün müəyyən edilən vaxtın
bitmək üzrə olduğunu və tezliklə qırmızı işığın yanacağını göstərir.
2.
Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş işıq siqnalları əsas etibarı ilə qırmızı və yaşıl işıqlardan ibarət olan
ikirəngli sistem olmalıdır; lakin bu siqnallar qırmızı, sarı və yaşıl işıqlardan ibarət olan üçrəngli sistemdən
ola bilər. Heç vaxt eyni zamanda iki işıq yanmamalıdır.
3.
İşıqlar şaquli yerləşdirilməlidir, həm də qırmızı işıq həmişə yuxanda, yaşıl isə aşağıda olmalıdır.
Qırmızı işıq hərəkətdə olmayan, yaşıl işıq isə hərəkətdə olan piyada və ya piyadaların silueti formasında
olmalıdır.
4.
Piyada svetoforlarının konstruksiyası və yerləşdirilmə üsulu, onların sürücülər tərəfindən nəqliyyat
vasitələrinin hərəkətini nizamlanması üçün nəzərdə tutulmuş işıq siqnalları kimi qavranılması imkanını
istisna etməlidir.
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5.
Kor piyadalar tərəfindən yolun keçilməsinin sadələşdirilməsi məqsədilə piyadalar üçün işıq
siqnallarına səsli və ya toxunulmaqla duyulan siqnallar əlavə oluna bilər.
IV Fəsil
YOLLARIN NİŞANLANMASI
Maddə 25
Hərəkət hissəsindəki işarələr (yolun nişanlanması) səlahiyyətli orqanların zəruri hesab etdikləri
hallarda, hərəkətin nizamlanması, yol istifadəçilərinin xəbərdar edilməsi və ya istiqamətləndirilməsi
məqsədilə tətbiq olunur. Bu nişanlanma həm ayrıca, həm də onların tələblərinin gücləndirilməsi və ya
dəqiqləşdirilməsi məqsədilə digər yol siqnal nişanları ilə birlikdə tətbiq oluna bilər.
Maddə 26
1.
Hərəkət hissəsinə çəkilmiş bütöv xətdən ibarət uzununa nişanlanma, bütün nəqliyyat vasitələrinə
onun üzərindən keçilməsinin və ya üzərinə çıxılmasının qadağan olunduğunu bildirir; nişanlanma iki
hərəkət istiqamətini ayırdıqda, bu xətt o deməkdir ki, xəttin hərəkət hissəsinin sürücünün hərəkət
istiqamətinə uyğun kənarının əks tərəfi olan hissəsi ilə heç bir nəqliyyat vasitəsinə hərəkət etməməlidir. İki
bütöv xətdən ibarət uzununa nişanlanma da eyni məna daşıyır.
2.
a) Yolun hərəkət hissəsinə çəkilmiş qırıq xətdən ibarət uzununa nişanlanma qadağa mənası daşımır,
lakin, onun təyinatı:
i) ya hərəkət zolaqlarının sərhədlərinin müəyyən olunmasından, habelə hərəkət axınlarının istiqamətinin
bölünməsindən;
ii) ya da bütöv xəttə yaxınlaşma və onun müəyyən etdiyi qadağa barədə və ya xüsusi təhlükə doğuran digər
sahəyə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq etməkdən ibarətdir.
b) Bu maddənin a) ii) yarımbəndində qeyd olunan məqsədlər üçün tətbiq edilən qırıq-qırıq
nişanlanma xəttində xətlər arası məsafənin xəttin uzunluğuna olan nisbəti a) i) yarımbəndində göstərilən
məqsədlər üçün tətbiq edilən qırıq nişanlanma xəttindəkindən əhəmiyyətli dərəcədə az olmalıdır.
c) Qoşa qırıq xətlər bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 11-ci bəndinə uyğun olaraq hərəkət
istiqaməti növbə ilə dəyişə bilən hərəkət zolağının və ya zolaqlarının nişanlanması üçün tətbiq edilə bilər.
3.
Hərəkət hissəsində uzununa nişanlanma bütöv xəttin yanına çəkilmiş qırıq xətdən ibarət olduqda
sürücü yalnız onun tərəfində olan xəttin tələbini rəhbər tutmalıdır. Bu müddəa icazə verilən ötmə
əməliyyatını həyata keçirmiş sürücünün yenidən hərəkət istiqamətinə uyğun olan zolağa qayıtmasına mane
olmur.
4.
Bu maddənin müddəalarının tətbiqi zamanı yolun hərəkət hissəsinin kənarlarını bildirən və onların
yaxşı görünməsi üçün tətbiq olunan, habelə köndələninə xətlərlə birləşərək yolun hərəkət hissəsində durma
yerlərini işarə edən və ya dayanma və durmanı qadağan edən və ya məhdudlaşdıran uzununa xətlər uzununa
nişanlanmaya aid edilmir.
Maddə 26-Bis
1.
Bəzi növ nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş hərəkət zolaqlarının, o cümlədən velosipedlərin
hərəkət zolaqlarının nişanlanması hərəkət hissəsində olan digər bütöv və ya qırıq xətlərdən dəqiq fərqlənən
xətlərlə, əsas etibarı ilə daha enli və cizgilər arası məsafəsi daha kiçik olmalı olan xətlərlə həyata
keçirilməlidir.
2.
Əgər hərəkət zolağı ictimai nəqliyyatın müntəzəm xətlərində daşımaları yerinə yetirən nəqliyyat
vasitələri üçün nəzərdə tutulmuşdursa, yol nişanlanmasının hərf hissəsi “BUS” sözündən və ya “A”
hərfindən ibarət olmalıdır. Belə hərəkət zolağını işarə edən nişan bu Konvensiyaya əlavə 1-in E bölməsində
təsvir olunan düzbucaqlı formada və ya bu Konvensiyaya əlavə 1-in D bölməsində göstərilən dairəvi
formada, mavi fonda ağ avtobus şəklində olmalıdır. Bu Konvensiyaya əlavə 2-nin 28 a) və 28 b)
diaqramlarında müntəzəm hərəkət edən ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkət zolaqlarının işarələnməsi
nümunələri göstərilir.
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3.
Milli qanunvericiliklə 1-ci bənddə göstərilən hərəkət zolaqları ilə digər nəqliyyat vasitələrinin
hərəkət edə və ya onu kəsib-keçə bilməsi şərtləri konkret müəyyən olunmalıdır.
Maddə 27
1.
Bir və ya bir neçə hərəkət zolağının bütün eni boyu çəkilmiş bütöv köndələninə xətdən ibarət olan
nişanlanma, bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 3-cü bəndində göstərilmiş B, 2 “DAYANMADAN
KEÇMƏK QADAĞANDIR” yol nişanı ilə müəyyən olunmuş, nəqliyyat vasitələrinin dayanma xəttini işarə
edir. Həmçinin bu nişanlanma işıq yol siqnalının, yol hərəkətini nizamlamaq səlahiyyəti olan şəxsin tələbi
ilə və ya dəmiryol keçidi qarşısında dayanma xəttini göstərmək məqsədilə tətbiq oluna bilər. B, 2 yol
nişanmı müşayiət edən yol nişanlanması qarşısında yolun hərəkət hissəsində “STOP” sözü yazıla bilər.
2.
Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan köndələninə nişanlanma texniki cəhətdən mümkün olan
B, 2 yol nişanının quraşdırıldığı hər bir halda çəkilməlidir.
3.
Bir və ya bir neçə zolağın bütün eni boyu çəkilmiş qırıq köndələninə xətdən ibarət olan nişanlanma,
nəqliyyat vasitələrinin bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində göstərilmiş B,1 “BAŞ
YOLLA KƏSİŞMƏ” nişanının tələbinə uyğun olaraq yol verdikləri zaman adətən kəsib-keçməməli
olduqları xətti göstərir. Bu nişanlanmanın qarşısında B, 1 nişanının işarələnməsi məqsədilə yolun hərəkət
hissəsində bir tərəfi nişanlanmaya paralel olan, zirvəsi isə yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinə tərəf yönəlmiş
enli haşiyəli üçbucaq təsvir oluna bilər.
4.
Piyada keçidlərinin işarələnməsi məqsədilə yolun hərəkət hissəsinin oxuna paralel enli zolaqların
çəkilməsinə üstünlük verilməlidir.
5.
Velosipedçilər üçün keçidin işarələnməsi məqsədilə ya köndələninə xətlər, ya da piyada
keçidlərinin nişanlanmasına bənzəməyən digər nişanlanma çəkilir.
Maddə 28
1.
Yolun hərəkət hissəsində digər növ nişanlanma: oxlar, paralel və ya çəpəki xətlər və ya yazılar yol
nişanlarının tələblərinin təkrar olunması və ya yol istifadəçilərinə yol nişanlan ilə kifayət qədər aydın
şəkildə verilə bilməyən göstərişlərin verilməsi məqsədilə tətbiq edilə bilər. Nişanlanmanın bu növləri,
həmçinin zonalarının sərhədlərinin və ya duracaq zolaqlarının, durma qadağan edilən avtobus və
trolleybusların dayanma yerlərinin, habelə yolayrıclarına yaxınlaşarkən sıralarda ilkin yerdəyişmənin
işarələnməsi üçün istifadə edilir. Lakin, əgər uzununa nişanlanma ilə hərəkət zolaqlarına bölünmüş hərəkət
hissəsində ox çəkilmişdirsə, sürücülər hərəkət etdiyi zolaqda olan oxla göstərilmiş istiqamətdə və ya
istiqamətlərdən birində hərəkəti davam etdirməlidirlər.
2.
Piyada keçidlərinə aid olan, bu Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 4-cü bəndinin müddəalarına riayət
edilməsi şərtilə yolun hərəkət hissəsi zonasının və ya yolun hərəkət hissəsinin səviyyəsindən az yüksək
olan zonanın bütöv və ya qırıq zolaqla haşiyələnmiş paralel çəpəki xətlərlə nişanlanması bildirir ki, bütöv
zolaqla haşiyələndikdə bu zonaya nəqliyyat vasitəsinin daxil olmasını qadağan edilir; qırıq zolaq
haşiyələndikdə isə nəqliyyat vasitələri bu zonaya yalnız tam təhlükəsizlik şəraitində və ya hərəkət hissəsinin
əks tərəfində olan köndələn küçəyə girmək üçün zəruridirsə daxil ola bilərlər.
3.
Yolun hərəkət hissəsinin kənarında çəkilmiş ziqzaq şəkilli xətt hərəkət hissəsinin bu xətt boyu bütün
hissəsində durmanı qadağan edir. Avtobus və ya troleybus dayanacağının işarələnməsi məqsədilə, zərurət
olduqda, bu xətt “BUS” sözü və ya “A” hərfi ilə birgə istifadə oluna bilər.
Maddə 29
1.
Bu Konvensiyanın 26 - 28-ci maddələrində qeyd olunmuş nişanlanma yolun hərəkət hissəsinə boya
və ya boya kimi effektli olan istənilən digər üsulla da çəkilə bilər.
2.
Yolun hərəkət hissəsinin nişanlanması boya ilə çəkilirsə, boyanın rəngi ağ və ya sarı rəngdə
olmalıdır; durmanın icazə verildiyi, lakin müəyyən tələblər və ya məhdudiyyətlərlə şərtləndirildiyi
(durmanın müddətinin məhdudlaşdırılması, ödənişli olması, istifadəçilərin kateqoriyaları və sair) yerlər göy
rəngli boya ilə işarələnə bilər. Razılığa gələn tərəfin ərazisində hər iki rəng - sarı və ağ tətbiq olunduqda,
eyni kateqoriyalı nişanlanma eyni rəngdə olmalıdır. Bu maddənin müddəalarının tətbiqi zamanı “ağ”
termini “gümüşü” və ya “açıq boz” rəng çalarlarını da əhatə edir.
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3.
Nişanlanmaya daxil olan yazıların, təsvirlərin və oxların çəkilməsi zamanı, bu işarələrin hərəkətdə
olan nəqliyyat vasitələri sürücülərinin görünüş dairəsində çox kiçik bucaq altında olması səbəbindən,
onların ölçülərinin hərəkət istiqamətində əhəmiyyətli dərəcədə böyüdülməsi zərurəti nəzərə alınmalıdır.
4.
Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulan nişanlanma sürücülər tərəfindən asanlıqla
və vaxtında anlaşılmalıdır. O, gündüz və gecə vaxtı görünməlidir. Belə nişanlanmanın, xüsusən kifayət
dərəcədə işıqlandırılmayan sahələrdə işıqqaytarıcıolması tövsiyyə olunur.
Maddə 29-Bis
1.
Daimi yol nişanlanmasının müəyyən müddət üçün, o cümlədən yolda təmir işləri aparılarkən və ya
kənardan keçmənin mövcud olması ilə əlaqədar dəyişməsi zəruridirsə, rəngi daimi nişanlanmadan fərqli
olan müvəqqəti nişanlanma çəkilməlidir.
2.
Müvəqqəti nişanlanma daimi nişanlanmadan üstün sayılır və yol istifadəçiləri bu nişanlanmanın
tələblərinə əməl etməyə borcludurlar. Əgər daimi və müvəqqəti nişanlanmanın eyni zamanda mövcud
olması anlaşılmazlıq yarada bilərsə, daimi nişanlanmanı örtmək və ya ləğv etmək lazımdır.
3.
Müvəqqəti nişanlanma işıqqaytarıcı olmalıdır və yol hərəkətinin nizamlanmasının yaxşılaşdırılması
məqsədilə siqnal fənərləri və ya işıqəksedici qurğularla əlavə oluna bilər.
Maddə 30
Bu Konvensiyaya əlavə 2 yol nişanlanmasının sxem və ya şəkillərinə dair tövsiyyələr məcmusundan
ibarətdir.
V Fəsil
DİGƏR YOL NİŞANLARI VƏ SİQNALLARI
Maddə 31
Təmir işləri ilə əlaqədar nişanlar
1.
Yolun hərəkət hissəsində təmir işləri aparılan sahələrin sərhədləri nişanlarla aydın işarələnməlidir.
2.
Təmir işlərinin həcmindən və hərəkət intensivliyindən asılı olaraq, yolun hərəkət hissəsinin təmir
işləri aparılan sahəsinin sərhədlərinin işarələnməsi məqsədilə, ağ və qırmızı, sarı və qırmızı, qara və ağ və
ya qara və sarı zolaqlarla rənglənmiş bütöv və ya ara məsafəli baryerlər quraşdırılır, bununla yanaşı
baryerlər işıqqaytarıcı xüsusiyyətə malik deyilsə, işıqlar və işıqəksedici qurğular yerləşdirilir. İşıqəksedici
qurğular və sayrışmayan işıqlar qırmızı və ya tünd sarı, sayrışan işıqlar isə tünd sarı rəngli olmalıdır. Lakin:
a) hərəkətin yalnız bir istiqamətində görünən və bu hərəkət istiqamətinə əks tərəfdə yerləşən
sahənin sərhədlərini işarə edirsə işıq və qurğular ağ rəngdə ola bilər;
b) hərəkət istiqamətlərini ayıran sahənin sərhədlərini işarə edən işıq və 1 qurğular ağ və ya açıq
sarı rəngdə ola bilər.
Maddə 32
İşıqlar və ya işıqəksedici qurğular vasitəsilə nişanlanma
Hər bir Razılığa gələn tərəf bütün ərazisində hərəkət hissəsinin kənarının işarələnməsi üçün tətbiq
edilən işıqlar və ya işıqəksedici qurğular üçün bir rəng və ya rənglər sistemindən istifadə edəcəkdir.
DƏMİRYOL KEÇİDLƏRİ
Maddə 33
1.
a) Dəmiryol keçidi qarşısında qatarların yaxınlaşması və ya şlaqbaumun və
ya yarımşlaqbaumun bağlanacağı barədə xəbərdar edən siqnal sistemi quraşdırılmışdırsa, o, bu
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Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 1-ci bəndinin b) yarımbəndinə nəzərdə tutulduğu kimi sayrışan qırmızı
işıqdan və ya növbə ilə sayrışan qırmızı işıqlardan ibarət olmalıdır. Lakin:
i) qırmızı sayrışan işıqlar bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 2-ci bəndində təsvir olunmuş qırmızı-sarıyaşıl üçrəngli sistemin işıq siqnalı ilə, yaxud dəmiryol keçidi yaxınlığında yolda digər üçrəngli İşıq
siqnalları yerləşdirildiyi və ya dəmiryol keçidində şlaqbaumlar quraşdırıldığı hallarda yaşıl işıqsız siqnalla
əvəzlənə və ya əlavə edilə bilər,
ii) az hərəkətli qrunt yollarda və piyada zolaqlarında yalnız səs siqnalından istifadə oluna bilər.
b) Bütün hallarda işıq siqnallarına səs siqnalı əlavə edilər bilər.
2.
Svetoforlar hərəkət istiqaməti üzrə yolun hərəkət hissəsinin kənarında quraşdırılır; şərait tələb
etdikdə, məsələn siqnalların görünə bilmə şərtlərindən və ya hərəkətin intensivliyindən asılı olaraq, işıqlar
yolun əks tərəfində təkrarlanmalıdır. Lakin, yerli şərait nəzərə alınaraq, daha məqsədəmüvafiq hesab
edildiyi hallarda işıqlar hərəkət hissəsinin ortasında təhlükəsizlik adacığında və ya yolun hərəkət hissəsinin
üzərində təkrarlana bilər.
3.
B, 2 “Dayanmadan keçmək qadağandır” yol nişanı bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 4-cü
bəndinə müvafiq olaraq, şlaqbaum, yarımşlaqbaum və ya qatarların yaxınlaşmasını xəbərdar edən işıq
siqnal qurğusu olmayan dəmiryol keçidlərinin qarşısında quraşdırıla bilər; bu nişan dəmiryol keçidində
quraşdırıldıqda sürücü nəqliyyat vasitəsini dayanma xəttinin qarşısında və ya xətt olmadıqda nişanın
qarşısında dayandırmalıdır və yalnız keçidə qatarın yaxınlaşmadığına əmin olduqdan sonra hərəkətini
davam etdirməlidir.
Maddə 34
1.
Şlaqbaumlu və ya yarımşlaqbaumlu dəmiryol keçidində, dəmiryol xəttinin hər tərəfində şahmat
qaydasında yerləşdirilmiş şlaqbaumun və ya yarımşlaqbaumun üfüqi vəziyyəti hər bir yol istifadəçisinin
ona ən yaxın şlaqbaum və ya yarımşlaqbaum qarşısında dayanmalı olduğunu ifadə edir; şlaqbaum
və yarımşlaqbaumların üfüqi vəziyyət alması üçün hərəkəti də eyni məna daşıyır.
2.
Bu Konvensiyanın 33-cü maddəsinin 1-ci bəndinin a) yarımbəndində göstərilən qırmızı işığın və ya
qırmızı işıqların yanması və ya həmin bənddə göstərilən səs siqnalının verilməsi, həmçinin, heç bir yol
istifadəçisinin dayanma xəttini, dayanma xətti olmadıqda isə svetoforu keçmək hüququna malik olmadığını
ifadə edir. 33-cü maddənin 1-ci bəndinin a i) yarımbəndində qeyd olunan üçrəngli sistemin sarı işığının
yanması, svetofora yaxın olması səbəbindən təhlükə yaratmadan onun qarşısında dayanmaq imkansız olan
hallar istisna edilməklə, istənilən yol istifadəçisinin dayanma xəttini, dayanma xətti olmadıqda isə svetoforu
keçmək hüququna malik olmadığını ifadə edir.
Maddə 35
1.
Dəmiryol keçidlərinin şlaqbaumları və ya yarımşlaqbaumları növbələnən qırmızı və ağ, qırmızı və
sarı, qara və ağ və ya sarı və qara zolaqlarla aydın işarələnməlidir. Lakin onlar mərkəzində böyük qırmızı
disk yerləşdirilməklə yalnız ağ və ya sarı rənglə də boyana bilərlər.
2.
Hər bir şlaqbaumsuz və ya yarımşlaqbaumsuz dəmiryol keçidində dəmiryol xətlərinin bilavasitə
yaxınlığında əlavə 1-in A bölməsində təsvir olunan A, 28 siqnal nişanı quraşdırılmalıdır. Qatarların
yaxınlaşmasını xəbərdar edən svetofor və ya B, 2 “DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı
mövcud olduqda A, 28 nişanı B, 2 nişanının dirəyində və ya svetoforun dayağında yerləşdirilir. Aşağıdakı
hallarda A, 28 nişanının yerləşdirilməsi məcburi deyil;
a)
dəmiryolu hərəkəti çox aşağı sürətli olan, yol hərəkəti isə dəmiryol nəqliyyat vasitələrini
müşayiət edən şəxs tərəfindən əl ilə verilən işarələrlə tənzimlənən dəmiryolu ilə avtomobil yolunun
kəsişməsində;
b)
dəmiryol xətlərinin aşağı hərəkət intensivliyi olan qrunt yollarla və piyada yol-cığırları ilə
kəsişməsində.
3.
(çıxarılıb).
Maddə 36
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1.
Dəmiryol keçidlərində yarana bilən xüsusi təhlükəli hallar nəzərə alınaraq Razılığa gələn tərəflər
aşağıdakıları təmin etməyi öhdəliklərinə götürürlər:
a) hər bir dəmiryol keçidi qarşısında üzərində A, 25; A, 26 və ya A, 27 işarələrindən biri olan
xəbərdaredici nişanlardan biri quraşdırılsın; lakin aşağıdakı hallarda bu nişanlar quraşdırılmaya bilər:
i) yaşayış məntəqələrində baş verə biləcək xüsusi hallarda;
ii) mexaniki nəqliyyat vasitələrinin nadir hallarda hərəkət etdiyi qrunt örtüklü və ya kəndarası yollarda.
b) dəmiryol xətti hər iki istiqamətdə yol istifadəçilərinə, dəmiryol keçidinə bu və ya digər
tərəfdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün maksimal sürətlə hərəkət edən qatar görünərkən
keçidin girişində vaxtında dayana bilməsinə, habelə qatar göründüyü zaman dəmiryol keçidində olan yol
istifadəçilərinin keçidi vaxtında tərk etməsinə imkan verən dərəcədə yaxşı göründüyü dəmiryol keçidləri
istisna edilməklə, bütün dəmiryol keçidləri şlaqbaumla və ya yarımşlaqbaumla və yaxud qatarların
yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sistemilə təchiz olunsun; lakin Razılığa gələn tərəflər qatarların hərəkət
sürəti nisbətən aşağı olan və ya mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti cuzi olan dəmiryol keçidlərində
bu bəndin tələblərindən kənara çıxa bilərlər.
c)
şlaqbaum
və yarımşlaqbaumunların hərəkətə
gətirildiyi
postdan
şlaqbaum
və yarımşlaqbaumunlar görünməyən bütün dəmiryol keçidləri bu Konvensiyanın 33-cü maddəsinin 1-ci
bəndində göstərilən qatarların yaxınlaşması barədə xəbər verən siqnal sistemlərdən biri ilə təchiz olunsun;
d) şlaqbaum və yarımşlaqbaumları qatarın yaxınlaşması ilə avtomatik hərəkətə gətirilən bütün dəmiryol
keçidləri bu Konvensiyanın 33-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən qatarların yaxınlaşması barədə
xəbər verən sistemlərdən biri ilə təchiz olunsun;
e) görünüşünün yaxşılaşdırılması məqsədilə şlaqbaum və yarımşlaqbaumların üzərinə işıqqaytarıcı
materialdan səth çəkilsin və ya onlar işıqəksedici qurğularla təchiz edilsin və zəruri hallarda gecə vaxtı
işıqlandırılsın; intensiv gecə avtomobil hərəkəti olan yollarda dəmiryol keçidləri qarşısında quraşdırılan
xəbərdaredici nişanlara işıqqaytarıcı materialdan səth çəkilsin və ya onlar işıqəksedici qurğularla təchiz
edilsin və zəruri hallarda gecə vaxtı işıqlandırılsın;
f) yarımşlaqbaumlarla təchiz edilmiş dəmiryol keçidlərinin yaxınlığında yolun hərəkət hissəsinin
ortasında keçidə yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinə yolun hərəkət hissəsinin qarşı hərəkət istiqamətinə aid
hissəsinə çıxışı qadağan edən uzununa nişanlanma çəkilsin və ya hər iki hərəkət istiqamətini ayıran
istiqamətləndirici adacıqlar inşa olunsun.
2.
Bu maddənin müddəaları, bu Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 2-ci bəndinin sonuncu ifadəsində
nəzərdə tutulmuş hallarda tətbiq olunmur.
VI Fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 37
1.
Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlərin və ya hər hansı
ixtisaslaşdırılmış təsisatların üzvlərinin və ya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi üzvlərinin və ya
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Nizamnaməsinin Tərəflərinin və bu Konvensiyanın tərəfi olmağa Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin dəvət etdiyi hər hansı başqa dövlətin onu imzalaması üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mənzil Qərargahında 1969-cu il dekabrın 31-dək açıqdır.
2.
Bu Konvensiya ratifikasiya olunmalıdır. Ratifikasiya sənədi saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə verilir.
3.
Bu Konvensiya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən dövlətlərdən hər hansı birinin ona qoşulması
üçün açıq qalır. Qoşulma haqqında sənədlər saxlanmaq üçün BMT-nin Baş katibinə verilir.
Maddə 38
1.
Hər bir dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən və yaxud
sonradan istənilən zaman Baş katibə bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, xarici münasibətləri üçün bu
dövlətin məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə və ya ərazilərin bir qisminə Konvensiya tətbiq edilə bilər. Baş
katibin göstərilən bildirişi aldığı gündən otuz gün keçdikdən sonra və ya bildiriş vermiş dövlət üçün
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Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi anda, - əgər bu tarix ondan sonradırsa, - Konvensiya bildirişdə göstərilən
ərazidə və ya ərazilərdə tətbiq edilməyə başlanır.
2.
Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bildiriş vermiş hər bir dövlət belə bildirişin verilməsinə
dair səlahiyyət vermiş ərazilərin adından bu Konvensiyanın 46 - cı maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə
tutulmuş bəyanatları əks etdirən bildirişi də göndərməlidir.
3.
Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat vermiş hər bir dövlət sonradan istənilən zaman
Baş katibə ünvanlanan bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, Konvensiya, Baş katibin bu bildirişi aldığı
vaxtdan bir il keçdikdən sonra bildirişdə göstərilən ərazidə tətbiq edilməyəcəkdir.
Maddə 39
1.
Bu Konvensiya ratifikasiya etmə və ya qoşulma haqqında on beşinci sənədin saxlanmağa verildiyi
gündən on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2.
Ratifikasiya etmə və ya qoşulma haqqında on beşinci sənəd saxlanmağa verildikdən sonra bu
Konvensiyanı ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər bir dövlət barədə Konvensiya ratifikasiya və ya
qoşulma haqqında sənədin həmin dövlət tərəfindən saxlanmağa verildiyi gündən on iki ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 40
Bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi andan o, 1931-ci il martın 30-da Cenevrədə imzalanmaq üçün
açılmış yol nişan və siqnallarında eyniliyin tətbiq olunmasına dair Konvensiyanı və 1949-cu il sentyabrın
19-da Cenevrədə imzalanmaq üçün açılmış yol nişan və siqnallarına dair Protokolu ləğv edir və Razılığa
gələn tərəflər arasındakı münasibətlərdə onları əvəz edir.
Maddə 41
1.
Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən bir il sonra Razılığa gələn hər bir tərəf Konvensiyaya bir və ya
bir neçə düzəliş təklif edə bilər. Təklif olunan hər bir düzəlişin mətni izahedici memorandumla birgə Baş
katibə göndərilir, o isə düzəlişi Razılığa gələn bütün tərəflərə göndərir. Razılığa gələn tərəflər həmin mətnin
onlara göndərildiyi gündən on iki ay müddətində Baş katibə aşağıdakıları bildirmək imkanına malikdirlər:
a) düzəlişi qəbul edirlər, b) düzəlişi rədd edirlər və ya c) düzəlişə baxılması üçün konfrans çağırılmasını
arzu edirlər. Baş katib təklif olunan düzəlişin mətnini həmçinin bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci
bəndində göstərilən bütün başqa dövlətlərə göndərir.
2.
a) Əvvəlki bəndə uyğun olaraq göndərilmiş təklif edilən hər hansı düzəliş o zaman qəbul edilmiş
sayılır ki, yuxarıda göstərilən on iki aylıq müddət ərzində Razılığa gələn tərəflərin üçdə birindən azı düzəlişi
rədd etdiyi və ya həmin düzəlişə baxılması üçün konfrans çağırılmasını arzu etdiyi barədə Baş katibə
məlumat versin. Baş katib təklif olunan düzəlişin qəbulu və ya rədd edilməsi və konfransın çağırılması
barədə hər dəfə Razılığa gələn bütün tərəflərə məlumat verir. Müəyyən olunmuş on iki aylıq müddətdə
belə rəddetmələr və xahişlər Razılığa gələn bütün tərəflərin üçdə birindən az olan tərəflərdən alınarsa, Baş
katibi Razılığa gələn bütün tərəflərə məlumat verir ki, düzəliş, müəyyən olunmuş müddətdə düzəlişi rədd
etmiş və ya onu müzakirə etmək üçün konfrans çağırılması xahişi ilə müraciət etmiş tərəfləri istina etməklə,
Razılığa gələn bütün tərəflər üçün əvvəlki bənddə göstərilən on iki aylıq müddətin qurtardığı vaxtdan altı
ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
b) Yuxarıda göstərilən on iki aylıq müddət ərzində təklif olunan düzəlişi rədd etmiş və ya ona
baxılması üçün konfrans çağırılmasını xahiş etmiş Razılığa gələn hər bir tərəf həmin müddət keçdikdən
sonra istənilən vaxt düzəlişi qəbul etməsi barədə Baş katibə məlumat verə bilər, Baş katib isə bu məlumatı
Razılığa gələn bütün başqa tərəflərə göndərir. Düzəliş, onun qəbul edilməsi haqqında bu cür məlumat
göndərmiş Razılığa gələn tərəflər üçün onları Baş katibin aldığı vaxtdan
altı ay sonra qüvvəyə minir.
3.
Təklif olunan düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilməmişsə və bu maddənin
1-ci bəndində nəzərdə tutulan on iki aylıq müddətdə Razılığa gələn tərəflərin ümumi sayının yarısından azı
təklif olunan düzəlişi rədd etdiyini Baş katibə bildirirsə və Razılığa gələn bütün tərəflərin azı üçdə biri,
lakin ən azı onu düzəlişi qəbul etdiyini və ya həmin düzəlişi müzakirə etmək üçün konfrans çağırılmasını
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istədiyini ona bildirirsə, Baş katib təklif olunan düzəlişə və ya bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq ona
təqdim edilə biləcək hər hansı başqa təklifə baxılması üçün konfrans çağırır.
4.
Konfrans bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq çağırılarsa, Baş katib bu Konvensiyanın 37-ci
maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən bütün dövlətləri oraya dəvət edir. Baş katib konfransa dəvət olunmuş
bütün dövlətlərə təklif edilən düzəlişə əlavə olaraq konfransda baxılmasını arzu etdikləri hər hansı təklifi
konfransın açılmasına azı altı ay qalmış ona təqdim edilməsi barədə xahişlə müraciət edir və konfransa
dəvət olunan bütün dövlətlərə bu təkliflər barədə konfransın açılmasına azı üç ay qalmış məlumat verir.
5.
a) Bu Konvensiyaya hər hansı düzəliş Konfransda təmsil olunmuş dövlətlərin üçdə iki əksəriyyəti
tərəfindən qəbul edilirsə, qəbul olunmuş sayılır, bu şərtlə ki, bu əksəriyyət Konfransda təmsil edilmiş
Razılığa gələn bütün tərəflərin azı üçdə ikisini əhatə etsin. Baş katib düzəlişin qəbul edilməsi barədə
Razılığa gələn bütün tərəflərə məlumat verir və həmin düzəliş bu məlumatın verildiyi gündən on iki ay
sonra Razılığa gələn bütün tərəflər üçün, düzəlişi rədd etdikləri barədə həmin müddətdə Baş katibə məlumat
verənlər istisna edilməklə, qüvvəyə minir.
b) Yuxarıda göstərilən on iki ay müddətində düzəlişi rədd etmiş Razılığa gələn hər bir tərəf düzəlişi
qəbul etməsi barədə istənilən vaxt Baş katibə məlumat verə bilər və Baş katib isə Razılığa gələn bütün
başqa tərəfləri bu barədə məlumatlandırır. Düzəliş onu qəbul etməsi barədə məlumat vermiş Razılığa gələn
tərəf üçün Baş katibin məlumat aldığı vaxtdan altı ay sonra və ya əgər bu müddət daha gec qurtarırsa,
yuxarıda göstərilən on iki ay müddəti başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minir.
6. Təklif olunan düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş sayılmadıqda və Konfrans
çağırılmasının bu maddənin 3-cü bəndində qoyulan şərtləri yerinə yetirilmədikdə, həmin düzəliş rədd
edilmiş sayılır.
Maddə 42
Razılığa gələn hər bir tərəf bu Konvensiyanı Baş katibə ünvanlanan yazılı bildiriş vasitəsilə ləğv edə
bilər. Ləğvetmə bu bildirişi Baş katibin aldığı gündən bir il keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 43
Razılığa gələn tərəflərin sayı bir-birinin ardınca gələn on iki ayın hər hansı bir dövründə beşdən az
olduqda bu Konvensiya qüvvəsini itirir.
Maddə 44
Bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi barədə Razılığa gələn iki və daha çox tərəf arasındakı istənilən
mübahisəni Tərəflər danışıqlar yolu ilə və ya başqa tənzimləmə vasitələri ilə həll edə bilmədikdə, həmin
mübahisə Razılığa gələn hər hansı maraqlı tərəfin xahişi ilə Beynəlxalq Məhkəmənin həllinə verilə bilər.
Maddə 45
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası özünün xarici və ya daxili təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
Razılığa gələn tərəflərdən hər hansı birinin zəruri hesab etdiyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Nizamnaməsinə uyğun və yaranmış vəziyyətlə məhdudlaşan tədbirlər görməyə maneə kimi təfsir
olunmamalıdır.
Maddə 46
1.
Hər bir dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya və yaxud qoşulma haqqında
sənədini saxlanmağa verərkən bəyan edə bilər ki, o özünü bu Konvensiyanın 44-cü maddəsi ilə bağlı hesab
etmir. Razılığa gələn digər tərəflər belə bəyanat vermiş Razılığa gələn hər hansı tərəf barədə 44-cü maddə
ilə bağlı deyildir.
2.
a) Hər bir dövlət öz ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanmağa verdiyi anda, bu
Konvensiyanın tətbiqi məqsədilə, Baş katibə ünvanlanan bildiriş vasitəsilə aşağıdakıları bəyan edir:
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i) Aa və ya Ab nişan nümunələrindən hansını xəbərdaredici nişan olaraq qəbul etdiyini ( 9-cu maddə 1-ci
bənd);
ii) B,2a və ya B,2b nişan nümunələrindən hansını “DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı
olaraq qəbul etdiyini (10-cu maddənin 3-cü bəndi).
Sonralar istənilən vaxt hər bir dövlət Baş katibə ünvanlanan bildiriş vasitəsilə bəyanatını
dəyişməklə öz seçimini dəyişə bilər.
b ) Hər bir dövlət öz ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanmağa verdiyi anda Baş
katibə ünvanlanan bildiriş vasitəsilə bəyan edə bilər ki, bu Konvensiyanın tətbiqi məqsədilə o, asma
mühərrikli velosipedləri motosikletlərə bərabər tutur (1-ci maddənin 1-ci yarımbəndi).
Sonralar istənilən vaxt hər bir dövlət Baş katibə ünvanlanan bildiriş vasitəsilə öz bəyanatını geri
götürə bilər.
3.
Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatlar Baş katibin bildirişi aldığı vaxtdan altı ay
sonra və ya əgər bəyanat vermiş dövlət üçün bu tarix ondan sonradırsa - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi
anda qüvvəyə minir.
4.
Bu Konvensiyaya və onun əlavələrinə bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qeyd-şərtdən
fərqlənən qeyd-şərtlər yazılı şəkildə təqdim edildikdə, bunlar ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədin
saxlanmağa verilməsinə qədər təqdim edilmişsə, ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənəddə təsdiq
olunduqda icazə verilir. Baş katib göstərilən qeyd-şərtlər barədə bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci
bəndində göstərilən bütün dövlətlərə məlumat verir.
5.
Bu maddənin 1-ci və ya 4-cü bəndinə uyğun olaraq qeyd-şərt və ya bəyanat verən Razılığa gələn
hər bir tərəf Baş katibə ünvanlanmış bildiriş yolu ilə qeyd - şərtini istənilən vaxt geri götürə bilər.
6.
Bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq verilən hər hansı qeyd-şərt:
a)Konvensiyanın hansı müddəalarına aiddirsə, həmin müddəaları yuxarıda göstərilən qeyd-şərti
vermiş Razılığa gələn tərəf üçün bu qeyd-şərt çərçivəsində dəyişir;
b)Razılığa gələn digər tərəflər üçün də bu müddəaları onların qeyd-şərt vermiş Razılığa gələn
tərəflə qarşılıqlı münasibətlərində eyni dərəcədə dəyişir.
Maddə 47
Bu Konvensiyanın 41 və 46-cı maddələrində nəzərdə tutulan bəyanat, bildiriş və məlumatlardan
əlavə, Baş katib 37-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilən bütün dövlətlərə aşağıdakı məlumatlan bildirir:
a) 37-ci maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın imzalanması, təsdiqi və ona qoşulmalar haqqında;
b) 38-ci maddəyə uyğun olaraq bəyanatlar haqqında;
c) 39-cu maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixləri haqqında;
d) 41-ci maddənin 2 və 5-ci bəndlərinə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlərin qüvvəyə
minməsi tarixi haqqında;
e) 42-ci maddəyə uyğun olaraq ləğvetmələr haqqında;
f) 43-cü maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın öz qüvvəsini itirməsi haqqında.
Maddə 48
İngilis, ispan, çin, rus və fransız dillərində, - beş mətnin hamısı eyni qüvvəyə malikdir, - bir nüsxədə
tərtib edilmiş bu Konvensiyanın əsli saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil
verilir, o, lazımi qaydada təsdiq edilmiş sürətləri bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndində
göstərilən bütün dövlətlərə göndərir.
Öz hökumətləri tərəfindən buna lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edən nümayəndələr
bunu təsdiqləyərək, bu Konvensiyanı imzalamışlar.
Min doqquz yüz altmış səkkizinci il noyabr ayının səkkizində Vyanada imzalanmışdır.
Əlavə 1
YOL NİŞANLARI
Bölmə A
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TƏHLÜKƏ BARƏDƏ XƏBƏRDAREDİCİ NİŞANLAR
I. Nümunələr
1.
Xəbərdaredici nişanların nümunələri, aşağıda 28 və 29-cu bəndlərdə göstərilmiş A, 28 və A, 29
nişanları istisna olmaqla,
burada
yazılmış və
3-cü əlavədə təsvir
edilmiş Aa və
b
a
ya A nişanlandır. A nümunəsi bir tərəfi üfüqi olan, ona əks zirvəsi isə yuxarı istiqamətlənmiş
bərabərtərəfli üçbucaq şəklindədir; fonu ağ və ya sarı rəngli , haşiyəsi isə qırmızı rəngli
olmalıdır. Ab nümunəsi diaqonallarından biri şaquli olan kvadrat şəklindədir; fonu sarı rəngli , ensiz zolaqlı
haşiyəsi isə qara rəngli olmalıdır. Bu nişanlar üzərində olan işarələr, onların yazılışında digər göstərişlər
olmadıqda, - qara və ya tünd göy rəngli olmalıdır.
2.
Normal ölçülü A nişanlarının tərəfinin uzunluğu təxminən 0,90 metr ; kiçik ölçülü Aa nişanlarının
isə - 0,60 metrdən az olmamalıdır. Normal ölçülü Ab nişanlarının tərəfinin uzunluğu təxminən 0,60 metr ;
kiçik ölçülü Ab nişanlarının isə - 0,40 metrdən az olmamalıdır.
3.
Aa və ya Ab nişanları arasında seçim ilə əlaqədar bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 2-ci bəndinə
və 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinə bax.
II. Nişanların istifadəsinə dair göstərişlər və işarələr
1. Təhlükəli döngə və ya təhlükəli döngələr
Təhlükəli döngəyə və ya bir-birinin ardınca yerləşmiş təhlükəli döngələrə yaxınlaşmanın
xəbərdar edilməsi üçün şəraitdən asılı olaraq aşağıdakı nişanlardan biri istifadə olunur:
a) A,1a : sola döngə
b) A,1b: sağa döngə
c) A, 1c : birincisi sola olmaqla ikili döngə və ya bir-birinin ardınca ikidən artıq döngə
d) A, 1d : birincisi sağa olmaqla ikili döngə və ya bir-birinin ardınca ikidən artıq döngə
2. Sərt eniş
a) Böyük mailliyi olan sərt enişə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 2a işarəli Aa nişan
nümunəsi və A, 2b işarəli Ab nişan nümunəsi istifadə olunur.
b) A, 2a işarəsinin sol tərəfi nişan lövhəsinin sol küncünü, özülü isə - bu lövhənin bütün enini
tutmalıdır. A, 2a və A, 2b işarələrində rəqəmlər faizlə mailliyin dərəcəsini göstərir; bu göstərici 1:10 nisbəti
ilə də əvəz edilə bilər. Lakin Razılığa gələn tərəflər A, 2a və A, 2b işarələrinin əvəzinə bu Konvensiyanın
5-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müddəalarını mümkün qədər nəzərə alaraq, əgər tərəflərindən Aa nişan
nümunəsi seçilmişdirsə - A, 2c işarəsini və A b nişan nümunəsi seçilmişdirsə - A, 2d işarəsini qəbul edə
bilərlər.
3. Sərt yoxuş
a) Böyük mailliyi olan sərt yoxuşa yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 3a işarəsi
olan A nişan nümunəsi və A, 3b işarəsi olan Ab nişan nümunəsi istifadə olunur.
b) A, 3 a işarəsinin sağ tərəfi nişan lövhəsinin sağ küncünü, özülü isə - bu lövhənin bütün enini
tutmalıdır. A, 3a və A, 3b işarələrində rəqəmlər faizlə mailliyin dərəcəsini göstərir; bu göstərici
1:10 nisbətilə də əvəz edilə bilər. Lakin, yoxuşun işarələnməsi üçün A, 2c işarəsini seçən Razılığa gələn
tərəflər A, 3a işarəsinin əvəzinə A, 3c işarəsini, və A, 2d işarəsini seçən Razılığa gələn tərəflər
A, 3b işarəsinin əvəzinə A, 3d işarəsini qəbul edə bilərlər.
a

4. Yolun daralması
Yolun daralmış hissəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 4a işarəsi və ya yerin
konfiqurasiyasını daha aydın göstərən işarə, məsələn A, 4b işarəsi istifadə olunur.
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5. Ayrılan körpü
a) Ayrılan körpüyə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 5 işarəsi istifadə olunur.
b) A, 5 işarəli xəbərdaredici nişanın altında, aşağıdakı 29-cu bənddə təsvir
olunmuş, A,29a düzbucaqlı lövhəciyi yerləşdirilə bilər, lakin bu halda ayrılan körpü ilə A, 5 işarəli nişan
arasında olan məsafənin təxminən üçdə biri və üçdə ikisində bu bənddə təsvir olunmuş A, 29b və
A, 29c nümunəli lövhəciklər yerləşdirilməlidir.
6. Sahilboyuna və ya sahilə çıxış
Yolun sahilboyuna və ya sahilə çıxmasının xəbərdar olunması üçün A, 6 işarəsindən istifadə edilir.
7. Nahamar yol
a) Çala-çuxurlara, qozbel körpülərə və ya qabarıqlara və ya pis vəziyyətdə olan yolun hərəkət
hissəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 7a işarəsi istifadə olunur.
b) Qozbel körpülərin və ya qabarıqların işarələnməsi üçün A, 7a işarəsi A, 7b işarəsi ilə əvəz edilə
bilər.
c) Çala-çuxurların işarələnməsi üçün A, 7a işarəsi A, 7c işarəsilə əvəz edilə bilər.
8. Təhlükəli yol çiyni
a) Çiyinləri xüsusi təhlükə mənbəyi olan yol sahəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 8
işarəsi istifadə olunur.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
9. Sürüşkən yol
Sürüşkənliyi xüsusən yüksək ola bilən yol sahəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 9
işarəsi istifadə olunur.
10. Çınqıl sıçrayışı
Çınqıl sıçrayışı baş verə bilən yol sahəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün
A, 10a işarəli Aa nişan nümunəsi və A, 10b işarəli Ab nişan nümunəsi istifadə olunur.
11. Daş uçqunu
a)
Daş uçqunu baş verə bilən yol sahəsinə yaxınlaşma və bununla əlaqədar yolda daşların olması
təhlükəsinin yaranması barədə xəbərdarlığın edilməsi üçün A, 11a işarəli Aa nişan nümunəsi və
A, 11b işarəli Ab nişan nümunəsi istifadə olunur.
b)
Hər iki halda işarənin sağ tərəfi nişan lövhəciyinin sağ küncündə yerləşir.
c)
İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
12. Piyada keçidi
a) Yol nişanlanması və ya E,12 nişanı ilə işarələnmiş piyada keçidinə yaxınlaşmanın xəbərdar
edilməsi üçün A, 12a və A, 12b nümunələri olan A, 12 işarəsi istifadə olunur.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
13. Uşaqlar
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a) Uşaqların tez-tez keçdikləri yol sahələrinə, məsələn məktəblərdən və ya
meydançalarından çıxışlara yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 13 işarəsi istifadə olunur.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.

oyun

14. Velosipedçi çıxışı
a) Velosipedçilərin tez-tez yola çıxdıqları və ya onu keçdikləri yol sahələrinə yaxınlaşmanın
xəbərdar edilməsi üçün A, 14 işarəsi istifadə olunur.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
15. Mal - qara keçidi və digər heyvanın göründüyü yer
a) Yolların heyvanlar tərəfindən keçilməsi təhlükəsi olan yol sahələrinə yaxınlaşmanın xəbərdar
edilməsi üçün digərlərindən daha tez-tez rast gəlinən ev və ya vəhşi heyvan siluetindən, məsələn ev heyvanı
üçün - A,15a işarəsindən, vəhşi heyvan üçün A, 15bişarəsindən istifadə olunur.
b) işarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
16. Təmir işləri
Yol işləri aparılan yol sahələrinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 16 işarəsi istifadə olunur.
17. İşıq siqnalları
a) Yol istifadəçilərinin qabaqcadan ehtimal edə bilmədikləri halda hərəkətin üçrəngli işıqlarla
nizamlandığı yerə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq edilməsi zəruri hesab edildikdə A, 17 işarəsindən istifadə
edilir. Bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 4-6-cıbəndlərində təsvir olunmuş üçrəngli sistemdə rənglərin
yerləşməsinə müvafiq olaraq A, 17 işarəsinin üç növü mövcuddur : A,17a ; A,17b və A,17c.
b) Bu işarə, yaxınlaşılan işıqların rənginə uyğun üç rəngdən ibarətdir.
18. Üstün keçid hüququ ümumi qəbul olunmuş üstün keçid qaydaları ilə
müəyyən edilən yolayrıcı
a) Üstün keçid hüququ dövlətdə qüvvədə olan ümumi üstün keçid qaydaları ilə müəyyən
olunmuş yolayrıcına yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 18a işarəsi olan Aa nişan nümunəsi və
A, 18b işarəsi olan Ab nişan nümunəsi istifadə olunur.
b) A, 18a və A, 18b işarələri yolayrıcının xarakterini daha aydın ifadə edən işarələrlə, məsələn
c
A, 18 ; A, 18d; A, 18e; A, 18f və A, 18g işarələri ilə əvəz edilə bilər.
19. İstifadəçiləri yol verməli olan yol ilə kəsişmə
a) Yol istifadəçilərinin yol verməli olduqları kəsişməyə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq edilməsi
üçün A, 19a işarəsindən istifadə edilir.
b) A, 19a işarəsi yol kəsişməsinin xarakterini daha aydın ifadə edən işarələrlə, məsələn A, 19b və
c
A, 19 işarələri ilə əvəz edilə bilər.
c) Bu işarələr, yalnız kəsişmə yaratdığı digər yol və ya yollarda B,1 və ya B,2 nişanları qoyulduğu
hallarda və yaxud qanunvericiliyə uyğun olaraq yolun xarakterinə görə (məsələn, kəndarası və ya qrunt
yollar) onunla hərəkət edən sürücülərin bu nişanların olmadığı halda belə yol verməli olduqları yolda tətbiq
edilir. Bu işarələrin B,3 nişanının quraşdırıldığı yollarda istifadə edilməsi bəzi konkret hallarla
məhdudlaşdırılacaqdır.
20. İstifadəçilərinə yol verilməli olan yol ilə kəsişmə.
a) Yol kəsişməsində B,1 “BAŞ
yaxınlığında A,20 işarəsi tətbiq edilir.

YOLLA KƏSİŞMƏ”

nişanı

qoyulduqda

kəsişmənin
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b) Yol kəsişməsində B, 2 “DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı qoyulduqda
kəsişmənin yaxınlığında B,2 nişan növünə uyğun olan A, 21a və ya A, 21b işarələri tətbiq edilir.
c) Lakin, bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq müvafiq işarəli Aa nişanı
əvəzinə B, 1 və B, 2 nişanları tətbiq edilə bilər.
21. Dairəvi hərəkətli yolayrıcı
Dairəvi hərəkətli kəsişməyə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 22 işarəsi istifadə olunur.
22. Hərəkətin işıq siqnalları ilə nizamlandığı yolayrıcı
Yolayrıcında hərəkət işıq siqnalları ilə nizamlandıqda yuxarıda 18-21-ci bəndlərdə təsvir olunmuş
nişanlara əlavə olaraq və ya onların əvəzinə 17-ci bənddə təsvir olunmuş A,17 işarəli Aa və Ab nişanları
yerləşdirilə bilər.
23. İkitərəfli hərəkət
a) Birtərəfli hərəkət olan və ya bir neçə hərəkət hissəli yoldan eyni hərəkət hissəsində müvəqqəti
və ya daimi ikitərəfli hərəkətin mövcud olduğu yol sahəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi
üçün A,23 işarəsi tətbiq edilir.
b) Bu işarəli nişan göstərilən yol sahəsinə girişdə və bu sahədə tələb olunan sayda təkrarlanmalıdır.
24. Yol hərəkətində tıxac
a) Yol hərəkətində tıxac yaranmış yol sahəsinə
məqsədilə A.24 işarəsi tətbiq edilir.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.

yaxınlaşmanın xəbərdar olunması

25. Şləqbaumlu dəmiryol keçidləri
Dəmiryolunun hər iki tərəfindən şahmat qaydasında yerləşmiş şlaqbaum və ya yarımşlaqbaumlu
dəmiryol keçidinin işarələnməsi məqsədilə A, 25 işarəsi tətbiq edilir.
26. Digər dəmiryol keçidləri
Digər dəmiryol keçidlərinin işarələnməsi məqsədilə A, 26a və ya A, 26b işarələri, yaxud
vəziyyətdən asılı olaraq A, 27 işarəsi istifadə oLunur.
27. Tramvay xətti ilə kəsişmə
Bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq anlayışa uyğun olaraq dəmiryol
keçidinə aid olmayan tramvay xətti ilə kəsişməyə yaxınlaşmanın xəbərdar olunması məqsədilə A, 27
işarəsindən istifadə oluna bilər.
Qeyd: Dəmiryolu hərəkəti çox aşağı sürətli olan və yol hərəkəti dəmiryol nəqliyyat vasitələrini
müşayiət edən şəxs tərəfindən əl ilə verilən işarələrlə tənzimlənən dəmiryol xətti ilə avtomobil yolunun
kəsişməsinə yaxınlaşmanın xəbərdar olunması vacib hesab edildikdə, aşağıda 32-ci bənddə təsvir olunmuş
A, 32 nişanından istifadə edilir.
28. Dəmiryol keçidlərinin bilavasitə yaxınlığında quraşdırılan nişanlar
a) Bu Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 2-ci bəndində qeyd olunan A, 28 nişanı üç nümunəyə
malikdir: A,28a; A, 28b və A, 28c.
b) A,28a və A, 28b nümunələri qırmızı və ya qara haşiyəli ağ və ya sarı fona malikdirlər;
a
A, 28 nümunəsi qara haşiyəli ağ və ya sarı fona malikdir; A, 28c nümunəsində yazılar qara hərflərlə qeyd
edilir. A, 28b nümunəsindən dəmiryolunda ikidən az olmayan təkər xətti olduqda istifadə olunur;
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A, 28c nümunəsindən istifadə edildikdə əlavə lövhəcik, dəmiryolunda ikidən az olmayan təkər xətti
olduqda lövhəciyin üzərində onların sayı göstərilməklə tətbiq olunur.
c) Xaçın uzunluğu adətən 1,20 metrdən az olmamalıdır. Kifayət qədər yer olmadıqda nişan
uclarının aşağı və yuxarı istiqamətləndirilməsilə təsvir oluna bilər.
29. Dəmiryol keçidlərinin və ayrılan körpülərin yaxınlığında quraşdırılan əlavə nişanlar
a) 9-cu maddənin 5-ci bəndində göstərilmiş lövhələr A,29a ; A, 29b və A, 29c nişanlarıdır.
b) A,29a nişanının üstündə quraşdırılmalı olan dəmiryoluna və ya ayrılan körpüyə yaxınlaşmanı
xəbərdar edən nişan A, 29b və A, 29c nişanlarının da üstündə yerləşdirilə bilər.
30. Uçuş-eniş zolağı
a) Uçuş-eniş zolağına qalxan və enən uçuş aparatlarının üzərindən aşağı hündürlükdə keçdiyi yol
sahəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 30 işarəsindən istifadə edilir.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
31. Yarıdan əsən külək
a) Yandan tez-tez güclü külək əsən yol sahəsinə yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün A, 31
işarəsindən istifadə edilir.
b) İşarələnmə əks tərəfə də yönəldilə bilər.
32. Digər təhlükələr
a) Bu Əlavənin 1-31-ci bəndlərində və ya B bölməsində göstərilmiş işarələrlə nəzərdə tutulmayan
təhlükənin mövcud olduğu yol sahəsinə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq edilməsi üçün A,32 işarəsindən
istifadə oluna bilər.
b) Lakin, Razılığa gələn tərəflər bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin ii)
yarımbəndinin müddəalarına uyğun olan qrafik işarələri qəbul edə bilərlər.
c) A, 32 nişanından dəmiryolu hərəkəti çox aşağı sürətli olan və yol hərəkəti dəmiryol nəqliyyat
vasitələrini müşayiət edən şəxs tərəfindən əl ilə verilən işarələrlə tənzimlənən dəmiryol xətti ilə kəsişməyə
yaxınlaşmanın xəbərdar edilməsi üçün istifadə edilə bilər.
Bölmə B
ÜSTÜNLÜK NİŞANLARI
Qeyd:
Baş
yolun
da
olduğu yolayrıcında baş
yolun
istiqaməti
dəyişdikdə, yolayrıcına yaxınlaşmanı xəbərdar edən nişanın altında və ya yolayrıcında, yaxud ondan əvvəl
quraşdırılmış üstünlük nişanlarının altında baş yolun istiqamətini yolayrıcının sxemi üzərində göstərən H,
8 əlavə lövhəciyi yerləşdirilə bilər.
1. “BAŞ YOLLA KƏSİŞMƏ” nişanı
a) “BAŞ YOLLA KƏSİŞMƏ” nişanı B, 1 nişanıdır. O, bir tərəfi üfüqi olan, ona əks zirvəsi isə
aşağı istiqamətlənmiş bərabərtərəfli üçbucaq şəklindədir; fonu ağ və ya sarı rəngli, haşiyəsi isə qırmızı
rəngli olmalıdır, nişanda işarə yoxdur.
b) Normal ölçülü nişanlar üçün üçbucağın tərəfinin uzunluğu təxminən 0,90 metr; kiçik ölçülü
nişanlar üçün isə - 0,60 metrdən az olmamalıdır.
2. “DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı
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a) “DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı B, 2 nişanıdır və onun iki nümunəsi
vardır:
i) B, 2a nümunəsi üzərində ağ hərflərlə ingilis dilində və ya müvafiq dövlətin dilində “STOP”
sözü yazılmış, qırmızı fonlu və səkkizguşəli olmalıdır; sözün hərflərinin hündürlüyü, ən azı lövhənin
hündürlüyünün üçdə birini təşkil etməlidir;
ii) B, 2b nümunəsi ağ və ya sarı fonlu və qırmızı haşiyəli dairə formasında olmalıdır; onun
üzərində yazısız B,1 nişanı yerləşdirilmiş və bundan əlavə onun yuxarı hissəsində böyük qara və ya göy
hərflərlə ingilis dilində və ya müvafiq dövlətin dilində “STOP” sözü yazılmışdır;
b) Normal ölçülü B, 2a nişanının hündürlüyü və normal ölçülü B, 2b nişanını diametri təxminən
0,90 metr ; kiçik ölçülü nişanların uyğun olaraq hündürlüyü və diametri - 0,60 metrdən az olmamalıdır.
c) B, 2a və B, 2b nümunələrindən birinin seçilməsi ilə əlaqədar bu Konvensiyanın 5-ci
maddəsinin 2-bəndinə və 10-cu maddəsinin 3-cü bəndinə baxılmalıdır.
3. “BAŞYOL” nişanı
a) “BAŞ YOL” nişanı B, 3 nişanıdır. O, diaqonallarından biri şaquli yerləşmiş kvadrat
formasındadır; kvadrat qara çərçivə ilə əhatə olunmuşdur; ortasında qara çərçivəli sarı və ya narıncı kvadrat
yerləşdirilmişdir; iki kvadrat arasındakı sahə ağ rəngli olmalıdır.
b) Normal ölçülü nişanlar üçün kvadratın tərəfinin uzunluğu təxminən 0,50 metr; kiçik ölçülü
nişanlar üçün isə - 0,35 metrdən az olmamalıdır.
4. “BAŞ YOLUN SONU” nişanı
“BAŞ YOLUN SONU” nişanı B, 4 nişanıdır. Bu nişan, üzərinə kvadratın aşağı sol tərəfinə və
yuxarı sağ tərəfinə perpendikulyar olan qara və ya boz mərkəzi zolaq, yaxud paralel cizgilərdən ibarət qara
və ya boz mərkəzi zolaq əlavə olunmuş yuxarıda təsvir olunan B, 3 nişanından ibarətdir.
5. Qarşıdan nəqliyyatın hərəkətinə üstünlük nişanı
a) qarşılıqlı keçid çətin olan və ya mümkün olmayan dar yol sahəsində sürücülər gecə və gündüz
vaxtı keçidi aydın müşahidə edə bildikləri üçün hərəkətin nizamlanması işıq yol siqnallarının quraşdırılması
yolu ilə deyil, bir istiqamətdə hərəkətə üstünlük verilməsi yolu ilə təşkil olunduğu halda, B,5 “QARŞIDAN
HƏRƏKƏTİN ÜSTÜNLÜYÜ” nişanı keçidin üstünlük olmayan tərəfində quraşdırılır. Bu nişan yolun dar
hissəsinə girişi qarşıdan hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin dayanmadan keçməsinə maneə törədildiyi
hallarda qadağan edir.
b) Bu nişan dairəvi, ağ və ya sarı fonlu və qırmızı haşiyəli olmalıdır; üstünlük verilən istiqaməti
göstərən ox işarəsi qara rəngli, digər istiqaməti göstərən ox işarəsi isə qırmızı rəngli olmalıdır.
6. Qarşıdan nəqliyyatın hərəkətinə nisbətən üstünlük nişanı
a) Sürücülərin dar yol sahəsində qarşıdan nəqliyyatın hərəkətinə nisbətən keçid üstünlüyünə malik
olmaları barədə xəbərdar olunmaları məqsədilə B, 6 nişanından istifadə edilir.
b) Bu nişan mavi fonlu düzbucaqlı formadadır: yuxarı istiqamətlənmiş ox ağ rəngli, digəri isə
qırmızı rəngli olmalıdır.
c) Yolda B,6 nişanından istifadə olunduqda, mütləq qaydada yolun dar sahəsinin digər tərəfində
əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün B, 5 nişanı quraşdırılır.
Bölmə C
QADAĞANEDİCİ VƏ YA MƏHDUDLAŞDIRICI NİŞANLAR
1. Ümumi xarakteristikaları və işarələri
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1.
Qadağanedici və məhdudlaşdırıcı nişanlar dairəvi olmalıdır; onların diametri yaşayış
məntəqələrindən kənarda 0,60 m-dən, yaşayış məntəqələrində dayanma və durmanı qadağan edən və ya
məhdudlaşdıran nişanların isə diametri 0,40 m və ya 0,20 m az olmamalıdır.
2.
Nişanın təsviri ilə əlaqəli aşağıda göstərilən kənarlaşmalar istisna olmaqla, qadağanedici və ya
məhdudlaşdırıcı nişanlar ağ və ya sarı fona və enli qırmızı haşiyəyə malik olmalıdır, işarələr və habelə
mövcud olduğu halda yazılar qara və ya göy rəngli olmalıdır; mövcud olduğu halda maili zolaqlar qırmızı
rəngli olmalı və nişanı soldan aşağı sağa kəsməlidir.
II. TƏSVİRİ
1. Hərəkətin qadağan edilməsi və məhdudlaşdırılması
a) İstənilən nəqliyyat vasitəsinin girişinin qadağan olunmasının göstərilməsi məqsədilə C,1
“GİRİŞ QADAGANDIR” nişanından istifadə edilir. Bu nişanın iki nümunəsi vardır: C, 1a və C, 1b.
b) Hər iki istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin istənilən hərəkətinin qadağan olunmasının
göstərilməsi məqsədilə C,2 “HƏR İKİ İSTİQAMƏTDƏ HƏRƏKƏT QADAĞANDIR” nişanından
istifadə edilir.
c) Yalnız bəzi kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin və ya yol istifadəçilərinin hərəkətinin qadağan
olunmasının göstərilməsi məqsədilə , işarəsi hərəkəti qadağan olunan nəqliyyat vasitəsinin və ya yol
istifadəçisinin siluetindən ibarət olan nişan istifadə edilir. Göstərilən C, 3a, C, 3b, C, 3c, C, 3d, C, 3e, C, 3f,
C, 3g, C, 3h ,C, 3i, C, 3j, C, 3k və C, 3l nişanları aşağıdakı mənaları daşıyırlar:
C, 3a “KOLYASKASIZ İKİTƏKƏRLİ MOTOSİKLETLƏR İSTİSNA OLMAQLA BÜTÜN MEXANİKİ
NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, 3b “MOTOSİKLETLƏRİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, 3c “VELOSİPED HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, 3d “ASMA MÜHƏRRİKLİ VELOSİPEDLƏRİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, 3e “YÜK AVTOMOBİLLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
Açıq rənglə nəqliyyat vasitəsinin siluetində və ya bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun
olaraq C, 3e nişanının altında əlavə lövhəcikdə rəqəmlə tonnajın göstərilməsi, nəqliyyat vasitəsinin və ya
nəqliyyat vasitələri tərkibinin icazə verilən maksimal kütləsinin göstərilmiş rəqəmdən artıq olduqda
qadağanın tətbiq olunduğunu ifadə edir.
C,3f “YARIMQOŞQU VƏ YA BİROXLU QOŞQU İSTİSNA OLMAQLA, QOŞQU YEDƏYƏ ALMIŞ
İSTƏNİLƏN MEXANİKİ NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
Açıq rənglə nəqliyyat vasitəsinin siluetində və ya bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun
olaraq C, 3f nişanının altında əlavə lövhəcikdə rəqəmlə tonnajın göstərilməsi, qoşqunun icazə verilmiş
maksimal kütləsi göstərilən rəqəmdən artıq olduqda qadağanın tətbiq olunduğunu ifadə edir.
Razılığa gələn tərəflər məqsədəmüvafiq hesab etdikləri halda yük avtomobilinin arxa hissəsinin siluetini
minik avtomobilinin arxa hissəsinin silueti ilə, qoşqunun siluetini isə belə avtomobilə qoşula bilən
qoşqunun silueti ilə əvəz edə bilərlər.
C,3g “QOŞQULU MEXANİKİ NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN KEÇİDİ QADAĞANDIR”
Açıq rənglə nəqliyyat vasitəsinin siluetində və ya bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun
olaraq C, 3 9 nişanının altında əlavə lövhəcikdə rəqəmlə tonnajın göstərilməsi, qoşqunun icazə verilmiş
maksimal kütləsi göstərilən rəqəmdən artıq olduqda qadağanın tətbiq olunduğunu ifadə edir.
C, 3h “XÜSUSİ GÖSTƏRİCİ LÖVHƏCİKLƏR TƏLƏB OLUNAN TƏHLÜKƏLİ YÜK DAŞIYAN
NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR” Təhlükəli yüklərin müəyyən növlərini
daşıyan yük nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin qadağan olunmasının işarələnməsi üçün C, 3h nişanından ,
vacib olduğu halda isə əlavə lövhəciklə birgə istifadə edilməsi tövsiyyə olunur . Bu əlavə lövhəcikdə
yerləşdirilən məlumatda bu qadağanın milli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş təhlükəli
yüklərin daşınmasına tətbiq edildiyi göstərilir.
C, 3i “ PİYADALARIN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, 3j “AT-ARABA İLƏ HƏRƏKƏT QADAĞANDIR”
C, 3k “ƏL ARABALARININ HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, 3l “ÖZÜGEDƏN
KƏND
TƏSƏRRÜFATI
NƏQLİYYAT
VASİTƏLƏRİNİN
HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
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Qeyd: Razılığa gələn tərəflər C, 3a - C, 3l nişanlarında sol yuxarı kvadrantı sağ aşağı kvadrant ilə
birləşdirən maili qırmızı zolağın çəkilməməsi, yaxud görünüşü və qavranılmasını pisləşdirmirsə zolağın bu
işarənin səviyyəsində qırılmaması barədə qərar qəbul edə bilərlər.
d) Bir neçə nəqliyyat vasitəsi və ya yol istifadəçisi kateqoriyalarının hərəkətinin qadağan edilməsi
üçün, ya qadağan edilmiş kateqoriyaların sayı qədər qadağan nişanlarından, ya da üzərində hərəkəti
qadağan edilən müxtəlif nəqliyyat vasitələri və yol istifadəçiləri silueti olan bir nişandan istifadə olunur.
C, 4a “MEXANİKİ
NƏQLİYYAT
VASİTƏLƏRİNİN
HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
VƏ
C, 4b “MEXANİKİ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN VƏ AT-ARABANIN HƏRƏKƏTİ
QADAĞANDIR» nişanlan belə nişan nümunəsindəndir.
Yaşayış məntəqələrindən kənarda üzərində ikidən artıq süluet olan nişanları, yaşayış
məntəqələrində isə üçdən artıq siluet olan nişanları quraşdırmaq olmaz.
e) Kütlə və qabarit ölçüləri müəyyən hədlərdən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin
qadağan olunmasının göstərilməsi üçün aşağıdakı nişanlar istifadə olunur:
C,5 “QABARİT ENİ.....METRDƏN ARTIQ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
QADAĞANDİR”
C,6 “QABARİT HÜNDÜRLÜYÜ....METRDƏN ARTIQ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN
HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C,7 “YÜKLƏ BİRLİKDƏ KÜTLƏSİ....TONDAN ARTIQ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN
HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C, “OXA DÜŞƏN AĞIRLIĞI.....TONDAN ARIQ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN
HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
C,9 “UZUNLUĞU.......METRDƏN ARTIQ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN VƏ YA
NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ TƏRKİBİNİN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR”
f) Nəqliyyat vasitələrinin, nişanda göstərilən araməsafəsi saxlanılmadan, hərəkətinin qadağan
olunmasının göstərilməsi üçün C,10 “NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN ƏN AZI ....... METR ARA
MƏSAFƏSİ SAXLAMADAN HƏRƏKƏTİ QADAĞANDIR” nişanı istifadə olunur.
2. Dönmənin qadağan edilməsi
Dönmənin qadağan edilməsinin göstərilməsi üçün (oxun istiqamətindən asılı olaraq sağa və ya
sola) C,11a “SOLA
DÖNMƏK QADAĞANDIR”
nişanı
və
ya
C, 11b “SAĞA
DÖNMƏK QADAĞANDIR” nişanı istifadə olunur.
3. Geriyə dönmənin qadağan edilməsi
a)
Geriyə
dönmənin qadağan
olunmasının
göstərilməsi məqsədilə C.12 “GERİYƏ
DÖNMƏK QADAĞANDIR” nişanından istifadə edilir.
b) Müvafiq hallarda işarə əks istiqamətdə yönəldilə bilər.
4. Ötmənin qada]an edilməsi
a) Ötməyə dair qüvvədə olan qaydaların ümumi tələbləri ilə yanaşı, ikitərəfli asma mühərrikli
velosipedlər və ya ikitəkərli kolyaskasız motosikletlər istisna olmaqla, yollarda hərəkət edən bütün
mexaniki
nəqliyyat
vasitələrini
ötmənin
qadağan
olunduğunu
göstərmək
məqsədilə
C, 13a “ÖTMƏK QADAĞANDIR” nişanından istifadə edilir.
Bu nişanın iki nümunəsi vardır: C, 13aa və C, 13ab.
b) Yalnız icazə verilən maksimal kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük nəqliyyat vasitələrinin ötməsinin
qadağan
olunduğunun
göstərilməsi
məqsədilə
C, 13b “YÜK
AVTOMOBİLLƏRİNİN
ÖTMƏSİ QADAĞANDIR” nişanından istifadə edilir.
Bu nişanın iki nümunəsi vardır: C, 13ba və C, 13bb.
Bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, nişanının altında yerləşdirilən əlavə
lövhəcikdə qadağa tətbiq edilən nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən maksimal kütləsinin dəyişməsi barədə
göstəriş yerləşdirilə bilər.
5. Sürətin məhdudlaşdırılması
a) Hərəkət sürətinin məhdudlaşdırıldığını göstərmək məqsədilə CT14 “GÖSTƏRİLƏN
RƏQƏMLƏ MƏHDUDLAŞDIRILAN MAKSİMAL SÜRƏT” nişanından istifadə edilir. Nişanda
işarələnmiş rəqəm bu ölkədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətinin müəyyən edilməsi üçün istifadə
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olunan ölçü vahidində maksimal sürəti göstərir. Sürəti göstərən rəqəmdən sonra və ya onun altında, məsələn
“km” (kilometr) və ya “mil” işarələri əlavə edilə bilər.
b) İcazə verilən maksimal kütləsi müəyyən rəqəmdən artıq olan nəqliyyat vasitələrinə aid sürət
məhdudiyyətinin göstərilməsi üçün, bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, nişanın
altında yerləşdirilən əlavə lövhəcikdə bu rəqəm yazılır.
6. Səs siqnalının verilməsinin qadağan olunması
Yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması hallan istisna edilməklə, səs siqnalının verilməsinin
qadağan edildiyini göstərmək məqsədilə C,15 “SƏS SİQNALI VERMƏK QADAĞANDIR” nişanından
istifadə edilir. Bu nişan yaşayış məntəqəsinin girişində yaşayış məntəqəsinin ad göstəricisinin yanında və
ya bilavasitə ondan sonra quraşdırılmadığı hallarda, o bu əlavənin H bölməsində təsvir olunmuş və üzərində
qadağanın qüvvədə olduğu məsafə göstərilmiş H,2 nümunəli lövhəciklə təchiz edilməlidir. Qadağanın
bütün yaşayış məntəqələrinə şamil edildiyi hallarda tövsiyyə edilir ki, bu nişan yaşayış məntəqəsinin
girişində quraşdırılmasın və əvəzində yaşayış məntəqəsinin girişində yaşayış məntəqəsinin adını göstərən
yer müəyyənləşdirici nişanın yol istifadəçilərinə bu yerdən başlayaraq bu ərazi üçün yaşayış məntəqələrinə
şamil edilən hərəkət qaydalarının tətbiq olunduğunu göstərsin.
7. Dayanmadan keçmənin qadağan olunması
a) Dayanmanın məcburi olduğu gömrüyün yaxınlığının göstərilməsi məqsədilə 0,16
“DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanından istifadə edilir. Bu Konvensiyanın 8-ci
maddəsinin müddəalarından kənara çıxmaqla bu nişanda “gömrük” sözü qeyd olunmuşudur, yazının iki
dildə olmasına üstünlük verilir; C,16 nişanından istifadə edəcək Razılığa gəlmiş tərəflər, quraşdırdıqları
nişanlarda qeyd olunmuş yazının eyni bir dildə olması barədə regional səviyyədə razılığın əldə olunmasına
cəhd etməlidirlər.
b) Bu nişan dayanmadan keçmənin qadağan edildiyi digər halların göstərilməsi məqsədilə də
istifadə oluna bilər; bu halda “gömrük” sözü dayanmanın səbəbini göstərən digər çox qısa yazı ilə əvəz
edilə bilər.
8. Qadağan və məhdudiyyətlərin qurtarmasını göstərən nişanlar
a) Qadağanedici nişanlar ilə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin
məlumatlandırıldıqları
bütün
qadağaların
qüvvəsini
itirməsinin
göstərilməsi
a
məqsədilə C,17 “HƏRƏKƏTDƏ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNƏ AİD YERLİ XARAKTERLİ
BÜTÜN QADAĞALARIN SONU” nişanından istifadə edilir. Bu nişan dairəvi, ağ və ya sarı
fonlu bordürsüz və ya nazik qara haşiyəli, mailliyi sağdan yuxarıdan aşağıya sola olan qara və ya tünd-boz
rəngli, yaxud qara və ya tünd-boz paralel xətlərdən ibarət ola bilən diaqonal zolaqlıdır.
b) Qadağanedici və ya məhdudlaşdırıcı nişanla hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin
məlumatlandırıldıqları qadağanın və ya məhdudiyyətin qüvvəsini itirdiyi yerin göstərilməsi məqsədilə
C, 17b “SÜRƏT
MƏHDUDİYYƏTİNİN SONU”
və
ya
C, 17c“ÖTMƏNİN
QADAĞAN
d
EDİLMƏSİNİN SONU” və ya C,17 “YÜK NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN ÖTMƏSİNİN
QADAĞAN EDİLMƏSİNİN SONU” nişanından istifadə edilir. Bu nişanlar C,17a nişanına analojidir,
lakin bundan əlavə onlarda qüvvəsini itirən qadağaların, məhdudiyyətlərin açıq-boz rəngli işarəsi
çəkilmişdir.
c) Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarından kənara çıxmaqla, bu 8-ci
bənddə göstərilmiş nişanlar qarşı istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş
qadağanedici və ya məhdudlaşdırıcı nişanların arxa tərəfində yerləşdirilə bilər.
9. Dayanma və ya durmanın qadağan edilməsi və ya məhdudlaşdırılması
a)
i)
Durmanın
qadağan
edildiyi
yerlərin
göstərilməsi
məqsədilə C,18 “DURMAQ QADAĞANDIR” nişanından istifadə edilir; dayanma və durmanın qadağan
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edildiyi yerlərin göstərilməsi məqsədilə C,19 “DAYANMAQ VƏ DURMAQ QADAĞANDIR”
nişanından istifadə edilir.
ii) C,18 nişanı üzərində ağ və ya sarı fonda qara boya ilə bu dövlətdə durmaq üçün istifadə
olunan hərf və ya ideoqram təsvir olunmuş, qırmızı haşiyəli və köndələn qırmızı xətli dairəvi nişanla əvəz
edilə bilər.
iii) Nişanın altında yerləşdirilmiş əlavə lövhəcikdəki yazılar qadağanı məhdudlaşdıra və ya
vəziyyətdən asılı olaraq aşağıdakıları göstərə bilər:
qadağanın tətbiq edildiyi ayın və ya həftənin günlərini və ya günün vaxtını;
C,18 nişanının durmanı qadağan etdiyi və ya C,19 nişanının dayanma və durmanı qadağan etdiyi
vaxtı;
yol istifadəçilərinin bəzi kateqoriyalarına aid istisnaları.
iv) keçilməsi qadağan olunan dayanma və ya durmanın müddəti barədə yazılar əlavə lövhəcikdə
deyil, nişanın qırmızı dairəsinin aşağı hissəsində yerləşdirilə bilər.
b) i) Durmaya növbə ilə yolun bu və digər tərəflərində icazə verildikdə, C,18 nişanının əvəzinə
C, 20a və ya C, 20b “NÖVBƏLİ DURACAQ” nişanlarından istifadə olunur.
ii) Durmanın qadağan edilməsi C, 20a nişanı tərəfdən həftənin tək günləri, C, 20b nişanı tərəfdən
isə həftənin cüt günləri tətbiq edilir və tərəflərin dəyişməsi vaxtı milli qanunvericiliklə müəyyən edilir ki,
bu vaxt gecəyarısı olmaya da bilər. Habelə milli qanunvericiliklə durma ardıcıllığı gündəlikdən fərqli olaraq
müəyyən edilə bilər; bu halda I və II rəqəmləri nişanlarda tarixlə, məsələn hər ayın 1-dən 16-dək ardıcıllığın
müəyyən edilməsi üçün 1-15 və 16-31 rəqəmləri ilə əvəz olunur.
iii) Bu Konvensiyanın 8-cı maddəsinin 4-cü bəndinin müddəalarına uyğun olan əlavə yazılarla
C, 18 nişanı C, 19, C, 20a və C, 20b nişanlarını tətbiq etməyən dövlətlər tərəfindən istifadə oluna bilər.
c) i) Xüsusi hallar istisna edilməklə nişanlar onların diskinin yolun oxuna perpendikulyar və ya bu
oxa perependikulyar müstəviyə nisbətən yüngül əyilmiş vəziyyətdə quraşdırılır.
ii) Bütün qadağa və məhdudiyyətlər yalnız yolun nişanın quraşdırıldığı tərəfinə şamil edilir.
iii) qadağanın tətbiq edildiyi məsafənin göstərildiyi bu əlavənin H bölməsinin H,2 əlavə
lövhəciyində və ya bu bəndin c) v) yarımbəndində nəzərdə tutulan tələblərə müvafiq olaraq başqa
göstərişlər olmadıqda, qadağalar nişandan başlayaraq yolda ən yaxın çıxışadək tətbiq edilir.
iv) Qadağanın tətbiq olunmasına başlanılan yerdə quraşdırılmış nişanın altında bu əlavənin H
bölməsində təsvir olunmuş H, 3 a və ya H, 4 a əlavə lövhəcikləri yerləşdirilə bilər. Qadağanı təkrarlayan
nişanın altında bu əlavənin H bölməsində təsvir olunmuş H, 3 b və ya H, 4 b əlavə lövhəcikləri yerləşdirilə
bilər. Qadağanın qurtardığı yerdə nişanın altında bu əlavənin H bölməsində təsvir olunmuş H, 3 c və ya H,
4 c əlavə lövhəcikləri olan daha bir qadağanedici nişan quraşdırıla bilər. H, 3 lövhəciyi yolun oxuna paralel,
H, 4 lövhəciyi isə bu oxa perpendikulyar yerləşdirilir. H, 3 lövhəciyində məsafə göstərildikdə, bu, oxla
göstərilən istiqamətdə qadağanın tətbiq olunduğu məsafəni bildirir.
v) Qadağanı qüvvəsi yoldan yaxın çıxışadək qurtardığı halda, yuxarıda c) iv) yarımbəndində
təsvir edilmiş və üzərində qadağanın qurtarması göstərilmiş əlavə lövhəciklə birlikdə nişan quraşdırılır.
Qadağanın qısa məsafədə qüvvədə olduğu halda aşağıdakından ibarət yalnız bir nişan quraşdırıla bilər:
ya üzərində qadağanın tətbiq edildiyi məsafə göstərilmiş qırmızı dairə,
ya da H, 3 əlavə lövhəciyi.
vi) Parkometrlər quraşdırılmış yerlərdə bu parkometrlərin mövcudluğu duracağın ödənişli
olduğunu və onun müddətinin dəqiqə mexanizminin iş vaxtı ilə məhdudlaşdığını ifadə edir.
vii) (Çıxarılıb)
Bölmə D
ƏMREDİCİ NİŞANLAR
1. Ümumi xarakteristikaları və işarələri
1. Bu bölmənin II yarımbölməsinin 10-cu bəndində təsvir edilmiş düzbucaqlı olan D, 10 nişanları
istisna olmaqla, əmredici nişanlar dairəvi olmalıdır; onların diametri yaşayış məntəqələrindən kənarda 0,60
m, yaşayış məntəqələrində isə 0,40 m az olmamalıdır. Lakin diametri 0,30 m az olmayan nişanlar yol işıq
siqnalları ilə birgə istifadə oluna və ya təhlükəsizlik adacıqlarının tumbalarında quraşdırıla bilər.
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2. Digər göstərişlər olmadıqda bu nişanlar mavi rəngli, onların işarələri isə ağ və ya açıq rəngli
olmalıdır və ya mümkün variant olaraq nişanlar qırmızı haşiyəli ağ rəngli, işarələri isə qara rəngli olmalıdır.
II. TƏSVİRİ
1. Məcburi istiqamət
Nəqliyyat vasitələrinin yalnız bir istiqamətdə və ya müəyyən olunmuş istiqamətlərdə hərəkət etməli
olduğunu göstərmək üçün müvafiq istiqamət və ya istiqamətlərə yönəlmiş oxları
olan D,1 “MƏCBURİ İSTİQAMƏT” nişanının D,1 ə nümunəsindən istifadə olunur. Lakin, bu bölmənin I
yarımbölməsinin müddəalarından kənara çıxmaqla D, 1a nişanının əvəzinə D, 1b nişanı istifadə oluna bilər.
D, 1b nişanı ağ haşiyəli və qara rəngli, üzərində ağ işarələr olmalıdır.
2. Maneənin məcburi kənardan keçilməsi
Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarından kənara çıxmaqla
təhlükəsizlik adacığında və ya yolda hər hansı bir maneənin qarşısında quraşdırılmış D.2 “MANEƏNİN
MƏCBURİ KƏNARDAN KEÇİLMƏSİ” nişanı, nəqliyyat vasitələrinə təhlükəsizlik adacığının və ya
maneənin oxla göstərilən istiqamətdə kənardan keçməsinin məcburi olduğunu göstərir.
3. Məcburi dairəvi hərəkət
D,3 ”MƏCBURİ DAİRƏVİ HƏRƏKƏT” nişanı sürücülərə oxların göstərdiyi istiqamətdə hərəkət
etməli olduqlarını göstərir. Dairəvi hərəkətli yolayrıcı D,3, nişanı ilə birlikdə yerləşdirilmiş B,1 və
ya B,2 nişanları ilə işarələndikdə, dairəvi hərəkətli yolayrıcındaolan sürücü hərəkət üstünlüyünə malikdir.
4. Məcburi velosiped yol-cıqırı
D,4 “MƏCBURİ VELOSİPED YOL-CIĞIRl” nişanı, velosipedçilərə başlanğıcında bu nişan
quraşdırılmış yol-cığırın onlara aid olduğunu və digər nəqliyyat vasitələri sürücülərinə bu yol-cığırdan
istifadə etmək hüquqlarının olmadığını göstərir. Bu yol-cığır yolun hərəkət hissəsi, piyada və ya atlı yolcığırları boyunca eyni istiqamətdə keçdikdə velosipedçilərin ondan istifadə etmələri məcburidir. Lakin,
milli qanunvericiliklə nəzərdə tutulduğu hallarda və yaxud C, 3d nişan işarəsi və ya yazı olan əlavə
lövhəciklə müvafiq göstəriş verildikdə, eyni şərtlər daxilində, asma mühərrikli velosiped sürücülərinin də
bu yol-cığırdan istifadə etmələri məcburidir.
5. Piyadalar üçün məcburi yol-cığır
D,5 “PİYADALAR ÜÇÜN MƏCBURİ YOL-CIĞlR” nişanı, piyadalara başlanğıcında bu nişan
quraşdırılmış yol-cığırın onlara aid olduğunu və digər yol istifadəçilərinə bu yol-cığırdan istifadə etmək
hüquqlarının olmadığını göstərir. Bu yol-cığır yolun hərəkət hissəsi, velosiped və ya atlı yol-cığırları
boyunca eyni istiqamətdə keçdikdə piyadaların ondan istifadə etmələri məcburidir.
6. Atlılar üçün məcburi yol-cığır
D,6 “ATLILAR ÜÇÜN MƏCBURİ YOL-CIĞIR” nişanı, atlılara başlanğıcında bu nişan
quraşdırılmış yol-cığırın onlara aid olduğunu və digər yol istifadəçilərinə bu yol-cığırdan istifadə etmək
hüquqlarının olmadığını göstərir. Bu yol-cığır yolun hərəkət hissəsi, velosiped və ya piyada yol-cığırları
boyunca eyni istiqamətdə keçdikdə atlıların ondan istifadə etmələri məcburidir.
7. Məcburi minimal sürət
D,7 “MƏCBURİ MİNİMAL SÜRƏT” nişanı, başlanğıcında bu nişan quraşdırılmış yolda
nəqliyyat vasitələrinin, ən azı göstərilən sürətlə hərəkət etməli olduqlarını göstərir; nişanda işarələnmiş
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rəqəm bu ölkədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan ölçü
vahidində maksimal sürəti göstərir. Sürəti göstərən rəqəmdən sonra, məsələn “km” (kilometr) və ya “mil”
işarələri əlavə edilə bilər.
8. Məcburi minimal sürətin sonu
D, 8 “MƏCBURİ MİNİMAL SÜRƏTİN SONU” nişanı, D, 7 nişanı ilə tələb edilən məcburi
minimal hərəkət sürətinin qüvvəsinin qurtardığını göstərir. D, 8 nişanı D, 7 nişanı ilə eynidir, ancaq onun
üzərində yuxarıdan sağdan aşağıya sola maili qırmızı zolaq çəkilmişdir.
9. Sürüşməyə qarşı zəncirlər məcburidir
D, 9 “SÜRÜŞMƏYƏ QARŞI ZƏNCİRLƏR MƏCBURİDİR” nişanı, başlanğıcında bu nişan
quraşdırılmış yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin ən azı iki aparıcı təkərində sürüşməyə qarşı
zəncirlərin olmasının məcburi olduğunu göstərir.
10. Təhlükəli yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin məcburi hərəkət istiqaməti
D, 10a; D, 10b və D, 10c nişanları təhlükəli yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin məcburi hərəkət
istiqamətini göstərir.
11. D,4, D,5 və D,6 nişanlarının birləşdirilməsinə dair qeydlər
a) Yol-cığırın iki kateqoriya yol istifadəçilərinə aid olması və digər hərəkət iştirakçılarının
hərəkətinin qadağan edilməsi göstərişi, üzərində hərəkətinə icazə verilmiş yol istifadəçilərinin işarələri
yerləşdirilmiş və yol-cığırın başlanğıcında quraşdırılmış əmredici nişan ilə verilir.
b) İşarələr nişanda yan-yana yerləşdiyi və onları nişanın mərkəzindən keçən şaquli zolaq ayırdığı
halda, hər bir işarə uyğun kateqoriyanın yol-cığırın ona aid edilmiş hissəsi ilə hərəkət etməli olduğunu,
digər hərəkət iştirakçılarının bu tərəflə hərəkət etmək hüququnun olmadığını göstərir. Yol-cığırın hər iki
tərəfinin sərhədləri təbii üsulla və ya yol nişanlanması ilə müəyyənləşdirilməlidir.
c) İşarələr nişanda alt-üst yerləşdiyi halda bu nişan yol istifadəçilərinin uyğun kateqoriyalarının
yol-cığırdan birlikdə istifadə edə bilmələrini göstərir. İşarələrin yerləşdirilməsi qaydası sərbəstdir. Yol
istifadəçilərinin hər iki kateqoriyasının riayət etməli olduğu təhlükəsizlik tədbirləri milli qanunvericiliyin
konkret müddəaları ilə müəyyən edilir.
D, 11 a və D, 11 b nişanları D,4 və D,5 nişanlarının birləşməsinin nümunəsidir.
Bölmə E
XÜSUSİ GÖSTƏRİŞ NİŞANLARI
1. ÜMUMİ XARAKTERİSTİKALARI VƏ İŞARƏLƏRİ
Xüsusi göstəriş nişanları kvadrat və ya düzbucaqlı olmaqla, üzərində mavi fonda açıq rəngli yazı
və işarələri, yaxud açıq fonda qara rəngli yazı və işarəli olmalıdır.
II TƏSVİRİ
1 .Bir və ya bir necə hərəkət zolağına aid olan təhlükə barədə göstərişi və
və xəbərdarlığı göstərən nişanlar
Aşağıdakılara oxşar nişanlar göstəriş və ya təhlükə barədə xəbərdarlıqların, bir neçə hərəkət zolağı
olan hərəkət hissəsində uzununa nişanlanma ilə müəyyən edilən və bir istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə
tutulan bir və ya bir neçə hərəkət zolağına aid edildiyini ifadə edir . Bu nişanlar habelə qarşıdan hərəkət
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üçün ayrılmış hərəkət zolaqlarını da göstərə bilər. Təhlükə barədə göstəriş və ya xəbərdarlıqları göstərən
nişan müvafiq oxlardan birinin üzərinə həkk edilir:
i) E, 1a “MÜXTƏLİF HƏRƏKƏT ZOLAQLARINDA MƏCBURİ MİNİMAL SÜRƏT”
ii) E, 1b “ZOLAQDA MƏCBURİ MİNİMAL SÜRƏT”. Bu nişan yavaş gedən nəqliyyat vasitələri
üçün ayrıca hərəkət zolağının ayrılması üçün istifadə oluna bilər.
iii) E,1c “MÜXTƏLİF
HƏRƏKƏT
ZOLAQLARINDA
QÜVVƏDƏ
OLAN
SÜRƏT MƏHDUDİYYƏTİ”. Dairənin kənar haşiyəsi qırmızı rəngli, işarələri isə qara rəngli olmalıdır.
2. Avtobuslar üçün ayrılmış hərəkət zolağını göstərən nişanlar
E, 2 a və E, 2 b nişanlarına oxşar nişanlar, 26-bis maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq avtobuslar
üçün ayrılmış hərəkət zolağını göstərən nişanların nümunələridir.
3. “BİRTƏRƏFLİ HƏRƏKƏT” nişanı
a) Birtərəfli hərəkət olan yolun və ya hərəkət hissəsinin göstərilməsi üçün iki müxtəlif
“BİRTƏRƏFLİ HƏRƏKƏT” nişanı quraşdırıla bilər:
i) yolun hərəkət hissəsinin oxuna az və ya çox perpendikulyar quraşdırılmış E, 3a nişanı;
nişanın lövhəciyi kvadrat olmalıdır;
ii) yolun hərəkət hissəsinin oxuna, demək olar ki, paralel quraşdırılmış E, 3b nişanı; nişanın
lövhəciyi uzun tərəfi üfüqi yerləşdirilən uzadılmış düzbucaqlı olmalıdır. E, 3b nişanının oxunun üzərində
dövlətin milli dilində və ya milli dillərindən birində “Birtərəfli hərəkət” sözləri göstərilə bilər.
b) E, 3a və E, 3b nişanları, küçəyə girişə qədər qadağanedici və ya əmredici nişanların
quraşdırılmasından asılı olmayaraq quraşdırıla bilərlər
4. Cərgələrdə əvvəlcədən yerdəyişmə nişanları
E,4 nişanı bir neçə zolaqlı yolların yolayrıclarında cərgələrdə əvvəlcədən yerdəyişmə nişanının
nümunəsidir.
5. Avtomagistrala giriş və ya avtomagistraldan çıxış barədə xəbərdar edən nişanlar
a) E,5a “AVTOMAGİSTRAL” nişanı, avtomagistrallarda hərəkət qaydalarının tətbiq olunmasına
başlandığı yerdə quraşdırılmalıdır.
b) E,5b “AVTOMAGİSTRALIN QURTARACAĞI” nişanı, göstərilən qaydalarının tətbiqinin
başa çatdığı yerdə quraşdırılır.
c) E,5 b nişanını, avtomagistralın qurtaracağına yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq edilməsi məqsədilə
istifadə oluna və təkrarlana bilər; bu şəkildə quraşdırılan hər bir nişanın aşağı hissəsində nişanla
avtomagistralın sonu arasındakı məsafə göstərilir.
d) Bu nişanlar yaşıl və ya mavi fonlu olmalıdır.
6. Avtomagistrala şamil olunan qaydaların qüvvədə olduğu yola giriş və ya belə yoldan çıxış barədə
xəbərdar edən nişanlar
a) E,6a “AVTOMOBİL YOLU” nişanı, avtomagistrallardan fərqlənən, avtomobil hərəkəti üçün
nəzərdə tutulan və yol kənarı sahələrə xidmət etməyən avtomobil yollarında hərəkətin xüsusi qaydalarının
tətbiq olunmağa başlandığı yerdə quraşdırılır. E,6anişanının altında quraşdırılmış əlavə lövhəcikdə,
qaydalardan istisna olaraq, yol kənarı sahələrə girişin icazə verildiyi işarə edilə bilər.
b) E,6b “AVTOMOBİL YOLUNUN QURTARACAĞI” nişanı, avtomobil yolunun qurtaracağına
yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq edilməsi məqsədilə istifadə oluna və təkrarlana bilər; belə quraşdırılmış hər
bir nişanın aşağı hissəsində nişanla avtomobil yolunun qurtaracağı arasında qalan məsafə göstərilir.
c) Bu nişanlar yaşıl və ya mavi fonlu olmalıdır.
7. Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını və ya qurtaracağını göstərən nişanlar
572

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

a) Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını işarə edən nişanda yaşayış məntəqəsinin adı və ya yaşayış
məntəqəsinin silueti şəklində simvolu və ya hər ikisi birlikdə göstərilir. E,7a, E,7b, E,7c və E,7d nişanları
yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını işarə edən nişanların nümunəsidir.
b) Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağını işarə edən nişan yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını işarə
edən nişan ilə eynidir, ancaq onun üzərində yuxandan sağdan aşağıya sola maili qırmızı zolaq və ya qırmızı
rəngli paralel xətlər çəkilmişdir. E,8a , E,8b, E,8c və E,8dnişanları yaşayış məntəqəsinin qurtaracağını işarə
edən nişanların nümunəsidir.
Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarına ziyan vermədən bu nişanlar yaşayış
məntəqəsini işarə edən nişanların arxasında yerləşdirilə bilər.
c) Bu bənd ilə əhatə edilən nişanlar bu Konvensiyanın 13-bis maddəsinin 2-ci bəndinin
müddəalarına uyğun olaraq istifadə olunur.
8. Zona üzrə təsir edən nişanlar
a) Zonanın başlanğıcı
i) Nişanın müəyyən zonada yerləşmiş bütün yollara şamil edildiyini işarə etmək üçün ( zona üzrə qüvvədə
olma) o, açıq fonlu düzbucaqlı üzərində çəkilir. “ZONE” sözü və ya onun tətbiq edildiyi dövlətin dilində
ekvivalenti lövhəcikdə nişanın üstündə və ya altında qeyd oluna bilər. Nişanla göstərilən məhdudiyyət,
qadağa və ya göstərişlər barədə konkret məlumat nişanın altında lövhəcikdə və ya əlavə lövhəcikdə əks
oluna bilər.
Müəyyən zonada yerləşmiş bütün yollara şamil edilən (zona üzrə qüvvədə olma) nişanlar göstərilən zonaya
aparan bütün yollarda quraşdırılır. Zonaya yalnız analoji xarakteristikası olan yolların daxil olmasına
üstünlük verilir.
ii) E,9a , E,9b, E,9c və E,9d nişanları, müəyyən zonada yerləşmiş bütün yollara şamil edildiyini (zona üzrə
qüvvədə olma) işarə edən nişanların nümunəsidir.
E,9a - Durmanın qadağan edildiyi zona;
E,9b- Müəyyən vaxt ərzində durmanın qadağan edildiyi zona;
E,9c- Durma zonası;
E,9d- Maksimal sürətin məhdudlaşdırıldığı zona.
b) Zonadan çıxış
i) Məcburi göstərişi işarə edən nişanın qüvvədə olduğu zonadan çıxışın göstərilməsi məqsədilə,
düzbucaqlı lövhəcikdə zonaya girişi işarə edən nişana analoji, lakin açıq fonda boz rənglə çəkilmiş və
analoji qaydada quraşdırılmış nişandan istifadə olunur. Qara və ya tünd boz diaqonal zolaq və ya belə zolaq
yaradan boz və ya qara xətlər nişanı sağdan sola maili vəziyyətdə kəsməlidir.
Zonadan çıxışı işarə edən nişanlar bu zonadan çıxış üçün istifadə edilən bütün yollarda quraşdırılır.
ii) E,10a , E,10b, E,10c və E,10d nişanları, nişanın bütün yollara şamil edildiyi zonadan (zona üzrə
qüvvədə olma) çıxışı işarə edən nişanların nümunəsidir.
E,10a - Durmanın qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı;
E.10b- Müəyyən vaxt ərzində durmanın qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı;
E,10c- Durma zonasının qurtaracağı;
E,10d- Maksimal sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın qurtaracağı.
9. Xüsusi hərəkət qaydaların tətbiq olunduğu tunelə giriş və ya tuneldən çıxış barədə xəbərdar edən
nişanlar
a) E,11a “TUNEL” nişanı, xüsusi qaydaların tətbiq olunduğu tuneldən keçən yol sahəsini işarə edir.
O, bu qaydaların tətbiq edilməyə başladığı yerdə quraşdırılır.
b) Yol istifadəçilərinin xəbərdar edilməsi məqsədilə E,11a nişanı, həmçinin xüsusi qaydaların
tətbiq olunduğu yerdən tələb edilən məsafədə yerləşdirilə bilər; xüsusi qaydaların tətbiq olunduğu yerdən
nişana qədər olan məsafə nişanın aşağı hissəsində və ya bu Əlavənin H bölməsində təsvir
olunmuş H,1 əlavə lövhəciyində göstərilə bilər.
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c) E,11b ”TUNELİN QURTARACAĞI” nişanı, xüsusi qaydaların tətbiqinin başa çatdığı yerdə
quraşdırıla bilər.
10. ”PİYADA KEÇİDİ” nişanı
a) E,12a “PİYADA KEÇİDİ” nişanı, piyadalara və sürücülərə piyada keçidinin olduğu yeri işarə
edir. Bu nişan üzərində qara və ya göy A,12 işarəli, sarı və ya ağ rəngli üçbucağın olduğu mavi və ya qara
rəngli lövhəcikdən ibarətdir.
b) Lakin, ağ işarəli, mavi fonlu, düzgün olmayan beşbucaqlı formalı E,12b və ya tünd fonlu, ağ
işarəli E,12c nişanından da istifadə oluna bilər.
11. ”XƏSTƏXANA” nişanı
a) Bu nişan, nəqliyyat vasitəsi sürücülərinin
təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinin və xüsusən
yol verilməməsi vacibliyinin göstərilməsi məqsədilə
vardır: E,13a və E,13b.
b) E,13b nişanında təsvir olunmuş qırmızı xaç
göstərilmiş işarələrdən biri ilə əvəz edilə bilər.

müalicə müəssisəsinin yaxınlığı ilə əlaqədar
də səs-küyün yaranmasına imkan daxilində
istifadə olunur. Bu nişanın iki nümunəsi
F bölməsinin II yarımbölməsinin 1 bəndində

12. ”DURACAQ YERİ” nişanı
a) Yolun oxuna paralel quraşdırıla bilən E,14a “DURACAQ YERİ” nişanı, nəqliyyat vasitələrinin
durmasına icazə verildiyi yeri işarə edir. Lövhəcik kvadrat formalıdır. Onun üzərində müvafiq dövlətdə
durmanın işarə olunması üçün istifadə edilən ideoqram və ya hərf çəkilir. Bu nişan mavi fona malikdir.
b) Duracaq yerinin istiqaməti və ya onun aid edildiyi nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyası nişanın
özündə və ya altında yerləşdirilmiş əlavə lövhəcikdə göstərilə bilər. Belə yazılar durmanın icazə verilən
müddəti məhdudlaşdıra və ya duracaq yerindən getmək üçün istifadə olunan ictimai nəqliyyatın növünü,
“+ işarəsi” və ondan sonra yazı və ya işarə formasında nəqliyyatın növünün göstərilməsi üsulu ilə, göstərə
bilər.
E,14b və E,14c nişanları, sürücüləri ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək arzusunda olan, nəqliyyat
vasitələrinin duracaq yerinin göstərilməsi məqsədilə istifadə olunan nişanların nümunələridir.
13. Avtobus və ya tramvay dayanacağını göstərən nişanlar
E, 15 “AVTOBUS DAYANACAĞI” və E, 16 “TRAMVAY DAYANACAĞI”.
14. Qəza vəziyyəti və ya təhlükə zamanı duracaq yerini göstərən nişanlar
E, 18 “QƏZA DURACAĞI YERİ” sürücülərin yalnız qəza vəziyyəti və ya təhlükə hallarında
dayanma və ya durma üçün istifadə etməli olduqları yeri işarə edir. Əgər bu yer təcili rabitə sistemi və/və ya
odsöndürənlə təchiz edilmişdirsə, onda nişanın üzərində aşağı hissəsində və ya nişanın altında yerləşdirilən
düzbucaqlı lövhədə F, 17 və /və ya F, 18 nişanlarının işarələri çəkilməlidir. E, 18 nişanının İki nümunəsi
vardır: E,18a və E,18b.
Bölmə F
MƏLUMATVERİCİ NİŞANLAR, OBYEKTLƏRİ GÖSTƏRƏN NİŞANLAR VƏ
SERVİS NİŞANLARI
I. Ümumi xarakteristikaları və işarələri
1.
F nişanlan mavi və ya yaşıl rəngli olmalıdırlar; onların üzərində işarələri olan ağ və ya sarı
düzbucaqlı çəkilmişdir.
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2.
Nişanın aşağı hissəsində mavi və ya yaşıl zolaqda ağ hərflərlə işarə edilən qurğuya ya ona aparan
yola girişə qədər olan məsafə göstərilə bilər; F, 5 işarəli nişanda bu qaydada “MEHMANXANA” və ya
“MOTEL” sözləri yazıla bilər. Nişanlar qurğuya aparan yolun girişində də yerləşdirilə bilər, bu halda
nişanın aşağı hissəsində mavi və ya yaşıl zolaqda ağ istiqamətləndirici ox çəkilə bilər.
Qırmızı rəngli olmalı F,1a ; F, 1b; F, 1c və F, 18 işarələri istisna olmaqla, digər işarələr qara və ya tünd göy
rəngli olmalıdır. F, 17 işarəsi qırmızı rəngli olmalıdır.
II. TƏSVİRİ
1. “TİBBİ YARDIM MƏNTƏQƏSİ” işarəsi
Tibbi yardım məntəqəsinin göstərilməsi məqsədilə müvafiq dövlətlərdə qəbul edilmiş işarələrdən
istifadə olunur. Bu işarələr qırmızı rəngli olmalıdır. F, 1a ; F, 1b və F, 1c bu işarələrin nümunələridir.
2. Digər işarələr
F, 2 “TEXNİKİ XİDMƏT MƏNTƏQƏSİ”
F, 3 “TELEFON”
F, 4 “YANACAQDOLDURMA MƏNTƏQƏSİ”
F, 5 “MEMANXANA” və ya “ MOTEL”
F, 6 “RESTORAN”
F, 7 “BUFET” və ya “KAFETERİ”
F, 8 “DİNCƏLMƏ YERİ”
F, 9 “PİYADA MARŞRUTLARININ BAŞLANĞIC MƏNTƏQƏSİ YERİ”
F, 10 “AVTOTURİST DÜŞƏRGƏSİ (KEMPİNQ)”
F, 11 “KEMPİNQ ÜÇÜN QOŞQULARIN DURACAQ YERİ”
F,12 “AVTOTURİST DÜŞƏRGƏSİ ÜÇÜN SAHƏ VƏ KEMPİNQ ÜÇÜN
DURACAQ YERİ”
F, 13 “GƏNCLƏRİN TURİST BAZASI”
F, 14 “YOL HƏRƏKƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT VERƏN RADİOSTANSİYA”
F, 15 “İCTİMAİ TUALET”
F, 16 “ÇİMƏRLİK VƏ YA ÜZGÜÇÜLÜK HOVUZU”
F, 17 “TƏCİLİ RABİTƏ TELEFONU”
F, 18 “ODSÖNDÜRƏN”

QOŞQULARIN

Bölmə G
İSTİQAMƏT NİŞANLARI, YER NİŞANLARI VƏ GÖSTƏRİCİ NİŞANLAR
I. Ümumi xarakteristikaları və işarələri
1.
Göstərici nişanlar adətən düzbucaqlı olurlar ; lakin, istiqamət nişanları sonu oxvari olan uzadılmış
düzbucaqlı şəklində də ola bilər, düzbucaqlının uzun tərəfi üfüqi yerləşdirilmişdir.
2.
Göstərici nişanlarda ağ və ya açıq rəngli işarələr və ya yazılar tünd fonda, yaxud tünd rəngli işarələr
və ya yazılar ağ və ya açıq rəngli fonda çəkilir; qırmızı rəngdən yalnız müstəsna hallarda istifadə oluna
bilər və o, heç bir zaman əksəriyyət təşkil etməməlidir.
3.
Avtomagistrallara və ya avtomagistral kimi baxılan yollara aid ilkin istiqamət nişanlarında və ya
istiqamət nişanlarında ağ işarə və ya yazılar göy və ya yaşıl fonda qeyd edilir. Belə nişanlarında E, 5a və
E, 6a nişanlarında istifadə olunan işarələr kiçik miqyasla əks etdirilə bilər.
4.
Yol işləri, hərəkət istiqamətinin dəyişməsi və ya kənardankeçmələr kimi müvəqqəti şəraiti işarə
edən nişanlar qara yazı və ya işarəli sarı və ya narıncı fona malik ola bilərlər.
5.
G,1; G, 4; G, 5; G, 6 və G, 10 nişanlarında yaşayış məntəqələrinin adları, bu yaşayış məntəqəsinin
yerləşdiyi dövlətin və ya onun rayonunun dilində göstərilməsi tövsiyə olunur.
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II. İLKİN İSTİQAMƏT NİŞANLARI
1. Ümumi hal
İlkin istiqamət nişanlarının nümunələri G, 1a ; G, 1b və G, 1 c nişanlarıdır.
2. Xüsusi hallar
a) “DALANA APARAN YOL” ilkin istiqamət nişanının nümunələri: G, 2a və G, 2b.
b) Növbəti yolayrıcında sola dönmə qadağan edildiyi halda, sola dönmə üçün izlənilməli olan
marşrutun ilkin istiqamət nişanının nümunəsi G, 3-dür.
Qeyd: G,1 ilkin istiqamət göstəricisinə hərəkət rejimi və ya marşrutun xüsusiyyətləri barədə hərəkət
iştirakçılarını məlumatlandıran digər nişanların təsvirlərini çəkməyə icazə verilir (məsələn: A,2; A,5; C,3e;
C,6; E,5a; F,2 nişanları).
III. İstiqamət nişanları
1.
Yaşayış məntəqəsinə istiqaməti göstərən nişanların nümunələri: G, 4a; G, 4b; G, 4c;G, 5.
2.
Hava limanına istiqaməti göstərən nişanların nümunələri: G, 6a; G, 6b; G, 6c.
3.
G, 7 nişanı avtoturistlərin düşərgəsinə istiqaməti göstərir.
4.
G, 8 nişanı gənclər üçün turist bazasına istiqaməti göstərir.
5.
Əsasən sürücüləri ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək arzusunda olan nəqliyyat vasitələri üçün
nəzərdə tutulan, nəqliyyat vasitələrinin duracaq yerinə istiqaməti göstərən nişanların nümunələri: G, 9a və
G, 9b. Nişanda yazı və işarə formasında nəqliyyat vasitəsinin tipi göstərilə bilər.
Qeyd: G, 4; G, 5 və G, 6 istiqamət nişanlarına hərəkət rejimi və ya marşrutun xüsusiyyətləri barədə hərəkət
iştirakçılarını məlumatlandıran digər nişanların təsvirlərini çəkməyə icazə verilir (məsələn: A,2 ; A, 5
; C,3e ; C, 6; E,5a ; F,2 nişanları) .
IV. TƏSDİQLƏYİCİ NİŞANLAR
G,10 nişanı təsdiqləyici nişanın nümunəsidir.
Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarından kənara çıxmaqla bu nişan
qarşıdan hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş nişanların arxasında yerləşdirilə bilər.
V. Göstərici nişanlar
1. Hərəkət zolaqlarının sayını və istiqamətini göstərən nişanlar
Nişanlar, məsələn G, 11a; G, 11b və G, 11c sürücülərə hərəkət zolaqlarının sayını və istiqamətini
göstərir. Onların üzərində mövcud istiqamətdə olan zolaqların sayına uyğun sayda ox çəkilir; onlar
həmçinin qarşıdan hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi üçün ayrılmış zolaqları da göstərə bilər.
2. Hərəkət zolağının qurtaracağını işarə edən nişanlar
Nişanlar, məsələn G, 12a və G, 12b sürücülərə hərəkət zolağının qurtaracağım göstərir.
3. “DALANA APARAN YOL” nişanı
Yolun girişində yerləşdirilmiş G, 13 “DALANA APARAN YOL” nişanı yolun dalana apardığını
göstərir.
4. “ÜMUMİ SÜRƏT MƏHDUDİYYƏTLƏRİ” nişanı
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G, 14 “ ÜMUMİ SÜRƏT MƏHDUDİYYƏTLƏRİ” nişanı ölkədə və ya bu ölkənin bir hissəsində
qüvvədə olan ümumi sürət məhdudiyyətlərini göstərmək üçün, xüsusən dövlət sərhədlərinin yaxınlığında
istifadə edilir. Ölkənin adı və ya fərqlənmə nişanı dövlət gerbi əlavə edilməklə nişanın yuxarı hissəsində
yerləşdirilir. Nişanda ölkədə tətbiq edilən ümumi sürət məhdudiyyətləri aşağıdakı qaydada göstərilir:
1)yaşayış məntəqələrində; 2) yaşayış məntəqələrindən kənarda; 3) avtomagistrallarda. Yollarda
avtomobillərin ümumi sürət məhdudiyyətinin göstərilməsi üçün E, 6a “AVTOMOBİL YOLU” nişanı
işarəsindən İstifadə oluna bilər.
Bu nişanın haşiyəsi və onun yuxarı hissəsi mavi rəngdə olmalıdır; ölkənin adı və üç düzbucaqlı ağ
rəngli olmalıdır. Yuxarı və orta düzbucaqlıda istifadə edilən işarələr qara rəngli olmalıdır; orta
düzbucaqlıda göstərilən işarədə onu kəsən maili qırmızı zolaq olmalıdır.
5. “YOLDAN İSTİFADƏNİN MÜMKÜNLÜYÜ” nişanı
a) G, 15 “YOLDAN İSTİFADƏNİN MÜMKÜNLÜYÜ” nişanı dağ yolunun, xüsusən dağ
aşırımından keçidin açıq və ya bağlı olmasının göstərilməsi üçün quraşdırılır; o, bu keçidə aparan yol və ya
yolların girişində quraşdırılır.
Keçidin (aşınının) adı ağ hərflərlə yazılır. Nişanda “Furka” adı misal olaraq verilmişdir. 1, 2 və 3
lövhəcikləri çıxarıla bilir.
b) Keçid bağlı olduqda, “BAĞLIDIR” yazısı olan qırmızı rəngli lövhəcik 1 tətbiq olunur, əgər
keçid açıqdırsa – “AÇIQDIR” yazısı olan yaşıl rəngli lövhəcik 1 tətbiq edilir. Yazılar ağ boya ilə bir neçə
dildə yazılır.
c) 2 və 3 lövhəcikləri ağ fonda qara rəngli yazı və işarələrə malik olurlar.
Keçid açıq olduqda, lövhəcik 3-də hər hansı bir göstəriş olmur, lövhəcik 2-də isə yolun
vəziyyətindən asılı olaraq ya göstəriş olmur, ya da D, 9 “SÜRÜŞMƏYƏ QARŞI
ZƏNCİRLƏR MƏCBURİDİR” nişanı təsvir olunur, yaxud “SÜRÜŞMƏYƏ QARŞI ZƏNCİRLƏRİN VƏ
YA QIŞ ŞİNLƏRİNİN İSTİFADƏSİ TÖVSİYƏ EDİLİR” G, 16 işarəsi olur. Bu işarə qara rəngli olmalıdır.
Keçid bağlı olduqda, lövhəcik 3-də yolun açıq olduğu son yaşayış məntəqəsinin adı göstərilir,
lövhəcik 2-də isə yolun vəziyyətindən asılı olaraq , ya “.........KİMİ AÇIQDIR” yazısı, ya da G, 16 işarəsi,
ya da D, 9 nişanı göstərilir.
6. “TÖVSİYYƏ EDİLƏN SÜRƏT” nişanı
G,17 “TÖVSİYYƏ EDİLƏN SÜRƏT” nişanı, yol şəraitinin imkan verdiyi və sürücünün müvafiq
nəqliyyat vasitəsi kateqoriyası üçün daha aşağı sürət seçməsi məcburi olmadığı hallarda, tövsiyə edilən
hərəkət sürətinin göstərilməsi məqsədilə istifadə edilir. Nişanda işarələnmiş rəqəm və ya rəqəmlər
diapazonu bu ölkədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətinin müəyyən edilməsi üçün əksər hallarda istifadə
olunan ölçü vahidində sürəti göstərir. Bu vahid nişanda göstərilə bilər.
7. Ağır nəqliyyat vasitələri üçün tövsiyə edilən yolu işarə edən nişan
G, 18 “AĞIR NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏ EDİLƏN YOL” nişanıdır.
8. Qəza dayanacağı üçün zolağı işarə edən nişan
G,19 “QƏZA DAYANACAĞI ÜÇÜN ZOLAQ” nişanı, sərt enişdə qəza dayanacağı üçün zolağı
göstərmək məqsədilə istifadə olunur. Bu nişan qəza zolağınadək olan məsafəni göstərən lövhəciklə, A, 2
nişanı ilə birlikdə enişin yuxarı hissəsində, təhlükəli zonanın başlanğıcında və qəza dayanacağı üçün
zolağın girişində quraşdırılır. Enişin uzunluğundan asılı olaraq, bu nişan, tələb olunduğu halda, məsafə
lövhəciyi ilə yenidən təkrarlanır.
Qəza dayanacağı üçün zolağın müvafiq yola nisbətən vəziyyətindən asılı olaraq işarələr müxtəlif
ola bilər.
9. Yerüstü və ya yeraltı piyada keçidlərini işarə edən nişanlar
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a) G, 20 nişanı yerüstü və ya yeraltı piyada keçidlərinin işarə edilməsi məqsədilə istifadə olunur.
b) G, 21 nişanı pilləsiz yerüstü və ya yeraltı piyada keçidlərinin işarə edilməsi məqsədilə istifadə
olunur. Bu nişanda habelə əlillər üçün işarə də istifadə edilə bilər.
10. Avtomagistraldan çıxışı işarə edən nişanlar
Avtomagistraldan çıxışın işarə edilməsi üçün ilkin istiqamət nişanlarının nümunəsi: G, 22a;
G, 22 və G, 22c - dir. Bu nişanlarda avtomagistraldan çıxışadək olan məsafə, milli qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada, yəni üzərində üç maili xətt çəkilmiş nişandan avtomagistraldan çıxışadək olan
məsafənin üçdə biri və üçdə ikisi qədər olan yerlərdə üzərində uyğun olaraq bir və ya iki maili xətt olan
nişanların quraşdırılması yolu ilə göstərilməlidir.
b

11. Qəza çıxışlarını göstərən nişanlar
a) G, 23a və G, 23b nişanları qəza çıxışlarının yerini göstərir.
b) G, 24a; G, 24b və G, 24c nişanları, ən yaxın qəza çıxışlarınadək olan məsafə və hərəkət
istiqamətinin göstərilməsi üçün istifadə edilən nişan nümunələridir. Tunellərdə onlar bir-birindən
maksimum 50 m məsafədə , yan divarda 1 m-dən 1,5 m-dəkhündürlükdə yerləşdirilməlidirlər.
c)G, 23 və G, 24 nişanlarının yaşıl fonu, işarə , ox və məsafə göstəriciləri isə ağ və ya açıq rəngli
olur.
Bölmə H
ƏLAVƏ LÖVHƏCİKLƏR
1.
Bu lövhəciklər ağ və ya sarı fona, qara, göy və ya qırmızı haşiyəyə malik olduqda, onlarda məsafə
və ya uzunluq göstəriciləri və ya işarələri qara və ya göy rəngli, yaxud lövhəciklər qara və ya göy fona, ağ,
sarı və ya qırmızı haşiyəyə malik olduqda, onlarda məsafə və ya uzunluq göstəriciləri və ya işarələri ağ və
ya sarı rəngli olur.
2.
a) H,1 əlavə lövhəcikləri nişanla qaydaların tətbiq edildiyi təhlükəli sahəyə və ya zonaya qədər olan
məsafəni göstərir.
b) H,2 əlavə lövhəcikləri göstərişin tətbiq edildiyi təhlükəli sahənin və ya zonanın uzunluğunu
göstərir.
c) Əlavə lövhəciklər nişanların altında yerləşdirilir. Əlavə lövhəciklər üçün nəzərdə tutulmuş
işarələr Ab xəbərdaredici nişanların aşağı hissəsində də yerləşdirilə bilər.
3.
Durmanın qadağan edilməsi və ya məhdudlaşdırılmasına aid olan H,3 və H,4 əlavə lövhəciklərinin
nümunələri uyğun olaraq H,3a; H,3b və H,3c və H,4a; H,4b və H,4c-dir. (Bu əlavənin C bölməsinin 9 c)
bəndinə bax).
4.
Yol istifadəçilərinin bəzi kateqoriyalarının qrafik işarələrinin əmredici nişanlara çəkilməsi hesabına
onların təsiri bu kateqoriyalar ilə məhdudlaşdırıla bilər. Məsələn, H,5a və H, 5b.
Yol istifadəçilərinin bəzi kateqoriyalarının qrafik işarələrinin çəkilməsi və konkret dövlətin dilində
“başqa” sözünün əmredici nişanlara yazılması hesabına onların təsirinin bu kateqoriyalara aid olmadığı
göstərilə bilər. Məsələn, H, 6. Lazım olduğu hallarda işarələr bu dildə yazılar ilə əvəz edilə bilər.
5.
Əlillərin nəqliyyat vasitələrinin duracağı üçün ayrılmış yerlərin işarələnməsi məqsədilə C,18 və ya
E, 14 nişanları ilə birlikdə H, 7 lövhəciyindən istifadə olunur.
6.
H, 8 əlavə lövhəciyi, enli ştrix xətlərin baş yolları, nazik xətlərin isə - B, 1 və ya B, 2 nişanlarının
quraşdırıldığı yolları göstərən yolayrıcının sxematik təsvirindən ibarətdir.
7.
Qarşıda buzla və ya qarla örtülü, sürüşkən yol sahəsinin olmasını işarə etmək məqsədilə H, 9 əlavə
lövhəciyindən istifadə olunur.
Bütün Əlavə 1-ə aid edilən qeyd: Sol tərəfli hərəkət olan dövlətlərdə nişanlar və /və ya işarələr müvafiq
hallarda əks istiqamətə yönəlir.
Əlavə 2
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YOLLARIN NİŞANLANMASI
Bölmə I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Yolun hərəkət hissəsində nişanlama (yol nişanlanması) sürüşmə yaratmayan materialların tətbiqi
ilə çəkilməlidir və yolun səviyyəsindən 6 mm-dən artıq çıxıntı əmələ gətirməməlidir. Yolun nişanlanması
üçün knopkalardan (taxmalardan) və ya digər onlara bənzər qurğulardan istifadə olunduğu halda, onlar
yolun səviyyəsindən 1,5 sm-dən çox (işıqqaytarıcı knopkalar (taxmalar) tətbiq edildikdə isə 2,5 sm-dən
çox) çıxıntı əmələ gətirməməlidir; onların istifadəsi hərəkətin təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməlidir.
Bölmə II
UZUNUNA NİŞANLANMA
A. İŞARƏLƏRİN ÖLÇÜLƏRİ
2. Uzununa nişanlanmada bütöv və qırıq xətlərin eni 0,10 m-dən az olmamalıdır.
3. Yan-yana çəkilmiş iki uzununa xəttin (qoşa xətt) arasındakı məsafə 0,10 m - dən 0,18
m - dək olmalıdır.
4. Qırıq xətt eyni ara məsafələri ilə ayrılmış bərabər ölçülü cizgilərdən ibarətdir. Cizgilərin və onların
ara məsafəsinin müəyyən edilməsi zamanı bu yol sahəsində və ya bu zonada nəqliyyat vasitələrinin hərəkət
sürəti nəzərə alınmalıdır.
5. Yaşayış məntəqələrindən kənarda qırıq xətt uzunluğu 2 m-dən 10 m - dək olan cizgilərdən ibarət
olmalıdır; bu əlavənin 23-cü maddəsində göstərilmiş yaxınlaşmanı bildirən xəttin cizgilərinin uzunluğu
onların ara məsafəsindən 2-3 dəfə artıq olmalıdır.
6. Yaşayış məntəqələrində cizgi xətlərinin uzunluğu və onların ara məsafəsi, yaşayış
məntəqələrindən kənarda cizgi xətlərinin uzunluğu və onların ara məsafəsindən az olmalıdır. Cizgilərin
uzunluğu 1 m-dək azaldıla bilər. Lakin, şəhərlərin bəzi iri sürətli magistrallarında uzununa nişanlanmanın
xarakteristikaları yaşayış məntəqələrindən kənardakı kimi ola bilər.
B. HƏRƏKƏT ZOLAQLARININ İŞARƏLƏNMƏSİ
7. Hərəkət zolaqlarının nişanlanması ya qırıq, ya bütöv xətlərlə, ya da digər uyğun vasitələrlə yerinə
yetirilə bilər.
i) Yaşayış məntəqələrindən kənarda
8. İki hərəkət zolağı olan, ikitərəfli hərəkətli yollarda yolun hərəkət hissəsinin ox xətti uzununa
nişanlanma ilə işarələnməlidir. Ox xətti, bir qayda olaraq, qırıq xətt ilə işarələnir. Müstəsna hallarda bu
məqsədlər üçün bütöv xətt tətbiq edilir.
9. Üç hərəkət zolaqlı yolların normal görünüşlü sahələrində zolaqlar, bir qayda olaraq, qırıq xətlərlə
göstərilir. Bəzi hallarda hərəkətin təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə bütöv xətt və ya bütöv xəttin
yanından çəkilmiş qırıq xətlər tətbiq oluna bilər.
10. Üçdən artıq hərəkət zolağı olan yollarda, mərkəzi zolaqda hərəkət istiqamətinin dəyişməsinin
mümkün olduğu hallar istisna olunmaqla, hərəkət istiqamətlərini ayıran xətt bütöv xətlə və ya qoşa bütöv
xətlə işarələnməlidir. Bununla yanaşı, hərəkət zolaqları qırıq xətlə işarələnməlidir (diaqram 1a və 1b).
ii) Yaşayış məntəqələrində
11. Yaşayış məntəqələrində 8-10-cu bəndlərdə göstərilən tövsiyələr ikitərəfli hərəkət küçələrinə və
hərəkət zolaqlarının sayı ikidən artıq olan birtərəfli hərəkət küçələrinə aid edilir.
12. Bordürlərin, təhlükəsizlik adacıqlarının və ya istiqamətləndirici adacıqların olması səbəbindən
yolun hərəkət hissəsinin eni məhdudlaşdırıldığı məntəqələrdə hərəkət zolaqları işarələnməlidir.
13. Yolun eni nəqliyyat vasitələrinin iki və ya bir neçə cərgədə hərəkəti üçün kifayət qədər enli olan
iri yolayrıclarının (xüsusən nizamlanan) yanında hərəkət zolaqları diaqram 2 və 3-ə uyğun işarələnməlidir.
Bu halda zolaqların sərhədlərini göstərən xətlərə oxlar əlavə edilə bilər (bu əlavənin 39-cu bəndinə bax).
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C. XÜSUSİ HALLARIN İŞARƏLƏNMƏSİ
i) Bütöv xətlərin tətbiqi
14. Bir sıra yolayrıclarında hərəkətin təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə qırıq xətlər (diaqram 4)
bütöv xətlərlə əvəzlənməli və ya tamamlanmalıdır (diaqramlar 5 və 6).
15. Görünüş məsafəsi az olan yerlərdə (yol qırılmalarında, döngələrdə və sair) və ya yolun hərəkət
hissəsinin daraldığı və ya görünüşün minimal M məsafəsindən az olan yol sahələri üçün müəyyən olunan
hər hansı digər xüsusiyyətlərinin, məhdudiyyətlərinin olduğu yerlərdə əks istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə
tutulmuş yol hissəsindən istifadə olunmanın qadağan edilməsi zərurəti yarandıqda, 7a-16 diaqramlarına
uyğun olaraq bütöv xətt çəkilməlidir. 7a -10a diaqramlarında 1 m bərabər olan göz səviyyəsi, nəqliyyat
vasitələrinin konstruksiyasına uyğun olan ölkələrdə 1,20 m qədər artırıla bilər.
16.
M üçün
qəbul
edilən
kəmiyyət
yolun
xarakteristikasından
asılı
olaraq
dəyişir. 7a, 7b, 8a, 8c və 8d diaqramlarında görünüş məsafəsi məhdud olan iki və üç hərəkət zolaqlı yol
qırılmalarında xətlərinin çəkilişi göstərilmişdir. Bu diaqramlar onların yerləşdiyi vərəqin yuxarı hissəsində
göstərilmiş uzununa profilə və aşağıdakı 24-cü bəndə müvafiq müəyyən edilmiş M məsafəsinə
uyğundurlar: A (və ya D) görünüş məsafəsinin M-dən az olduğu məntəqədir, C (və ya B) isə görünüş
məsafəsinin yenidən M-dən çox olduğu məntəqədir.
17. AB və CD kəsiklərinin bir-birinin üstünə düşdükləri hallarda , yəni yol qırılmasına çatmadan hər
iki istiqamətdə görünüş məsafəsinin M görünüş məsafəsindən artıq olduğu hallarda xətlər həmin üsulla
yerləşdirilməlidir, həm də qırıq xətlərin yanında çəkilmiş bütöv xətlər diaqram 9, 10a və 10b-də göstərildiyi
kimi toxunmurlar.
18. 11a və 11b diaqramları, eyni hipotezlə, məhdud görünüşlü, iki hərəkət zolaqlı, əyri yol sahəsində
xətlərin işarələnməsini göstərir.
19. Üç hərəkət zolaqlı yollarda iki metodun tətbiqi mümkündür. Bunlar diaqram 8a, 8b, 8c və 8d - də
(və ya şəraitdən asılı olaraq, 10a və 10b-də) göstərilmişdir. Diaqram 8a və ya 8b (və ya şəraitdən asılı
olaraq, 10a) ikitəkərli nəqliyyat vasitələrinin əhəmiyyətli hərəkəti olan yollarda, diaqram 8c və 8d (və ya
şəraitdən asılı olaraq, 10b) isə əsasən dördtəkərli nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin çoxluq təşkil etdiyi
yollara tətbiq edilməlidir. Diaqram 11 c, eyni hipotezlə, məhdud görünüşlü, üç hərəkət zolaqlı, əyri yol
sahəsində xətlərin işarələnməsini göstərir.
20. Diaqram 12, 13 və 14-də yolun hərəkət hissəsinin daralmasını işarə edən xətlər göstərilmişdir.
21. Diaqram 8a, 8b, 8c, 8d, 10ə və 10b-də çəpinə keçid xətlərinin ox xəttinə nisbətən mailliyi 1/20dən artıq olmamalıdır.
22. Yolun hərəkət hissəsinin eninin dəyişməsi zamanı nişanlanmanın şəklini verən diaqram 13 və
14-də, habelə bütöv xəttin (xətlərin) əyilməsini tələb edən maneələri göstərən diaqram 15,16 və 17-də xətt
və ya xətlərin əyilməsi yüksək hərəkət sürətli yollarda üstünlüyünə görə 1/50 - dən, hərəkət sürəti saatda 50
km (30 mil) - dən artıq olmayan yollarda isə 1/20 - dən az olmalıdır. Bundan əlavə tətbiq olunduğu hərəkət
istiqaməti üzrə bütöv əyri xətdən əvvəl, yolun hərəkət hissəsinin oxuna paralel və uzunluğu avtomobilin
orta sürətlə 1 saniyə ərzində qət etdiyi məsafəyə bərabər olan bütöv xətt çəkilməlidir.
23. Adi yol sahəsində hərəkət zolaqlarmı qırıq xətlə işarələmək zəruri olmadıqda, bütöv xətdən əvvəl
nəqliyyat vasitələrinin normal sürətindən asılı məsafədə, yəni 50 metrdən az olmayaraq, yaxınlaşmanı
bildirən qırıq xətt gəlməlidir. Əgər adi yol sahəsində hərəkət zolaqları qırıq xətlə işarələnmişdirsə, bütöv
xətdən əvvəl nəqliyyat vasitələrinin normal sürətindən asılı məsafədə, yəni 50 metrdən az olmayaraq,
yaxınlaşmanı bildirən xətt gəlməlidir. Nişanlanmaya sürücülərə hərəkət etməli olduqları zolağı göstərən bir
və ya bir neçə oxlar da əlavə edilə bilər.
ii) Bütöv xətlərin tətbiqi şərtləri
24. Üzərində bütöv xəttin çəkilişi arzu olunan və ya olunmayan yol sahələrinin müəyyən
olunmasında qəbul edilməli olan görünmə məsafəsinin seçimi, habelə bütöv xəttin uzunluğunun müəyyən
edilməsi mütləq kompromisin nəticəsidir. Aşağıda göstərilən cədvəl müxtəlif hərəkət sürətlərinə uyğun
olan tövsiyə edilən M kəmiyyətini verir:
Yaxınlaşma sürəti

M kəmiyyətinin cədvəli

100 km/saat (60 mil/saat)

160 m-dən 320 m-dək

80 km/saat (50 mil/saat)

130 m-dən 260 m-dək
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65 km/saat (40 mil/saat)

90 m-dən 180 m-dək

50 km/saat (30 mil/saat)

60 m-dən 120 m-dək

25. Bu cədvəldə göstərilməyən sürətlər üçün uyğun M kəmiyyəti interpolyasiya və ya
ekstrapolyasiyanın köməyi ilə hesablanmalıdır.
D. YOLUN HƏRƏKƏT HİSSƏSİNİN SƏRHƏDLƏRİNİ İŞARƏ EDƏN SƏRHƏD XƏTLƏRİ
26. Yolun hərəkət hissəsinin sərhədini göstərən nişanlanma xətti əsasən bütöv xətdən ibarət olur. Bu
xətlər plitkalar, knopkalar və ya işıqqaytarıcılar istifadə olunmaqla tamamlana bilər.
E. MANEƏLƏRİN İŞARƏLƏNMƏSİ
27. 15, 16 və 17 diaqramlarında yolun hərəkət hissəsində olan adacıqların və ya digər maneələrin
yanında çəkilməli olan nişanlanmanın nümunələri təsvir olunmuşdur.
F. DÖNMƏ XƏTLƏRİ
28. Bəzi yolayrıclarında sağtərəfli hərəkət olan dövlətlərdə sola dönmənin və ya soltərəfli hərəkət
olan dövlətlərdə sağa dönmənin necə yerinə yetirilməsinin sürücülərə göstərilməsi arzu olunandır.
G. NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN BƏZİ KATEQORİYALARI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ
TUTULMUŞ HƏRƏKƏT ZOLAĞININ YOL NİŞANLANMASl
28-bis. Nəqliyyat vasitələrinin bəzi kateqoriyaları üçün nəzərdə tutulmuş hərəkət zolağının
nişanlanması hərəkət hissəsində digər bütöv və qırıq xətlərdən eni və qırıq xətlərin ara məsafəsinin qısa
olması ilə fərqlənən xətlərlə çəkilməlidir. Əsasən avtobuslar üçün nəzərdə tutulmuş hərəkət zolağında
“BUS” sözü və ya “A” hərfi zəruli yerlədə, xüsusən də belə zolağın başlanğıcında
və yolayrıclarından sonra çəkilməlidir. Diaqram 28a və 28b-də şəhər nəqliyyatının müntəzəm xətlərində
daşımaları yerinə yetirən nəqliyyat vasitələri üçün ayrılmış hərəkət zolağının nişanlanmasının nümunələri
misal gətirilmişdir.
Bölmə III
KÖNDƏLƏNİNƏ NİŞANLANMA
A. ÜMUMİ MÜDDƏALARI
29. Sürücülərin yol nişanlanmasını gördükləri görünüş bucağı nəzərə alınmaqla, köndələninə
nişanlanma uzununa nişanlanmaya nisbətən enli olmalıdır.
B. STOP-XƏTLƏR
30. Stop-xəttin minimal eni 0,20 m, maksimal eni isə 0,60 m olmalıdır. Tövsiyə olunan en 0,30 mdir.
31. Bu xətt dayanmam işarə edən yol nişanı ilə birgə tətbiq olunduğu halda, stop-xətt elə çəkilməlidir
ki, onun birbaşa qarşısında dayanmış sürücü yolayrıcına digər girişlərdə hərəkəti mümkün qədər azad seyr
edə bilsin; bu halda digər nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinə dair tələblər nəzərə alınmalıdır.
32. Stop-xətlər uzununa xətlərlə tamamlana bilər (diaqram 18 və 19 bax). Onlar həmçinin yolun
hərəkət hissəsində çəkilən “STOP” sözü ilə də tamamlana bilər; belə nişanlanmanın nümunələri diaqram
20 və 21-də verilmişdir. “STOP” sözünün yuxarı kənarı ilə stop-xəttin arasındakı məsafə 2 m-dən az, 25
m-dən isə çox olmamalıdır.
C. SÜRÜCÜLƏRİN YOL VERMƏLİ OLDUQLARI YERİ İŞARƏ EDƏN XƏTLƏR
33. Hər bir xəttin minimal eni 0,20 m, maksimal eni isə - 0,60 m təşkil etməlidir; iki xətt olduqda,
onlar arası məsafə 0,30 m-dən az olmamalıdır. Xətt yolda yan - yana yerləşdirilmiş, zirvəsi yol verməli olan
sürücüyə tərəf istiqamətlənmiş üçbucaqlarla əvəz oluna bilər. Bu üçbucaqların oturacaqları 0,40 m-dən az
və 0,60 m-dən çox olmamalı, hündürlüyü isə 0,50 m-dən az və 0,70 m-dən çox olmamalıdır.
34. Köndələninə nişanlanma, bu əlavənin 31-ci bəndində göstərilmiş stop - xətlərlə eyni şərtlər
daxilində çəkilməlidir.
35. 34-cü bənddə qeyd olunmuş nişanlanma yolun hərəkət hissəsinə çəkilən və nümunəsi diaqram
22-də göstərilən üçbucaqla tamamlana bilər. Bu üçbucağın oturacağı ilə köndələn xəttin arasındakı məsafə
581

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2 m-dən az, 25 m-dən isə çox olmamalıdır. Bu üçbucağın oturacağı 1m-dən az olmamalı, hündürlüyü isə
oturacağından üç dəfə böyük olmalıdır.
36. Bu köndələninə nişanlanma uzununa xətlərlə tamamlana bilər.
D. PİYADA KEÇİDLƏRİ
37. Piyada keçidinin işarələndiyi zolaqlar arası məsafə ən azı bu zolaqların eninə bərabər olmalı və
ondan iki dəfədən artıq olmamalıdır. Bir zolağın və zolaq arası məsafənin ümumi eni 1 m-dən 1,40 mdək təşkil etməlidir. Piyada keçidinin tövsiyəm olunan minimal eni hərəkət sürətinin saatda 60
km həddində məhdudlaşdırıldığı yollarda 2,5 m, sürətin daha yüksək olduğu və ya məhdudlaşdırılmadığı
yerlərdə isə 4 m olmalıdır.
E. VELOSİPEDÇİLƏR ÜÇÜN KEÇİDLƏR
38. Velosipedçilər üçün keçidlər qoşa qırıq xətlə işarələnməlidir. Bu qırıq xətlər əsasən kvadratlardan
(0,40-0,60 m) X (0,40-0,60 m) ibarət olmalıdır. Kvadratlar arası məsafə 0,40-0,60 m təşkil etməlidir.
Keçidin eni 1,80 m az olmamalıdır. Plitka və knopkaların istifadəsi tövsiyə edilmir.
Bölmə IV
NİŞANLANMANIN DİGƏR NÖVLƏRİ
A. OXLAR
39. Yolayrıcına yaxınlaşarkən nəqliyyat vasitələrinin yerdəyişməsinə imkan verən kifayət sayda
hərəkət zolağı olan yollarda, hərəkət üçün istifadə olunmalı zolaqlar yolun hərəkət hissəsinin üzərinə
çəkilən oxlarla göstərilə bilər (diaqram 2, 3, 19 və 23). Oxlar həmçinin birtərəfli hərəkət olan yollarda
hərəkət istiqamətinin təsdiqlənməsi məqsədilə tətbiq oluna bilər. Bu oxların uzunluğu 2 m-dən az
olmamalıdır. Ox işarələri hərəkət hissəsində yazılarla tamamlana bilər.
B. PARALEL MAİLİ XƏTLƏR
40. Diaqram 24 və 25-də nəqliyyat vasitələri üçün girişin qadağan edildiyi zonaların nümunələri
verilmişdir.
C. YAZILAR
41. Yolun hərəkət hissəsində yazılar hərəkətin nizamlanması, yol istifadəçilərinin xəbərdar olunması
və ya təlimatlandırılması məqsədilə tətbiq oluna bilər. Tövsiyə olunur ki, bu zaman işlənən sözlər ya yaşayış
məntəqələrinin adları, ya yolların nömrələri, ya da beynəlxalq planda qəbul olunmuş sözlər (məsələn,
“stop”, “bus”, “taxi”) olmalıdır.
42. Sürücülərin yazılan kiçik görünüş bucağı ilə görməsi səbəbindən yazılar hərəkət istiqamətində
xeyli uzadılmış olmalıdır ( diaqram 20-ə bax).
43. Yaxınlaşma sürətinin saatda 50 km-dən (30 mil) artıq olduğu hallarda, hərflərin minimal
uzunluğu 2,5 m təşkil etməlidir.
D. DAYANMA VƏ DURMAYA AİD İŞARƏLƏR
44. Dayanma və durmanın məhdudlaşdırılması bordürlərdə və ya hərəkət hissəsində nişanlanma ilə
göstərilə bilər. Duracaq yerlərinin sərhədləri yolun hərəkət hissəsində çəkilmiş müvafiq xətlərlə işarələnə
bilər.
E. YOLUN HƏRƏKƏT HİSSƏSİNDƏ VƏ ONA YANAŞAN QURĞULARDA NİŞANLANMA
i)Nəqliyyat vasitələrinin durması məhdudlaşdırılmış yerləri göstərən nişanlanma
45. Ziqzaq şəkilli xəttin nümunəsi diaqram 26-da verilmişdir.
ii) Mane yaradan əşyalar üzərində nişanlanma
46. Maneə yaradan əşyalar üzərində nişanlanmanın nümunələri diaqram 27-də verilmişdir.
Vyana şəhərində 1968-ci il noyabrın 8-də imzalanmış
“Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyaya dair
Azərbaycan Respublikasının Qeyd-şərti
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
o, Konvensiyanın 44-cü maddəsini özü üçün məcburi hesab etmir.
Vyana şəhərində 1968-ci il noyabrın 8-də imzalanmış
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“Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyaya dair
Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının ərazisində Aa nişan nümunəsinin –“xəbərdaredici” və B, 2a nişan nümunəsinin –
“DAYANMADAN KEÇMƏK QADAĞANDIR” nişanı olaraq qəbul edilməsini bəyan edir.
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək
və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin
sxematik xəritəsi əlavə olunur).

[*]

30 noyabr 1995-ci il və 28 mart 2006-cı il tarixlərdə Konvensiyaya edilmiş düzəlişlər nəzərə alınmaqla.
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"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkçi miqrantlarının və onların ailə
üzvlərinin hüquqi statusu haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkçi miqrantlarının və onların ailə
üzvlərinin hüquqi statusu haqqında" 2008-ci il noyabrın 14-də Kişinyov şəhərində imzalanmış Konvensiya
Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti ilə (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2010-cu il
№ 1064-IIIQ
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkçi
miqrantlarının və onların ailə üzvlərinin hüquqi statusu haqqında
KONVENSİYA
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlər (bundan sonra Tərəflər adlandırılacaq),
öz qanunvericiliyi və beynəlxalq öhdəliklərlə müəyyən edilmiş qaydada əməkçi miqrantlara, onların
ailə üzvlərinə və qəbul edən Tərəfin vətəndaşlarına eyni münasibətin təmin edilməsinə şərait yaradılmasına
çalışaraq,
milli maraqlarına əsaslanaraq Tərəflərin ərazisində işçi qüvvəsinin yerdəyişməsinə əlverişli şəraitin
yaradılmasının zəruriliyini dərk edərək,
əmək miqrasiyası axınının effektiv tənzimlənməsi və bu axının həcmi, istiqaməti və tərkibinin
Tərəflərin sosial-iqtisadi inkişafı marağına uyğunlaşdırılmasına nail olunması məqsədi ilə,
müxtəlif xalqların nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma, dözüm, hörmət prinsiplərini rəhbər
tutaraq, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin inkişafı marağından və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 10 dekabr
1948-ci il tarixli İnsan Haqları ümumi Bəyannaməsinə, həmçinin insan haqları və əməkçi miqrantların
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin, onlar
üçün icrası məcburi olan digər başlıca sənədlərinə tərəfdarlıqdan çıxış edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I fəsil
TƏTBİQ DAİRƏSİ VƏ ANLAYIŞLAR
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıda göstərilən terminlər bu mənaları daşıyırlar:
əməkçi miqrant - vətəndaşı olmadığı və daimi yaşamadığı Tərəfin ərazisində qanuni əsaslarla qalan
və qanuni əsaslarla haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan digər Tərəfin vətəndaşı olan şəxs,
həmçinin digər Tərəfin ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxs;
sərhədyanı işçi - bir Tərəfin sərhədyanı ərazisində işləyən və hər gün və ya həftədə ən azı bir dəfə
sərhədyanı ərazidə daimi yaşayış yerini saxladığı Tərəfə qayıdan əməkçi miqrant;
mövsümi işçi - öz xarakterinə görə mövsümi şəraitlərlə bağlı olan və ilin müəyyən dövrlərində
həyata keçirilən işlə məşğul olan əməkçi miqrant;
işəgötürən – qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada və şərtlərlə əməkçi
miqranta iş təqdim edən hüquqi və ya fiziki şəxs;
əməkçi miqrantın ailə üzvü - əməkçi miqrantla nigahda olan şəxs, həmçinin onun himayəsində olan
uşaqları və qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə ailə üzvü sayılan digər şəxslər;
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daimi yaşayış Tərəfi - əməkçi miqrantın ərazisində daimi yaşadığı və digər Tərəfin ərazisinə haqqı
ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün ərazisindən çıxdığı dövlət;
tranzit dövləti - əməkçi miqrantın qəbul edən Tərəfə və ya qəbul edən Tərəfdən daimi yaşayış
Tərəfinə getdiyi zaman keçdiyi dövlət;
qəbul edən Tərəf - əməkçi miqrantın haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirdiyi dövlət;
səlahiyyətli orqanlar - Tərəflərin, bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlərin
səlahiyyətlərinə aid olduğu dövlət orqanları;
əmək şəraiti - insanın əmək fəaliyyətini həyata keçirdiyi, əmək prosesinin və istehsalat mühitinin
əmək prosesində onun sağlamlığına, iş qabiliyyətinə təsir edən faktorların məcmusu, həmçinin qəbul edən
Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən olunmuş iş və istirahət vaxtının müddəti, ödənişli
məzuniyyətlərin verilməsi qaydası, əməyin ödənilməsi və digər əmək şəraiti;
əməyin mühafizəsi - qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqi, sosial-iqtisadi,
təşkilati-texniki, sanitar-gigiyenik, müalicə-profilaktika, bərpa və digər tədbir və vasitələri özündə
birləşdirən, əmək fəaliyyəti prosesində əməkçi miqrantların sağlamlığının və həyatının təhlükəsizliyinin
təminatı sistemi;
miqrasiya dövriyyəsi - daimi yaşayış Tərəfindən çıxış, tranzit, qəbul edən Tərəfə giriş, qəbul edən
Tərəfin ərazisində qalmaq və orada haqqı ödənilən əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, həmçinin daimi
yaşayış Tərəfinə qayıdış dövrünü əhatə edən zaman müddəti.
Maddə 2
Bu Konvensiya cinsinə, irqinə, dilinə, dininə və ya əqidəsinə, siyasi və ya digər baxışlarına, milli,
etnik və ya sosial mənşəyinə, Tərəflərin vətəndaşlığına, yaşına, iqtisadi, əmlak və ailə vəziyyətinə və ya
digər hər hansı əsaslara görə fərq qoyulmadan qəbul edən Tərəfin ərazisində qanuni əsaslarla yaşayan bütün
əməkçi miqrantlara və onların ailə üzvlərinə şamil edilir.
Bu Konvensiya əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin bütün miqrasiya dövriyyəsi zamanı
yaranan münasibətləri tənzimləyir.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara şamil edilmir:
Tərəflərin beynəlxalq təşkilatlara göndərdiyi və ya beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar, yaxud rəsmi
funksiyaların öz ərazisindən kənarda yerinə yetirilməsi üçün hər hansı bir Tərəfin cəlb etdiyi və statusu
beynəlxalq hüquq normaları və ya Tərəflərin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr əsasında tənzimlənən
şəxslərə;
Tərəflərdən birinin onun ərazisindən kənara inkişaf və ya əməkdaşlıq proqramlarında iştirak etmək
məqsədilə göndərdiyi və ya işə cəlb etdiyi, işə qəbulu və statusu qəbul edən Tərəflə bağlanmış beynəlxalq
müqavilələr əsasında tənzimlənən və bu beynəlxalq müqavilələr əsasında əməkçi miqrant hesab edilməyən
şəxslərə;
bir Tərəfin vətəndaşı olan və digər Tərəfin ərazisində filialı (nümayəndəliyi) yerləşən təşkilatın
adından və onun maraqları üçün həmin Tərəf ərazisində işləri həyata keçirən şəxslərə;
qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyində və onun tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa hal
nəzərdə tutulmayıbsa, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə;
qəbul edən Tərəfin ərazisində qaçqın statusu almaq və ya sığınacaq almaq məqsədilə vəsatət qaldıran
şəxslərə;
qəbul edən Tərəfin ərazisində qaçqın statusu və ya sığınacaq alan şəxslərə;
qəbul edən Tərəfin rəsmi qaydada qeydiyyata alınmış dini qurumlarında dini fəaliyyət göstərən din
xadimlərinə;
dənizçilərə;
təhsil almaq məqsədilə gələn şəxslərə;
qəbul edən Tərəfin ərazisində xarici şirkətlərin nümayəndəliklərinin və ya kütləvi informasiya
vasitələrinin əməkdaşları qismində akkreditə edilmiş şəxslərə.
Maddə 4
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l. Tərəflərdən hər biri öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməkçi miqrantlar üçün aşağıdakılarla
bağlı məhdudiyyətlər qoya bilər:
Tərəfin maraqları baxımından cəlb edilən iş kateqoriyalarına, məşğulluq və ya fəaliyyət növlərinə;
yerli əmək bazarının qorunması və boş iş yerlərinin tutulmasında öz vətəndaşlarının üstün
hüququnu təmin etmək məqsədi ilə haqqı ödənilən əmək fəaliyyətinə buraxılması.
2. Milli təhlükəsizliyin, ictimai asayişin, əhalinin sağlamlığının və mənəviyyatının qorunmasının
təmin edilməsi və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədi ilə əməkçi miqrantların və
onların ailə üzvlərinin hüquqları Tərəflərin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudlaşdırıla
bilər.
3. Tərəflər bu maddə ilə əməkçi miqrantlar üçün nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərin qəbul edilməsi
haqqında bu məhdudiyyətlərin qəbul edildiyi tarixdən 45 gün ərzində depozitariyə məlumat verməlidir.
II fəsil
ƏMƏKÇİ MİQRANTLAR VƏ ONLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNİN ƏSAS HÜQUQLARI
Maddə 5
Əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvləri qəbul edən Tərəfin
qanunvericiliyi və/və ya beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş qaydada onun
gəlmək, ərazisində qalmaq, yerini dəyişmək və ərazisindən getmək hüququna malikdilər.

ərazisinə

Maddə 6
1. Əməkçi miqrantlar qəbul edən Tərəfin ərazisində aşağıdakılarla bağlı qanunvericiliklə həmin
Tərəfin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş hüquqlara malikdilər:
təhlükəsiz əmək şəraiti;
eyni işə görə eyni əmək haqqı verilməsi, həmçinin əlavə ödəmələr və kompensasiyalar almaq
hüququna malik şəxslərlə eyni qaydada əlavə ödəmələrin və kompensasiyaların verilməsi;
haqqı ödənilməklə mənzildən istifadə etmək;
qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq pensiya istisna olmaqla, sosial təminat (sosial
sığorta);
qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq istehsalatda bədbəxt hadisə və peşə
xəstəliklərindən məcburi sosial sığorta;
istehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəlikləri nəticəsində həyat və sağlamlığa dəymiş ziyanın
ödənilməsi;
bu Konvensiyanın 4-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla, əməkçi
miqrantdan asılı olmayan səbəblərdən iş yerinin itirilməsi halında yeni haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq.
2. Əməkçi miqrantların qəbul edən Tərəfi ərazisində əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququ
həmin Tərəfin qanunvericiliyi və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.
Maddə 7
1. Əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvləri qəbul edən Tərəfin qanunvericili və tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq aşağıdakı əsas hüquqlara malikdilər:
yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq;
nigaha daxil olmaq;
qanun və məhkəmə qarşısında qəbul edən Tərəfin vətəndaşları ilə bərabərlik;
şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə;
mənzil toxunulmazlığına qanunsuz qəsdlərdən müdafiə;
şəxsi yazışma və digər əlaqə formalarının məxfiliyinin qorunması;
şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun qorunması;
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qanuni əsaslarla ona məxsus olan xüsusi mülkiyyətin müdafiəsi;
təhsil almaq;
mədəni həyatda iştirak;
pensiya istisna olmaqla, sosial təminat (sosial sığorta);
pulsuz təcili (təxirəsalınmaz) tibbi yardım və ödənişli tibbi yardım almaq;
qəbul edən Tərəfdə uşağın anadan olmasının qeydiyyata alınması.
2. Tərəflər qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməkçi miqrantların və onların ailə
üzvlərinin söz azadlığı, din, öz fikrini ifadə etmək, birlik və ictimai təşkilat yaratmaq, həmkarlar
ittifaqlarına üzv olmaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə təminat verir.
3. Tərəfin qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq əməkçi
miqrant və onun ailə üzvləri Tərəflərdən hər hansı birinin ərazisində hüququn subyekti kimi tanınmaq
hüququna malikdirlər.
Maddə 8
Tərəflər əməkçi miqrant və ya onun ailə üzvlərinin köləlikdə və ya əsarətdə saxlanılmasına, məcburi
əməyə cəlb edilməsinə, işgəncələrə məruz qalmasına, onlara qarşı qəddar, insan şərəf və ləyaqətini alçaldan
davranış və ya cəza tədbiq edilməsinə yol vermirlər.
Maddə 9
Əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvlərinin şəxsi əmlakının, həmçinin əmək fəaliyyəti üçün zəruri
olan alətlərinin gətirilməsi və çıxarılması zamanı beynəlxalq müqavilələr və qəbul edən Tərəfin
qanunvericiliyi tədbiq olunur.
Maddə 10
Əməkçi miqrantlar bu Konvensiyaya uyğun olaraq əmək fəaliyyətləri zamanı qazandıqları pul
vəsaitini qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq həmin Tərəfin pul
vahidi və beynəlxalq valyuta ilə qəbul edən Tərəfin ərazisindən köçürmək və aparmaq hüququna
malikdirlər.
Maddə 11
Əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvləri Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarından aşağıdakılara dair
pulsuz məlumat əldə etmək hüququna malikdirlər:
onların bu Konvensiyadan irəli gələn hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi qaydaları;
onların ölkədə qalma və haqqı ödənilən əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi şərtləri, həmçinin
qəbul edən Tərəfin və ya tranzit dövlətin qanunvericiliyindən və beynəlxalq müqavilələrindən irəli gələn
hüquq və vəzifələri.
Maddə 12
l. Əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvləri, qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyində və tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan əsaslar istisna olmaqla, onun ərazisindən çıxarıla,
deportasiyaya və ya readmissiyaya məruz qala bilməzlər.
2. Tərəflər təminat verirlər ki, qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada
fəaliyyət göstərən səlahiyyətli orqan istisna olmaqla heç kəs əməkçi miqrantın və onun ailə üzvlərinin
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri, həmçinin ölkə ərazisinə girişə, həmin ərazidə qalmağa və/və ya haqqı
ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa hüquq verən sənədləri onlardan ala bilməz.
Bu sənədlərin səlahiyyətli orqanlar tərəfindən alınması, yalnız onların alınmasını təsdiq edən rəsmi
sənəd verilməklə həyata keçirilir. Əməkçi miqrant və/və ya onun ailə üzvlərinin pasportunun və ya
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin, həmçinin ölkə ərazisinə girişə, həmin ərazidə qalmağa və/və ya haqqı
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ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa hüquq verən sənədlərin məhv edilməsinə və ya korlanmasına
yol verilmir.
Maddə 13
1. Əməkçi miqrantların ailə üzvləri (sərhədyanı və mövsümi işçilər istisna olmaqla) qəbul edən
Tərəfin ərazisində onun vətəndaşları kimi ümumi təhsil və əlavə peşə təhsili almaq üzrə eyni hüquqa
malikdirlər.
“Ümumi təhsil” və “əlavə peşə təhsili” anlayışlarının mənası qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
2. Tərəflər əməkçi miqrantların ailə üzvlərinin qəbul edən Tərəfin dilinin öyrənilməsi proqramlarının
təşkilinə köməklik göstərir və ana dilinin öyrənilməsinə maneçilik törətmirlər.
III fəsil
SƏRHƏDYANI VƏ MÖVSÜMİ İŞÇİLƏRƏ VƏ ONLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ TƏTBİQ
EDİLƏN MÜDDƏALAR
Maddə 14
1. Sərhədyanı işçilər bu Konvensiyanın 4-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər nəzərə
alınmaqla, qəbul edən Tərəfin ərazisində olmaları və haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri
ilə əlaqədar onlara verilə bilən, bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş hüquqlardan istifadə edirlər.
2. Tərəflər sərhədyanı işçilər üçün sadələşdirilmiş sərhəd keçidi və işə düzəlmə qaydaları ilə bağlı
məsələləri ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr əsasında tənzimləyirlər.
Maddə 15
1. Bu Konvensiyanın 4-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla,
Konvensiyanın müddəaları mövsümi işçilərə əmək fəaliyyətini həyata keçirdikləri dövrdə şamil edilir.
2. Tərəflər mövsümi işçilər üçün sadələşdirilmiş işədüzəlmə qaydaları ilə bağlı məsələləri beynəlxalq
müqavilələr əsasında tənzimləyirlər.
IV fəsil
ƏMƏKÇİ MİQRANTLAR VƏ ONLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNİN
HÜQUQLARININ QORUNMASI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 16
1. Tərəflər əməkçi miqrantları Tərəflərin ərazisinə işə cəlb etmək və onların əməyindən istifadə
etmək sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər.
2. Daimi yaşayış Tərəfi və qəbul edən Tərəf əməkçi miqrantların qəbul edən Tərəfin ərazisində qalma
və haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olma müddəti bitdikdən sonra, həmçinin onlar tərəfindən
qəbul edən Tərəfin miqrasiya sahəsindəki qanunvericiliyinin pozulması hallarında onların geri qayıtması
məsələləri ilə bağlı, o cümlədən readmissiya sazişlərinin bağlanması yolu ilə, bütün mümkün tətbirləri
görürlər.
3. Tərəflər, əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvləri üçün biometrik göstəricilərin daxil edildiyi
sənədlərin tərtib edilməsi və daimi yaşayış Tərəfindən gələn və qəbul edən Tərəfin ərazisində əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olan əməkçi miqrantlar haqqında bu sənədlər əsasında məlumat bankının yaradılması,
həmçinin əməkçi miqrantlar haqqında məlumat mübadiləsi üzrə razılaşdırılmış tədbirlər həyata keçirirlər.
Maddə 17
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Tərəflər əməkçi miqrantların tibbi sığortası sahəsində əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 18
Qəbul edən Tərəf və daimi yaşayış Tərəfi əməkçi miqrantların qəbul edən Tərəfin əmək bazarında
tələbat olan peşə və ixtisaslar üzrə hər iki Tərəfin ərazisində peşə təhsilinin həyata keçirilməsi məsələləri
ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilərlər.
Maddə 19
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları əməkçi miqrantların gəlirlərinə və əmlakına münasibətdə ikiqat
vergitutmaya cəlb olunmaması məqsədi ilə müvafiq Tərəflərin tərəfdar çıxdıqları beynəlxalq müqavilələrin
müddəalarını rəhbər tuturlar.
Maddə 20
Əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin pensiya təminatı daimi yaşayış Tərəfinin
qanunvericiliyi və Tərəflərin beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənir.
Maddə 21
Tərəflər əmək, əhalinin məşğulluğu və əmək miqrasiyası sahəsində, ölkəyə gəlmək, ölkədə qalmaq,
yer deyişmək, ölkədən getmək və haqqı ödənilən əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydaları ilə bağlı
qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər, həmçinin həyat şəraiti və yerli əmək bazarlarının vəziyyəti haqqında
vaxtlı-vaxtında məlumat mübadiləsi aparırlar.
Maddə 22
Əməkçi miqrant və ya onun ailə üzvü vəfat etdikdə Tərəflərin səlahiyyətli orqanları:
daimi yaşayış Tərəfinin diplomatik nümayəndəliyini və ya konsulluq müəssisəsini əməkçi miqrantın
və ya onun ailə üzvünün Ölüm faktı haqda məlumatlandırır, onlara ölüm faktı üzrə lazımi məlumatlar
təqdim edirlər;
vəfat etmiş əməkçi miqrantın cənazəsinin və şəxsi əşyalarının daimi yaşayış Tərəfinə
göndərilməsinin işəgötürən tərəfindən həyata keçirilməsinə, eləcə də işəgötürənin vəfat etmiş əməkçi
miqrant və onun ailə üzvləri qarşısında öz maliyyə öhdəliklərinin əmək müqaviləsinin şərtlərinə uyğun
olaraq həyata keçirməsinə köməklik göstərirlər.
V fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 23
1. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası müvafiq Tərəfin qanunvericiliyi və hamılıqla qəbul edilmiş
beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri ilə
tanınan və təminat verilən əsas insanın hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması və
ya pozulması kimi şərh edilə bilməz.
2. Bu Konvensiya ilə əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvlərinin hüquq və azadlıqları ilə bağlı
müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər onların tətbiqi nəzərdə tutulan məqsədlər istisna olmaqla başqa
məqsədlər üçün tətbiq edilməməlidir.
Maddə 24
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Tərəflər bu Konvensiyanı imzaladıqları tarixdən üç aydan gec olmayaraq onun həyata keçirilməsi
həvalə ediləcək səlahiyyətli orqanları müəyyən edir və bu barədə depozitariyə məlumat verirlər.
Səlahiyyətli orqanların dəyişdirildiyi halda Tərəflər dərhal bu barədə depozitariyə məlumat verirlər.
Maddə 25
Bu Konvensiya Tərəflərin imzaladıqları digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və
öhdəliklərinə təsir etmir.
Maddə 26
Bu Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsi vəziyyətinə dair məsələlər Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin miqrasiya orqanlarının rəhbərləri Şurasının, habelə Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əmək, miqrasiya və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının
iclaslarında baxılır.
Maddə 27
Bu Konvensiyanın tətbiqi və ya onun şərhi ilə bağlı yaranan mübahisəli məsələlər maraqlı Tərəflər
arasında məsləhətləşmələr və danışıqlar yolu ilə həll edilir.
Maddə 28
Bu Konvensiya onun qüvvəyə minməsi üçün onu imzalamış Tərəflərin zəruri dövlətdaxili
prosedurların yerinə yetirilməsi haqqında üçüncü bildirişin depozitari tərəfindən alındığı tarixdən 30 gün
sonra qüvvəyə minir.
Bu Konvensiya dövlətdaxili prosedurları gec yerinə yetirmiş Tərəflər üçün müvafiq sənədlərin
depozitari tərəfindən alındığı tarixdən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 29
Bu Konvensiyaya Tərəflərin razılığı ilə dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər. Dəyişikliklər
və əlavələr ayrıca protokolla rəsmiləşdirilir və Konvensiyanın 28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
qaydada qüvvəyə minir.
Maddə 30
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın qüvvədə olduğu müddətdə yaranmış öhdəlikləri tənzimləyərək
Konvensiyadan çıxış tarixindən azı 12 ay əvvəldən depozitariya bu barədə yazılı bildiriş göndərməklə
Konvensiyadan çıxa bilər.
Maddə 31
Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan hər bir
dövlətin qoşulması üçün açıqdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan hər bir dövlət qoşulma
haqqında sənədləri depozitariyə təqdim etməklə bu Konvensiyaya qoşula bilər.
Qoşulan Tərəf üçün Konvensiya belə qoşulma haqqında sənədin depozitari tərəfindən alındığı
tarixdən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 32
Bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən beş il ərzində qüvvədə qalır. Bu müddət bitdikdən sonra,
Tərəflər başqa qərar qəbul etmədikdə, Konvensiya avtomatik olaraq hər dəfə növbəti beş illik müddətə
uzadılır.
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Bu Konvensiya Kişinyov şəhərində, 2008-ci il noyabrın 14-də, 1 əsl nüsxədə rus dilində
imzalanmışdır. Nüsxənin əsli Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsində saxlanılır və Komitə
onun təsdiq edilmiş surətini Konvensiyanı imzalamış hər bir dövlətə göndərir.
Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

Moldova Respublikası
adından
imza yoxdur

Ermənistan Respublikası
adından
(imza)

Rusiya Federasiyası
adından
(imza)

Belarus Respublikası
adından
(imza)

Tacikistan Respublikası
adından
(imza)

Gürcüstan
adımdan
(imza yoxdur)

Türkmənistan
adından
(imza yoxdur)

Qazaxstan Respublikası
adından
(imza qeyd-şərtlə)

Özbəkistan Respublikası
adından
(imza)

Qırğızıstan Respublikası
adından
(imza)

Ukrayna
adından
(imza)

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkçi
miqrantlarının və onların ailə üzvlərinin hüquqi statusu haqqında
Konvensiyaya dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYD-ŞƏRTİ
Hazırkı Konvensiyanın 4-cü maddəsinin müddəalarının tətbiq olunması, insan və vətəndaş hüquq və
əsas azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsip və normalan ilə
nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi səviyyəsinin
məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarmamalıdır.
MDB-nin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkçi miqrantları və onların
ailə üzvlərinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyaya dair
QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ QEYD-ŞƏRTİ
Qazaxıstan Respublikası hazırkı Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 12-ci abzası və 13-cü maddəsinin
1-ci bəndinin müddəalarının tətbiqi zamanı öz milli qanunvericiliyinin tələblərini rəhbər tutacaqdır.
Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri K.Məsimov
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"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Serbiya Respublikası hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Serbiya Respublikası hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" 2010-cu il mayın 13-də
Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2010-cu il
№ 1070-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Serbiya Respublikası Hökuməti
arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Serbiya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədi
ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi,
yaxud inzibati-ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən, daşman və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əmək haqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
Azərbaycanda:
1) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
2) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
3) əmlak vergisi;
4) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
Serbiyada:
1) korporativ gəlir vergisi;
2) şəxsi gəlir vergisi;
3) əmlak vergisi.
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(bundan sonra "Serbiya vergisi" adlanır).
4. Bu Konvensiya, həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
həmin vergilərin əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
1) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycan Respublikasını və ya Serbiya Respublikasını bildirir;
2) "Azərbaycan" termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru
və
Azərbaycan
Respublikasının
üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə
Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan
Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
3) "Serbiya" termini - Serbiya Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə Serbiya
Respublikasının ərazisini bildirir;
4) "milli şəxs" termini aşağıdakıları bildirir:
- Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
- özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
5) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
6) "şirkət" termini - hər hansı hüquqi şəxsi və ya vergi məqsədləri üçün ayrıca qurum kimi baxılan
hər hansı təşkilatı bildirir;
7) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri
- müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
8) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi hallan istisna olmaqla) bildirir;
9) "səlahiyyətli orqan" termini aşağıdakıları bildirir:
- Azərbaycanda, Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
- Serbiyada, Maliyyə Nazirliyi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir
və bu terminin həmin Dövlətin qüvvədə olan Vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, həmin
terminin həmin Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti"
termini həmin Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə,
qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə
vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi bildirir, həmçinin, həmin Dövləti və onun hər hansı siyasi və ya
inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanmı da əhatə edir. Bununla belə, bu termin, yalnız həmin
Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli
olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
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1) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
2) əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
3) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
4) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlar faktiki
idarəetmə yeri və ya digər müvafiq meyar əsas götürülməklə məsələni həll etməyə səy göstərəcəklər.
Razılığa gəlmək mümkün olmadığı təqdirdə, həmin şəxs bu Konvensiyanın verdiyi üstünlüklərdən istifadə
etmək hüququna malik olmayacaqdır.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, "daimi nümayəndəlik" termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yermi bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
1) idarəetmə yeri;
2) filial;
3) ofis;
4) fabrik;
5) emalatxana;
6) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer;
7) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer;
və
8) satış nöqtəsi (outlet) kimi istifadə edilən yerlər və anbarlar.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
1) Tikinti meydançası, quraşdırma və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti - yalnız
bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət doqquz aydan artıq davam etdikdə;
2) Məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı
aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
1) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların mənfəət əldə etmədən, müstəsna
olaraq saxlanılması, nümayiş etdirilməsi və ya qeyri-müntəzəm çatdırılması məqsədi üçün istifadə
edilməsi, bir şərtlə ki, bu qurğular onların yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə satış nöqtəsi kimi istifadə
edilməsin;
2) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının mənfəət əldə etmədən, müstəsna olaraq
saxlanılma, nümayiş etdirilmə və ya qeyri-müntəzəm çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması, bir şərtlə ki,
bu mal və ya məmulatlar ehtiyatların yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə satılmasın;
3) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
4) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
594

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

5) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
6) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq 1) - 5) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət
növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin bu
kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
1) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən həmin Dövlətdə
bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə
məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə
belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə
çevirmir; və ya
2) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən mal və ya məmulat ehtiyatlan
saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbİq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta haqlan toplayırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki,
tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və
maliyyə münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr
arasında ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent, bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil
statuslu agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə
yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və
mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində
ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3) 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
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1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxanda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər, mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Beynəlxalq daşımalar
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün və 12-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, "dəniz və ya
hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə olunan mənfəət" termininə həmçinin
aşağıdakılar aiddir:
1) dəniz və ya hava gəmilərinin qeyri-müntəzəm olaraq beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə
verilməsindən mənfəət; və
2) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
istifadəsi və ya icarəyə verilməsindən mənfəət,
bir şərtlə ki, bu cür icarə və ya istifadə dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarına münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
1) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
2) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
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və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, Lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər, Razılığa" gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət müvafiq düzəlişi əsaslı hesab
edərsə, orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edəcəkdir. Bu cür düzəlişin müəyyən
edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən və ya borc tələbləri olmayan,
mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən, gəlirləri bölüşdürən şirkətin
rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni
qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentino ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər; Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər Razılığa
gələn digər Dövlətin Hökuməti, o cümlədən onun hər hansı siyasi və ya inzibati-ərazi bölməsi, yaxud yerli
hakimiyyət orqanı və ya Mərkəzi Bankı, yaxud tamamilə və ya əsasən həmin digər Dövlətə məxsus olan
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hər hansı malİyyə institutuna ödənildiyi və onun faktiki sahibliyində olduğu halda yarandığı Razılığa gələn
Dövlətdə vergidən azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və borcluların
mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc tələblərindən
gəlİrləri, və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və. istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində
və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye,
kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrƏ xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
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6. Əgər, ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razıhğa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşman əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə - hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
1) Əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
2) Əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdlu işdən gəlir
1. 16-cı, 18-ci, 19-cu, 20-ci və 21-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətin rezidenti tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata
keçirilməsin. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə
edilən bu cür mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
1) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, və
2) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə, və
3) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların Qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət İşçiləri Və İdmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
incəsənət işçisi və ya idmançı qismində fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir, bu fəaliyyət Razılığa gələn
digər Dövlətin ərazisində hər iki Razılığa gələn Dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş mədəni və ya idman
mübadiləsi proqramı çərçivəsində həyata keçirildiyi halda yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
1) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi, yaxud inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən
xidmətlərlə bağlı ödənilən maaş, əmək haqqı və təqaüd olmayan digər oxşar mükafatlar yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
- həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
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yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, bu cür maaş, əmək haqqı
və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2,
1) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi,
yaxud inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış
fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə
bağlı ödənilən təqaüdlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibatiərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əmək haqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
2. 1-ci bənddə göstərilən tələbə, stajı və ya təcrübə keçən şəxs əlavə olaraq bu cür təhsil və ya tədris
müddətində 1-ci bənddə göstərilməyən qrantlar, təqaüdlər və muzdlu işdən mükafatlara münasibətdə,
qaldığı Dövlətin rezidentlərinə verilən eyni azadolmalar, güzəştlər və çıxılmalardan istifadə edəcəkdir.
Maddə 21
Müəllimlər və tədqiqatçılar
1. Razılığa gələn Dövlətə yalnız həmin Dövlətdəki universitetdə, kollecdə, məktəbdə və ya digər
tanınmış təhsil qurumunda dərs vermək yaxud tədqiqat aparmaq məqsədilə gələn və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti olan və ya adı birinci çəkilən Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl həmin digər Dövlətin
rezidenti olmuş fiziki şəxs adı birinci çəkilən Dövlətdə bu cür müəllimlik və ya tədqiqatla bağlı aldığı
istənilən mükafatlara münasibətdə iki ildən artıq olmayan müddətə vergidən azad ediləcəkdir, bir şərtlə ki,
bu cür mükafatlar onun tərəfindən həmin Dövlətdən kənardakı mənbələrdən əldə edilsin.
2. Tədqiqat fiziki şəxs tərəfindən dövlət maraqları üçün deyil, ilk növbədə hər hansı şəxsin yaxud
şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirildiyi halda 1 -ci bəndin müddəaları bu cür fəaliyyətdən əldə
edilən gəlirə tətbiq edilmir.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin,
barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət açılmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə
yaranan gəlir növləri, həmçinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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Maddə 23
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
ya hava gəmiləri və ya onların istismar ilə bağlı olan daşınan əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 24
İkiqat vergitutmanin aradan qaldırılması
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, adı birinci çəkilən
Dövlət aşağıdakılara icazə verəcəkdir:
1) həmin rezidentin gəlir vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına;
2) həmin rezidentin gəlir vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına.
Bununla belə, bu cür çıxılma Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir və ya əmlaka
aid olan və çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış gəlir və ya əmlak vergisi məbləğindən artıq
olmamalıdır.
2. Əgər bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən əldə edilmiş gəlir və ya ona məxsus olan əmlak həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergidən
azaddırsa, həmin Dövlət, buna baxmayaraq, bu cür rezidentin qalan gəlirinə və ya əmlakına vergi
hesablayarkən, vergidən azad edilmiş gəliri və ya əmlakı nəzərə ala bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətdə çıxılma əldə edilmək məqsədilə, Razılığa gələn digər Dövlətdə
ödənilmiş vergilərə həmçinin, həmin digər Dövlətdə ödənilməli olan, lakin, həmin digər Dövlətdə mövcud
olan vergi güzəştləri barədə qanunvericilik müddəalarına əsasən azaldılmış və ya tutulmamış vergilər də
aid edilir.
Maddə 25
Diskriminasiyaya yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə məruz qalmamalıdırlar. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
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3. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
4. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
5. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun
bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin və
ya bu hal 25-ci maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim
edilməlidir.
2. Əgər, səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara
gələ bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətlı orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 27
Məlumat mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati-ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün aidiyyəti olacağı hesab edilən olan məlumat mübadiləsi həyata keçirirlər, bir
şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. Məlumat
mübadiləsi 1-ci maddə ilə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı
informasiya, həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni
qayda əsasında sirr hesab edilir və yalnız 1 -ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
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açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar
bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
1) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
2) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;
3) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq məlumat əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu məlumata ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş məlumatın əldə edilməsi üçün özünün məlumat əldə etmə vasitələrindən
istifadə edəcəkdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 2-ci bəndin məhdudiyyətlərinə tabedir, lakin, bu
məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər-hansı məlumatın əldə edilməsində özünün marağı olmaması
səbəbindən məlumatın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən müddəalar kimi təfsir
edilməməlidir.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatİk nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini, özlərinin milli qanunvericiliyinə əsasən bu Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan dövlətdaxili prosedurların tamamlanması barədə diplomatik kanallar
vasitəsi ilə yazılı bildiriş göndərməklə xəbərdar edirlər.
2. Bu Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir və aşağıdakılara münasibətdə
tətbiq edilir:
1) Azərbaycanda:
- mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
- digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
2) Serbiyada:
- Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra
başlanan hər hansı vergi ili üzrə əldə edilən gəlirlərə və mülkiyyətdə olan əmlaka görə vergilərə
münasibətdə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı beş illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış, diplomatik
kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə
bilər. Bu halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
1) Azərbaycanda:
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- mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
- digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi
haqqında bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər
hansı vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
2) Serbiyada:
- Qüvvədən düşmə haqqında bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və
ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə əldə edilən gəlirlərə və mülkiyyətdə olan əmlaka görə
vergilərə münasibətdə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Bakı şəhərində 13 may 2010-cu il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
serb və ingilis dillərində olmaqla imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Konvensiyanın
təfsirində fikir aynlığı yarandıqda, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Serbiya Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Analığın mühafizəsi haqqında" 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən
baxılmış) yenidən baxılması haqqında" 183 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Analığın mühafizəsi haqqında" 1952-ci il
Konvensiyasına (yenidən baxılmış) yenidən baxılması haqqında" 2000-ci il iyunun 15-də Cenevrə
şəhərində qəbul edilmiş 183 nömrəli Konvensiyasına qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 may 2010-cu il
№ 1004-IIIQ
183 nömrəli Konvensiya
"Analığın mühafizəsi haqqında" 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən baxılmış) yenidən baxılması
haqqında
KONVENSİYA
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 30 may 2000-ci il
tarixində özünün 88-ci sessiyasina toplanmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransı,
əmək sahəsində bütün qadınların bərabərliyinə, eləcə də ananın və uşağın sağlamlığına və
təhlükəsizliyinə bundan sonra da kömək etmək üçün Analığın mühafizəsi haqqında 1952-ci il
Konvensiyasına (yenidən baxılmış) və Tövsiyəsinə yenidən baxılması zərurətini qeyd edərək və bununla
da üzv-dövlətlərin iqtisadi və sosial inkişaf səviyyələrindəki fərqi, eləcə də müəssisələrin müxtəlif
xarakterli olduğunu və milli qanunvericilikdə və təcrübədə nəzərdə tutulan analığın mühafizəsi səviyyəsi
arasındakı fərqi etiraf edərək,
İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsinin (1948-ci il), BMT-nin Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyasının (1979-cu il), BMT-nin Uşaq
hüquqları haqqında Konvensiyasının (1989-cu il), Pekin Bəyannaməsinin və Fəaliyyət Platformasının
(1995-ci il), Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Qadın işçilər üçün imkanların və rəftarın bərabərliyi haqqında
Bəyannaməsinin (1975-ci il), Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Əmək sahəsində təməl prinsip və hüquqlar
haqqında Bəyannaməsinin və onun həyata keçirilməsi mexanizminin (1998-ci il), eləcə də kişi və qadın
işçilər üçün imkanların və rəftarın bərabərliyinin təmin edilməsinə yönəldilmiş beynəlxalq əmək
konvensiyalarının və tövsiyələrinin, xüsusilə 1981-ci ilin Ailə vəzifələri olan işçilər haqqında
Konvensiyanın müddəalarını qeyd edərək,
qadın işçilərin vəziyyətini və dövlətin və cəmiyyətin ümumi vəzifəsi olan hamiləliyin qorunmasının
təmin edilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq,
sessiyanın gündəliyinin dördüncü bəndi olan, Analığın mühafizəsi haqqında 1952-ci il
Konvensiyasına (yenidən baxılmış) və Tövsiyəsinə yenidən baxılması üzrə bir sıra təkliflərin qəbul
edilməsini qərara alaraq,
bu təkliflərə beynəlxalq konvensiya forması verilməsini qət edərək,
iki mininci il iyun ayının on beşinci günündə Analığın mühafizəsi haqqında 2000-ci il Konvensiyası
adlandırılacaq aşağıdakı Konvensiyanı qəbul edir:
FƏALİYYƏT SAHƏSİ
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "qadın" termini heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmədən qadın
cinsindən olan istənilən şəxsi, "uşaq" termini isə heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmədən istənilən uşağı ifadə
edir.
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Maddə 2
1. Bu Konvensiya muzdla işləyən bütün qadınlara, həmçinin tipik olmayan asılı əmək formaları ilə
məşğul olan qadınlara tətbiq edilir.
2. Əgər Konvensiyanın bəzi əməkçilərə tətbiqi mahiyyətcə xüsusi problemlərin yaranmasına gətirib
çıxarırsa, marağı olan işəgötürənlərin və işçilərin nümayəndəli təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra,
bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir üzv-dövlət bu Konvensiyanın təsir dairəsindən əməkçilərin
məhdud kateqoriyalarını tam və ya qismən çıxara bilər.
3. Əvvəlki bənddə nəzərdə tutulan imkandan istifadə edən hər bir üzv-dövlət Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın tətbiq edilməsi barədə
təqdim etdiyi birinci məruzəsində bu yolla çıxarılmış əməkçilərin kateqoriyalarını sadalayır və onların
çıxarılması səbəblərini göstərir. Üzv-dövlət özünün sonrakı məruzələrində bu Konvensiyanın
müddəalarının təsir dairəsinin tədricən bu kateqoriyalara genişləndirilməsi məqsədilə gördüyü tədbirlər
barədə məlumat verir.
SAĞLAMLIĞIN MÜHAFİZƏSİ
Maddə 3
Hər bir üzv-dövlət işəgötürənlərin və işçilərin nümayəndəli təşkilatları ilə məsləhətləşmələr
apardıqdan sonra, səlahiyyətli hakimiyyət orqanları tərəfindən ananın və ya uşağın sağlamlığı üçün zərərli
hesab edilən və yaxud mövcud qiymətləndirmə üzrə ananın və ya onun uşağının sağlamlığını böyük risk
altında qoyan işlərin hamilə qadınlar və ya süd əmizdirən analar tərəfindən yerinə yetirilməməsinin təmin
edilməsi üçün lazımi tədbirlər görür.
HAMİLƏLİYƏ VƏ DOĞUŞA GÖRƏ MƏZUNİYYƏT
Maddə 4
1. Tibbi şəhadətnamə təqdim edildikdə və ya milli qanunvericilik və təcrübə ilə nəzərdə tutulmuş
qaydada, gözlənilən doğuş vaxtını təsdiq edən digər əsaslı müayinə keçirildikdən sonra, bu Konvensiyanın
tətbiq edildiyi qadının 14 həftədən az olmayaraq hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətə çıxmaq hüququ
vardır.
2. Yuxarıda qeyd olunan məzuniyyətin müddəti hər bir üzv-dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın
ratifikasiyası ilə müşayiət olunan bəyannamədə göstərilir.
3. Hər bir üzv-dövlət sonradan Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna hamiləliyə və doğuşa
görə məzuniyyətin müddətinin artırılması haqqında yeni bəyannamə göndərə bilər.
4. Əgər milli səviyyədə hökumətlə işəgötürənlərin və işçilərin nümayəndəli təşkilatları arasında digər
müddətlər razılaşdırılmamışdırsa, ananın və uşağın sağlamlığının qorunması zərurəti nəzərə alınaraq,
hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətə uşaq doğulduqdan sonrakı 6 həftəlik mütləq dövr daxil edilir.
5. Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin doğuşaqədərki hissəsi doğuş gözlənilən vaxtdan uşağın
faktiki doğulduğu tarixədək ötən günlər qədər uzadılır və bu halda doğuşdan sonrakı mütləq məzuniyyətin
heç bir hissəsi azaldılmır.
XƏSTƏLİK VƏ YA AĞIRLAŞMA HALINDA MƏZUNİYYƏT
Maddə 5
Hamiləlik və ya doğuş səbəbindən xəstəlik, ağırlaşma və ya ağırlaşma təhlükəsi olduğu hallarda, tibbi
şəhadətnamə təqdim edilməklə hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət müddətindən əvvəl və ya sonra əlavə
məzuniyyət verilir. Bu məzuniyyətin forması və maksimum müddəti milli qanunvericilik və təcrübəyə
uyğun müəyyən edilə bilər.
607

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

MÜAVİNƏTLƏR
Maddə 6
1. 4-cü və ya 5-ci maddələrdə nəzərdə tutulan məzuniyyətlə əlaqədar iş yerində olmayan qadınlara
milli qanunvericiliyə və ya milli təcrübədə müəyyən edilmiş hər hansı başqa qaydaya uyğun olaraq pul
müavinətləri verilir.
2. Pul müavinətləri qadının özünün və uşağının sanitar-gigiyenik nöqteyi nəzərdən layiqli şəraitdə
saxlanılmasına imkan verən və münasib həyat səviyyəsini təmin edən səviyyədə təyin olunur.
3. Milli qanunvericilik və ya təcrübəyə uyğun olaran 4-cü maddədə qeyd olunan məzuniyyətlə
əlaqədar ödənilən pul müavinətləri əvvəlki qazanc əsasında hesablandıqda, bu müavinətlərin məbləği
qadının əvvəlki qazanclarının və ya müavinətlərin hesablanması məqsədilə nəzərə alınan qazanclarının
üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır.
4. Milli qanunvericilik və ya təcrübəyə uyğun olaraq 4-cü maddədə qeyd olunan məzuniyyətlə
əlaqədar ödənilən pul müavinətlərinin hesablanmasında başqa üsuldan istifadə edildikdə, bu müavinətlərin
məbləği orta hesabla əvvəlki bəndin müddəalarının tətbiqi ilə hesablanmış məbləğ səviyyəsində təyin edilir.
5. Hər bir üzv-dövlət pul müavinətlərini almaq hüququ verən şərtlərdən bu Konvensiyanın şamil
olunduğu qadınların xeyli hissəsinin istifadə etməsini təmin edir.
6. Əgər qadın milli qanunvericiliyə və ya milli təcrübədə müəyyən edilmiş hər hansı başqa qaydaya
uyğun olaraq təyin olunan pul müavinətlərini almaq hüququ verən şərtlərə cavab vermirsə, o, yardımın
təyin edilməsi üçün gəlirlərinin lazımi yoxlanışı şərtilə sosial yardım fondlarından adekvat müavinətlər
almaq hüququna malikdir.
7. Milli qanunvericiliyə və ya milli təcrübədə müəyyən edilmiş hər hansı başqa qaydaya uyğun
olaraq, qadına və onun uşağına tibbi yardım göstərilir. Tibbi yardım doğuşa qədərki, doğuş zamanı və
doğuşdan sonrakı tibbi yardımı, eləcə də lazım olduqda xəstəxanaya yerləşdirmə zamanı göstərilən tibbi
yardımı əhatə edir.
8. Qadınların əmək bazarında vəziyyətinin müdafiəsini təmin etmək məqsədilə, 4-cü və 5-ci
maddələrdə göstərilən məzuniyyətlə əlaqədar müavinətlər məcburi sosial sığorta fondlarından və ya ictimai
fondlardan, yaxud milli qanunvericilik və təcrübə ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilir. Aşağıdakı hallar
istisna olmaqla, əgər işəgötürənin dəqiq ifadə edilmiş razılığı yoxdursa, onun yanında muzdla işləyən
qadına hər hansı belə pul müavinətlərinin ödənişi ilə əlaqədar birbaşa xərclərə görə işəgötürən fərdi
məsuliyyət daşımır:
a) bu, Beynəlxalq Əmək Konfransı tərəfindən bu Konvensiyanın qəbul edildiyi tarixədək qüvvədə
olmuş üzv-dövlətin milli qanunvericiliyində və ya təcrübəsində nəzərdə tutulsun;
və ya
b) bu, milli səviyyədə hökumət ilə işəgötürənlərin və işçilərin nümayəndəli təşkilatları arasında əldə
olunmuş razılığın predmeti olsun.
Maddə 7
1. İqtisadiyyatı və sosial təminat sistemi kifayət qədər inkişaf etməmiş üzv-dövlət yuxanda göstərilən
6-cı maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərinin müddəalarına o halda riayət etmiş hesab edilir ki, ödənilən pul
müavinətlərinin məbləği milli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş, xəstəlik və ya əmək
qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi haqında ödənilən müavinətlərin məbləğindən az olmasın.
2. Əvvəlki bənddə göstərilən imkandan istifadə edən üzv-dövlət Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın tətbiqi haqqında göndərdiyi birinci
məruzəsində bunun səbəblərini izah edir və verilən pul müavinətlərinin məbləğlərini göstərir. Sonrakı
məruzələrində üzv-dövlət müavinətlərin məbləğinin tədricən artırılması məqsədilə gördüyü tədbirlər
barədə məlumat verir.
İŞ YERİNİN SAXLANILMASI VƏ AYRl-SEÇKİLİYƏ YOL VERİLMƏMƏSİ
Maddə 8
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1. Hamiləlik və ya uşağın doğuşu və onun nəticələri, yaxud südəmər uşağın yedizdirilməsi ilə
əlaqədar olmayan səbəblərlə işdən azad edilmə halları istisna olmaqla, hamiləlik dövründə, yaxud 4-cü və
ya 5-ci maddələrdə göstərilən məzuniyyətlərlə əlaqədar işdə olmadığı dövrdə və ya milli qanunvericiliklə
müəyyən edilən işə qayıtdıqdan sonrakı dövrdə qadının işəgötürən tərəfindən işdən azad edilməsi halları
qeyri-qanuni hesab edilir. İşdən azad edilmənin səbəbinin hamiləlik və ya doğuş və onun nəticələri, yaxud
südəmər uşağın yedizdirilməsi ilə əlaqədar olmadığını sübuta yetirmək vəzifəsi işəgötürənin üzərinə düşür.
2. Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət qurtardıqdan sonra qadına əvvəlki tarif dərəcələri üzrə
əməkhaqqı ödənilməklə əvvəlki işinə və ya ona ekvivalent olan iş yerinə qayıtmaq zəmanəti verilir.
Maddə 9
1. Hər bir üzv-dövlət hamiləliyin və doğuşun məşğulluq sahəsində, o cümlədən 2-ci maddənin 1-ci
bəndinin müddəalarına baxmayaraq iş tapmaq sahəsində ayrı-seçkiliyə səbəb olmaması üçün zəruri
tədbirləri görür.
2. Aşağıdakı işlər ilə bağlı milli qanunvericiliyin tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, əvvəlki bənddə
göstərilən tədbirlərə qadın işə düzələn anda hamiləliyinin yoxlanılması üçün analizin götürülməsinin və ya
belə analizin götürülməsi barədə arayışın təqdim olunmasının tələb edilməsinə qadağa qoyulması da aiddir:
a) hamilə və ya süd əmizdirən analar tərəfindən yerinə yetirilməsi milli qanunvericiliklə qadağan
edilən və ya məhdudlaşdırılan işlər;
və ya
b) qadının və uşağın sağlamlığı üçün böyük risk daşıyan işlər.
SÜD ƏMİZDİRƏN ANALAR
Maddə 10
1. Hər gün uşağı döş ilə əmizdirmək üçün qadının hər gün işdən bir və ya bir neçə fasilə götürmək
və ya iş vaxtının gündəlik qısadılması ilə işləmək hüququ vardır.
2. Südəmər uşağı əmizdirmək üçün fasilələrin götürülməsinə və ya iş vaxtının
gündəlik qısadılmasına icazə verilən dövr, onların sayı və müddəti, habelə iş vaxtının
gündəlik qısadılmasının proseduru milli qanunvericiliyə və təcrübəyə uyğun olaraq müəyyən edilir. Bu
fasilələr və ya iş vaxtının gündəlik qısadılması müddəti iş vaxtı kimi hesaba alınır və müvafiq qaydada
haqqı ödənilir.
DÖVRİ OLARAQ YENİDƏN BAXILMA
Maddə 11
Hər bir üzv-dövlət işəgötürənlərin və əməkçilərin yüksək nümayəndəli təşkilatlan ilə
məsləhətləşmələr apararaq, 4-cü maddədə göstərilən məzuniyyətin müddətinin artırılmasının və 6-cı
maddədə göstərilən pul müavinətlərinin məbləğinin və ya tarif dərəcəsinin yüksəldilməsinin
məqsədəmüvafiqliyini dövrü olaraq öyrənir.
TƏTBİQ
Maddə 12
Bu Konvensiya kollektiv müqavilələr, arbitraj qərarları, məhkəmə qərarları və ya milli təcrübəyə
uyğun olan hər hansı başqa üsulla tətbiq olunduğu hallar istisna olmaqla, qanunvericilik vasitəsilə tətbiq
edilir.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 13
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Bu Konvensiya ilə Analığın mühafizəsi haqqında 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən baxılmış)
yenidən baxılır.
Maddə 14
Bu Konvensiyanın ratifikasiyası haqqında rəsmi sənədlər qeydiyyat üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 15
1. Bu Konvensiya ancaq ratifikasiya haqqında sənədləri Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru
tərəfindən qeydiyyata alınmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzv-dövlətlərinə münasibətdə məcburi
hüquqi qüvvəyə malikdir.
2. O, Təşkilatın üzvü olan iki dövlətin ratifikasiya haqqında sənədlərinin Baş direktor tərəfindən
qeydiyyata alındığı tarixdən 12 ay sonra qüvvəyə minir.
3. Bundan sonra isə bu Konvensiya Təşkilatın üzvü olan hər bir dövlət üçün onun ratifikasiya
haqqında sənədinin qeydiyyata alındığı tarixdən 12 ay sonra qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 16
1. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzv-dövlət onun ilk dəfə qüvvəyə mindiyi gündən on
il keçdikdən sonra Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna denonsasiya haqqında bildiriş
göndərməklə onu denonsasiya edə bilər. Denonsasiya bu barədə bildirişin qeydiyyata alındığı tarixdən bir
il sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzv-dövlət əvvəlki bənddə göstərilən on illik müddət
keçdikdən sonra bir il ərzində bu maddədə göstərilən denonsasiya hüququndan istifadə etmədikdə, onun
üçün Konvensiya sonrakı on il müddətində qüvvədə qalacaq və sonralar o, hər sonrakı on il keçdikdən
sonra bu maddədə nəzərdə tutulan qaydada onu denonsasiya edə bilər.
Maddə 17
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü olan bütün
dövlətləri Təşkilatın üzvü olan dövlətlər tərəfindən ona göndərilmiş ratifikasiya haqqında sənədlərin və
denonsasiya haqqında bildirişlərin qeydiyyata alınması barədə xəbərdar edir.
2. Baş direktor Təşkilatın üzvü olan dövlətləri aldığı ikinci ratifikasiya sənədinin qeydiyyatı barədə
xəbərdar etməklə, bu Konvensiyanın qüvvəyəminmə tarixini onların diqqətinə çatdırır.
Maddə 18
Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru əvvəlki maddələrin müddəalarına uyğun olaraq
qeydiyyata aldığı ratifikasiya haqqında sənədlər və denonsasiya haqqında bildirişlər barədə məlumatı
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq, qeydiyyat üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 19
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası zəruri hesab etdiyi hallarda Baş Konfransa bu
Konvensiyanın tətbiqi haqqında məruzə təqdim edir və ona tam və ya qismən yenidən baxılması haqqında
məsələnin Konfransın gündəliyinə daxil edilməsinin məqsədəmüvafiqliyinə baxır.
Maddə 20
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1. Əgər Konfrans bu Konvensiyaya tam və ya qismən yenidən baxılmasını nəzərdə tutan yeni
konvensiya qəbul edərsə və yeni konvensiyada digər şərt nəzərdə tutulmazsa, onda:
a) hər hansı üzv-dövlət tərəfindən yenidən baxılmış konvensiyanın ratifikasiyası, 16-cı maddənin
müddəalarından asılı olmayaraq, avtomatik olaraq, ona münasibətdə bu Konvensiyanın dərhal
denonsasiyasına səbəb olacaqdır, bu şərtlə ki, yenidən baxılmış konvensiya qüvvəyə minmiş olsun;
b) yenidən baxılmış konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən bu Konvensiya üzv-dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya üçün bağlıdır.
2. Bu Konvensiya onu ratifikasiya etmiş, lakin yenidən baxılmış konvensiyanı ratifikasiya etməmiş
üzv-dövlətlər üçün istənilən halda forma və məzmunca qüvvədə qalır.
Maddə 21
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər
imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASıNIN QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan
işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 1981-ci il iyunun 23-də Cenevrə şəhərində qəbul
edilmiş 156 nömrəli Konvensiyasına qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 may 2010-cu il
№ 1003-IIIQ
156 nömrəli Konvensiya
Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçiin bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında
KONVENSİYA
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 3 iyun 1981-ci il
tarixində özünün 67-ci sessiyasına toplanmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransı,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məqsəd və vəzifələri haqqında Filadelfiya bəyannaməsini nəzərə
alaraq, hansı ki, orada bəyan olunur ki, "İrqindən, dinindən və ya cinsindən asılı olmayaraq bütün insanlar
öz maddi rifah və mənəvi inkişaflarını azadlıq və ləyaqət, iqtisadi sabitlik və bərabər imkanlar şəraitində
həyata keçirmək hüququna malikdirlər",
Beynəlxalq Əmək Konfransı tərəfindən 1975-ci ildə qəbul edilmiş Qadın işçilər üçün imkanların və
rəftarın bərabərliyi haqqında Bəyannamənin müddəalarını və Qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər
imkanların təşviq edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət planı haqqında Qətnaməni nəzərə alaraq,
kişi və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər imkanların təmin edilməsinə yönəldilmiş əmək
üzrə beynəlxalq konvensiyaların və tövsiyələrin müddəalarını, xüsusilə Bərabər haqq verilməsi haqqında
1951-ci il tarixli Konvensiyanın və Tövsiyənin, Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında 1958ci il tarixli Konvensiyanın və Tövsiyənin və İnsan ehtiyatlarının inkişafı haqqında 1975-ci il tarixli
Tövsiyənin VIII bölməsinin müddəalarını nəzərə alaraq,
Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında 1958-ci il tarixli Konvensiyada ailə vəzifələri
əsasında fərqləndirmə aparılmasının bilavasitə nəzərdə tutulmadığını xatırladaraq və bu sahədə yeni
normaların qəbul edilməsini vacib hesab edərək,
Ailə vəzifələri olan qadınların əməyi haqqında 1965-ci il tarixli Tövsiyənin müddəalarını və onun
qəbul edildiyi vaxtdan baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq,
kişi və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər imkanlar haqqında aktların Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı və digər ixtisaslaşmış qurumlar tərəfindən də qəbul edildiyini qeyd edərək və xüsusilə Qadınlara
münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
1979-cu il tarixli Konvensiyasının preambulasının on dördüncü bəndini xatırladaraq, hansı ki, orada qeyd
olunur ki, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər "dərk edirlər ki, kişi və qadınların tam bərabərliyinə nail
olmaq üçün həm kişilərin, həm də qadınların cəmiyyətdə və ailədə ənənəvi rolunu dəyişmək lazımdır",
ailə vəzifələri olan işçilərin problemlərinin, milli siyasətin həyata keçirilməsində nəzərə alınması
vacib olan, ailə və cəmiyyətlə bağlı daha geniş məsələlərin aspektləri olduğunu qəbul edərək,
ailə vəzifələri olan kişi və qadın işçilər üçün, eləcə də onlarla digər işçilər arasında rəftar və
imkanların əsl bərabərliyinin bərqərar edilməsinin zəruri olduğunu qəbul edərək,
bütün işçilər qarşısında duran problemlərin çoxunun ailə vəzifələri olan işçilər üçün ağırlaşdığını
hesab edərək və sonuncu qeyd olunanların həm xüsusi tələblərinə cavab verən, həm də ümumiyyətlə
işçilərin vəziyyətinin yaxşı-aşdırılmasına yönəldilən tədbirləri qəbul etməklə onların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasının vacibliyini etiraf edərək,
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sessiyanın gündəliyinin beşinci bəndi olan, ailə vəzifələri olan işçilər: kişi və qadın işçilər üçün
bərabər rəftar və bərabər imkanlar haqqında bir sıra təkliflərin qəbul edilməsinə qərar verərək, bu təkliflərə
beynəlxalq konvensiya forması verilməsini qət edərək,
min doqquz yüz səksən birinci il iyun ayının iyirmi üçüncü günündə "Kişi və qadın işçilər - ailə
vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında 1981-ci il tarixli Konvensiya"
adlandırılacaq aşağıdakı Konvensiyam qəbul edir:
Maddə 1
1. Bu Konvensiya himayəsində olan uşaqlara münasibətdə ailə vəzifələri olan kişi və qadın işçilərə,
bu vəzifələr iqtisadi fəaliyyətdə onların hazırlaşmaq, daxil olmaq, iştirak etmək və ya irəli çəkilmək
imkanlarım məhdudlaşdırdığı halda şamil olunur.
2. Bu Konvensiyanın müddəaları, eləcə də qulluğu və ya köməyə həqiqətən ehtiyacı olan digər yaxın
ailə üzvlərinə münasibətdə ailə vəzifələri olan kişi və qadın işçilərə, bu vəzifələr iqtisadi fəaliyyətdə onların
hazırlaşmaq, daxil olmaq, iştirak etmək və ya irəli çəkilmək imkanlarını məhdudlaşdırdığı halda şamil
olunur.
3. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün istifadə olunan "himayədə olan uşaq" və "qulluğa və ya
köməyə həqiqətən ehtiyacı olan digər yaxın ailə üzvü" terminləri bu Konvensiyanın 9-cu maddəsində
göstərilən üsullardan biri ilə hər bir ölkədə müəyyən edilən şəxsləri bildirir.
4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları şamil olunan işçilər bundan sonra "ailə vəzifələri
olan işçilər" adlandırılacaq.
Maddə 2
Bu Konvensiya iqtisadi fəaliyyət sahələrinin bütün növlərinə və bütün işçi kateqoriyalarına şamil
olunur.
Maddə 3
1. Kişi və qadın işçilər üçün əsl bərabər rəftar və imkanların təmin edilməsi üçün hər bir üzv-dövlətin
milli siyasətinin məqsədlərindən biri də ondan ibarət olmalıdır ki, haqqı ödənilən iş yerinə yetirən və ya
yerinə yetirmək istəyən, ailə vəzifələri olan şəxslər bu hüququ ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan və mümkün
olan qədər peşə və ailə vəzifələrini uzlaşdıraraq həyata keçirə bilsinlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin məqsədləri üçün istifadə olunan "ayrı-seçkilik" termini Əmək və
məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında 1958-ci il tarixli Konvensiyanın 1-ci və 5-ci maddələrində
müəyyən olunmuş əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkiliyi bildirir.
Maddə 4
Kişi və qadın işçilər üçün əsl bərabər rəftar və imkanların təmin edilməsi üçün milli şəraitə və
imkanlara uyğun olaraq bütün tədbirlər ona görə görülür ki:
a) ailə vəzifələri olan işçilər sərbəst iş seçmək hüquqlarını həyata keçirə bilsinlər;
b) onların məşğulluq şəraiti və sosial təminat sahəsində tələbatları nəzərə alınsın.
Maddə 5
Milli şəraitə və imkanlara uyğun olaraq bütün tədbirlər, eləcə də ona görə görülür ki:
a) yerli səviyyədə tədbirlərin planlaşdırılmasında ailə vəzifələri olan işçilərin tələbatları nəzərə
alınsın;
b) uşağa qulluq və ailəyə kömək göstərilməsi üzrə müəssisə və xidmətlər kimi dövlət və özəl məişət
xidmətləri inkişaf etsin və ya onların inkişafına kömək göstərilsin.
Maddə 6
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Hər bir ölkənin səlahiyyətli hakimiyyətləri və orqanları kişi və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və
bərabər imkanlar prinsipinin və ailə vəzifələri olan işçilərin problemlərinin cəmiyyət tərəfindən daha geniş
başa düşülməsinə kömək edən məlumatlandırmanın və maarifçiliyin inkişafının, eləcə də bu problemlərin
həllinə imkan yaradan ictimai fikrin təşviqi üzrə müvafiq tədbirlər görürlər.
Maddə 7
Milli şəraitə və imkanlara uyğun olan bütün tədbirlər, o cümlədən ailə vəzifələri olan işçilərə əmək
fəaliyyətinə başlamaq və ya onu davam etdirmək, eləcə də bu vəzifələrlə əlaqədar işdən ayrıldıqdan sonra
əmək fəaliyyətini bərpa etmək imkanı verən peşə yönümü və peşə hazırlığı sahəsində tədbirlər görülür.
Maddə 8
Ailə vəzifələri öz-özlüyündə əmək münasibətlərinə xitam verilməsi üçün əsas ola bilməz.
Maddə 9
Bu Konvensiya qanunvericilik və ya qaydalar, kollektiv müqavilələr, müəssisənin daxili əmək
intizamı qaydaları, arbitraj qərarları, məhkəmənin qərarları və ya bu metodların kombinasiyası vasitəsilə
və ya milli şərait nəzərə alınmaqla, milli təcrübəyə uyğun istənilən başqa üsulla həyata keçirilə bilər.
Maddə 10
1. Milli şərait nəzərə alınmaqla, ehtiyac olduqda bu Konvensiyanın müddəaları mərhələlərlə tətbiq
edilə bilər, lakin onların həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər istənilən halda 1-ci maddənin 1-ci bəndi şamil
olunan bütün işçilərə tətbiq edilir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzv-dövlət Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə uyğun olaraq onun tətbiqi barədə təqdim etdiyi birinci məruzəsində,
Konvensiyanın hansı müddəalarına münasibətdə bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan imkandan
istifadə etmək niyyəti barədə məlumat verir və sonrakı məruzələrində bu müddəaları hansı dərəcədə yerinə
yetirilməsini və ya yerinə yetirmək niyyətini qeyd edir.
Maddə 11
Bu Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin işlənib
hazırlanmasında və tətbiqində işəgötürənlərin və işçilərin təşkilatlarının milli şəraitə və təcrübəyə uyğun
üsulla iştirak etmək hüququ vardır.
Maddə 12
Bu Konvensiyanın ratifikasiyası haqqında rəsmi sənədlər qeydiyyat üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 13
1. Bu Konvensiya ancaq ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor tərəfindən qeydiyyata alınmış
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzv-dövlətlərinə münasibətdə məcburi hüquqi qüvvəyə malikdir.
2. O, Təşkilatın üzvü olan iki dövlətin ratifikasiya haqqında sənədlərinin Baş direktor tərəfindən
qeydiyyata alındığı tarixdən 12 ay sonra qüvvəyə minir.
3. Bundan sonra isə bu Konvensiya Təşkilatın üzvü olan hər bir dövlət üçün onun ratifikasiya
haqqında sənədinin qeydiyyata alındığı tarixdən 12 ay sonra qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 14
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1. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzv-dövlət onun ilk dəfə qüvvəyə mindiyi gündən on
il keçdikdən sonra Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna denonsasiya haqqında bildiriş
göndərməklə onu denonsasiya edə bilər. Denonsasiya bu barədə bildirişin qeydiyyata alındığı tarixdən bir
il sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzv-dövlət əvvəlki bənddə göstərilən on illik müddət
keçdikdən sonra bir il ərzində bu maddədə göstərilən denonsasiya hüququndan istifadə etmədikdə, onun
üçün Konvensiya sonrakı on il müddətində qüvvədə qalacaq və sonralar o, hər sonrakı on il keçdikdən
sonra bu maddədə nəzərdə tutulan qaydada onu denonsasiya edə bilər.
Maddə 15
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü olan bütün
dövlətləri Təşkilatın üzvü olan dövlətlər tərəfindən ona göndərilmiş ratifikasiya haqqında sənədlərin və
denonsasiya haqqında bildirişlərin qeydiyyata alınması barədə xəbərdar edir.
2. Baş direktor ratifikasiya haqqında aldığı ikinci sənədin qeydiyyatı barədə üzv-dövlətləri xəbərdar
etməklə, bu Konvensiyanın qüvvəyəminmə tarixini onların diqqətinə çatdırır.
Maddə 16
Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru əvvəlki maddələrin müddəalarına uyğun olaraq
qeydiyyata aldığı ratifikasiya haqqında sənədlər və denonsasiya haqqında bildirişlər barədə tam məlumatı,
Birləşmiş«Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq, qeydiyyat üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə göndərir.
Maddə 17
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası zəruri hesab etdiyi hallarda Baş Konfransa bu
Konvensiyanın tətbiqi haqqında məruzə təqdim edir və ona tam və ya qismən yenidən baxılması haqqında
məsələnin Konfransın gündəliyinə daxil edilməsinin məqsədəmüvafiqliyinə baxır.
Maddə 18
1. Əgər Konfrans bu Konvensiyaya tam və ya qismən yenidən baxılmasını nəzərdə tutan yeni
konvensiya qəbul edərsə və yeni konvensiyada digər şərt nəzərdə tutulmazsa, onda:
a) hər hansı üzv-dövlət tərəfindən yenidən baxılmış konvensiyanın ratifikasiyası, 14-cü maddənin
müddəalarından asılı olmayaraq, avtomatik olaraq, ona münasibətdə bu Konvensiyanın dərhal
denonsasiyasına səbəb olacaqdır, bu şərtlə ki, yenidən baxılmış konvensiya qüvvəyə minmiş olsun;
b) yenidən baxılmış konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən, bu Konvensiya üzv-dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya üçün bağlıdır.
2. Bu Konvensiya onu ratifikasiya etmiş, lakin yenidən baxılmış konvensiyanı ratifikasiya etməmiş
üzv-dövlətlər üçün istənilən halda forma və məzmunca qüvvədə qalır.
Maddə 19
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
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Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” 2005-ci il mayın 16-da Varşava
şəhərində imzalanmış Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatları ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 may 2010-cu il
№ 1002-IIIQ
AVROPA ŞURASI
Avropa Şurasının Müqavilələr Seriyası - № 197
Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında
KONVENSİYASI
Varşava, 16.V.2005
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və bu sənədi imzalayan digər dövlətlər,
Avropa Şurasının məqsədinin üzv dövlətlər arasında daha möhkəm birliyin əldə edilməsindən ibarət
olduğunu nəzərə alaraq,
insan alverinin insan hüquqlarını, insanların ləyaqətini və toxunulmazlığını pozduğunu nəzərə alaraq,
insan alverinin qurbanların köləyə çevrilməsi ilə nəticələnə biləcəyini nəzərə alaraq,
insan alveri qurbanlarının hüquqlarına hörmətlə yanaşmanın, onların müdafiəsinin və insan alverinə
qarşı mübarizə üzrə tədbirlərin başlıca vəzifələr olduğunu nəzərə alaraq,
insan alverinə qarşı bütün mübarizə tədbirlərinin və təşəbbüslərin həyata keçirilməsi zamanı heç bir
ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinin, gender bərabərliyi və uşaq hüquqlarının müdafiəsinin vacibliyini nəzərə
alaraq,
Nazirlər Komitəsinin 112-ci (14-15 may 2003-cü il) və 114-cü (12-13 may 2004-cü il) sessiyalarında
üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri tərəfindən qəbul olunan və Avropa Şurasını insan alverinə qarşı
mübarizə tədbirlərini gücləndirməyə çağıran bəyanatların müddəalarını xatırladaraq,
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Konvensiyanı (1950) və onun protokollarını
rəhbər tutaraq,
Nazirlər Komitəsinin Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə ünvanladığı aşağıdakı tövsiyələri nəzərə
alaraq:
Uşaqların və gənc yeniyetmələrin cinsi istismarına, pornoqrafiyasına, fahişəliyinə və onların alverinə
dair R (91) 11 saylı Tövsiyə; Şahidlərə qarşı hədə-qorxu halları və müdafiə hüququna dair R (97) 13 saylı
Tövsiyə; Cinsi istismar məqsədilə edilən insan alverinə qarşı mübarizə üzrə tədbirlərə dair R (2000) 11
saylı Tövsiyə; Uşaqların cinsi istismar hallarından müdafiə edilməsinə dair Rec (2001) 16 saylı Tövsiyə;
Qadınların zorakılıqdan müdafiə edilməsinə dair Rec (2002) 5 saylı Tövsiyə;
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının aşağıdakı tövsiyələrini nəzərə alaraq:
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərdə qadın alveri və məcburi fahişəlik hallarına dair 1325 (1997)
saylı Tövsiyə; Avropada qadınlara qarşı zorakılıq hallarına dair 1450 (2000) saylı Tövsiyə; Qadın alverinə
qarşı kampaniyaya dair 1545 (2002) saylı Tövsiyə; Qadın alveri və fahişəliklə bağlı miqrasiyaya dair 1610
(2003) saylı Tövsiyə; Avropada insan orqanlarının alveri hallarına dair 1611 (2003) saylı Tövsiyə; Məişət
köləliyi: köləlik, ev qulluqçuları və əcnəbi ilə miqrasiya məqsədilə nikah bağlamış qadınlarla bağlı 1663
(2004) saylı Tövsiyə,
Avropa İttifaqı Şurasının insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 19 iyul 2002-ci il tarixli Çərçivə
Qərarını, Avropa İttifaqı Şurasının qurbanlarının cinayət mühakiməsində iştirakına dair 15 mart 2001-ci il
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tarixli Çərçivə Qərarını və Avropa İttifaqı Şurasının insan alveri qurbanları olan və ya qanunsuz
immiqrasiya fəaliyyətinin təsirinə məruz qalmış və səlahiyyətli, orqanlarla əməkdaşlıq edən üçüncü ölkə
vətəndaşlarına yaşayış icazəsinin verilməsinə dair 29 aprel 2004-cü il tarixli Təlimatı rəhbər tutaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını və həmin
Konvensiyaya aid İnsan alverinin və xüsusilə qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılmasına dair Protokolunu - bu sənədlərin təmin etdiyi müdafiə tədbirlərinin və
müəyyən etdiyi standartların təkmilləşdirilməsi baxımından nəzərə alaraq,
insan alverinə qarşı mübarizə sahəsi ilə bağlı digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin müddəalarını nəzərə
alaraq,
insan alveri qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş hərtərəfli beynəlxalq hüquqi sənədin
hazırlanmasına və xüsusi nəzarət mexanizminin yaradılmasına olan ehtiyacı nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
MƏQSƏDLƏR, ƏHATƏ DAİRƏSİ,
QEYRİ-AYRI-SEÇKİLİK PRİNSİPİ VƏ ANLAYIŞLAR
M a d d ə 1. Konvensiyanın məqsədləri
1) Bu Konvensiyanın məqsədləri aşağıdakılardır:
a) gender bərabərliyini təmin etməklə insan alverinə qarşı mübarizə aparılması və onun qarşısının
alınması;
b) insan alveri qurbanlarının hüquqlarının qorunması, qurbanların və şahidlərin müdafiə edilməsi
üzrə hərtərəfli çərçivənin işlənib hazırlanması, gender bərabərliyini təmin etməklə qurbanlara və şahidlərə
kömək göstərilməsi, habelə səmərəli istintaqın və mühakimənin təmin edilməsi;
c) insan alverinə qarşı mübarizəyə dair beynəlxalq əməkdaşlığın təşviq edilməsi.
2)Bu Konvensiyanın müddəalarının səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə bu Konvensiya ilə xüsusi nəzarət mexanizmi təsis olunur.
M a d d ə 2. Əhatə dairəsi
Bu Konvensiya milli və ya transmilli səviyyədə olmasından, eləcə də mütəşəkkil cinayətkarlıqla
əlaqəli olub-olmamasından asılı olmayaraq, insan alverinin bütün formalarına şamil edilir.
M a d d ə 3. Qeyri-ayrı-seçkilik prinsipi
Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarını, xüsusilə insan alveri qurbanlarının hüquqlarının
qorunmasını və təşviq edilməsini, cins, irq, dərinin rəngi, dil, din, siyasi və ya digər düşüncə, milli və ya
sosial mənşə, milli azlıqlarla bağlılıq, mülkiyyət, mənşə və digər əlamətlərə görə heç bir ayrıseçkiliyə yol
vermədən təmin edirlər.
M a d d ə 4. Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "İnsan alveri" dedikdə, hədə-qorxu və ya zor tətbiq etməklə, yaxud başqa cür məcbur etməklə,
qaçırma, dələduzluq və ya aldatma yolu ilə, vəzifədən və ya şəxsin köməksiz vəziyyətindən süi-istifadə
etməklə və yaxud pul və ya digər maddi vəsaitlər vermək və ya almaqla hər hansı bir şəxsdən onun
himayəsində olan şəxs barəsində razılıq almaqla, şəxslərin istismar məqsədləri üçün cəlb edilməsi,
daşınması, ötürülməsi, gizlədilməsi və ya qəbul edilməsi başa düşülür. İstismar dedikdə, ən azı, başqalarını
məcburi fahişəliyə cəlbetmə və digər cinsi istismar formaları, məcburi əmək və ya xidmətlər, köləlik, daxili
orqanların çıxarılması və buna bənzər əməllər nəzərdə tutulur;
b) “insan alveri” qurbanının bu maddənin (a) bəndində nəzərdə tutulan istismar üçün öz razılığının
olması (a) bəndində göstərilən üsullardan hər hansı birinin tətbiq olunduğu təqdirdə nəzərə alınmır;
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c) istismar məqsədilə uşaqların cəlb olunması, daşınması, ötürülməsi, gizlədilməsi və ya qəbul
edilməsi, hətta bu maddənin (a) bəndində qeyd olunan üsullardan heç biri tətbiq olunmadığı təqdirdə belə
“insan alveri” hesab olunur;
d) “uşaq” dedikdə on səkkiz yaşına çatmamış istənilən şəxs başa düşülür;
e) “qurban” dedikdə bu maddədə anlayışı verilmiş insan alverinə məruz qalan istənilən fiziki şəxs
başa düşülür.
Fəsil II
CİNAYƏTİN QARŞISININ ALINMASI, ƏMƏKDAŞLIQ VƏ DİGƏR TƏDBİRLƏR
M a d d ə 5. İnsan alverinin qarşısının alınması
1. Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının alınmasına və ona qarşı mübarizəyə məsul olan aidiyyəti
dövlət orqanları arasında milli səviyyədə əlaqələndirmənin yaradılması və ya gücləndirilməsi üçün tədbirlər
görməlidir.
2. Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının alınması məqsədilə tədqiqat, informasiya, xüsusilə insan
alverinə məruz qala biləcək şəxslər və insan alveri problemləri ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün nəzərdə
tutulmuş tədris və maarifləndirmə tədbirləri, sosial və iqtisadi təşəbbüslər və tədris proqramları vasitəsilə
səmərəli siyasəti və proqramları hazırlamalı və/və ya gücləndirməlidir.
3. Hər bir Tərəf 2-ci bənddə göstərilən bütün fəaliyyət tədbirlərinin və proqramların
təkmilləşdirilməsi, icrası və qiymətləndirilməsi zamanı insan hüquqlarına əsaslanan, gender tendensiyasını
əsas götürən və uşaqların maraqlarını nəzərə alan yanaşma tərzinin nümayiş etdirilməsini təşviq etməlidir.
4. Hər bir Tərəf miqrasiyanın qanunauyğun şəkildə həyata keçirilməsi üçün zəruri ola biləcək
tədbirləri, xüsusilə də qanuni şəkildə ölkəyə daxil olmağa və burada qalmağa imkan verən şərtlər barədə
məlumatların aidiyyəti orqanlar tərəfindən yayılması istiqamətində tədbirlər görməlidir.
5. Hər bir Tərəf uşaqlar üçün təhlükəsiz mühit yaratmaqla, onların insan alveri qurbanına
çevrilmək ehtimalının azaldılması üçün xüsusi tədbirlər görməlidir.
6. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq təşkil olunmuş tədbirlərə, lazım gəldikdə, qeyrihökumət təşkilatları, digər əlaqədar təşkilatlar və insan alverinin qarşısının alınması, qurbanların müdafiəsi
və onlara yardım işlərində iştirak edən vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri də cəlb olunmalıdır.
M a d d ə 6. Tələbatı aradan qaldırmaq üçün görülən tədbirlər
İnsan alverinə səbəb olan bütün istismar növlərinə və xüsusilə də qadın və uşaqların istismarına şərait
yaradan tələbatı aradan qaldırmaq üçün hər bir Tərəf hüquqi, inzibati, maarifləndirmə, sosial, mədəni və
aşağıda göstərilənlər də daxil olmaqla digər tədbirləri həyata keçirməli və gücləndirməlidir:
a) qabaqcıl təcrübələr, metodlar və strategiyalar üzrə tədqiqatların aparılması;
b) insan alverinin köklü səbəblərindən biri kimi tələbatın müəyyənləşdirilməsi prosesində kütləvi
informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyətinin mühüm rolu və məsuliyyəti barədə məlumatlılığın
artırılması;
c) lazım gəldikdə, dövlət orqanlarını və həmçinin yüksək səviyyəli şəxsləri də əhatə edən
məqsədyönlü informasiya kampaniyası;
d) oğlanlar və qızlar üçün məktəblərdə cinsi ayrıseçkiliyin yolverilməzliyini, belə ayrıseçkiliyin
qorxulu nəticələrini, gender bərabərliyinin, eləcə də hər bir insanın şərəf və ləyaqətinin toxunulmazlığının
vacibliyini xüsusilə vurğulayan tədris proqramları da daxil olmaqla, qabaqlayıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsi.
M a d d ə 7. Sərhəd nəzarəti tədbirləri
1. Şəxslərin sərbəst şəkildə hərəkətinə dair beynəlxalq öhdəlikləri pozmadan, Tərəflər insan alveri
hallarının aşkarlanması və qarşısının alınması üçün gərəkli ola biləcək sərhəd nəzarəti tədbirlərini mümkün
qədər gücləndirməlidirlər.
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2. Hər bir Tərəf kommersiya daşıyıcıları tərəfindən idarə olunan nəqliyyat vasitələrinin bu
Konvensiya ilə müəyyən olunmuş cinayət məqsədləri üçün istifadə edilməsinin qarşısının alınması
məqsədilə qanunvericiliyi qəbul etməli və digər müvafiq tədbirləri həyata keçirməlidir.
3. Müvafiq hallarda və tətbiq olunan beynəlxalq konvensiyaların müddəalarını
məhdudlaşdırmadan, bu növ tədbirlər sırasına kommersiya daşıyıcıları, o cümlədən istənilən nəqliyyat
şirkəti və yaxud hər hansı nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya operatoru üçün bütün sərnişinlərin qəbul edən
ölkəyə daxil olmaları üçün tələb olunan yol sənədlərinə malik olmalarına əmin olmaq öhdəliyinin müəyyən
edilməsi də daxil edilir.
4. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən
öhdəliklərin pozulmasına görə sanksiyaların müəyyən edilməsi üçün lazımi tədbirlər görməlidir.
5. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın müddəaları ilə müəyyən
edilmiş cinayətlərin törədilməsinə cəlb edilmiş şəxslərin vizalarının ləğv edilməsinə və ya onların ölkəyə
buraxılmasından imtina edilməsinə icazə verilməsi üçün zəruri olan qanunvericiliyi qəbul etməli və digər
müvafiq tədbirləri həyata keçirməlidir.
6. Tərəflər birbaşa əlaqə kanalları yaratmaqla və saxlamaqla sərhəd nəzarəti orqanları arasındakı
əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər.
M a d d ə 8. Sənədlərin təhlükəsizliyi və onlara nəzarət
Hər bir Tərəf:
a) verdiyi yol və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin sui-istifadə, saxtalaşdırılma və yaxud qeyriqanuni olaraq əvəzlənmə, dublikatlaşdırılma və nəşr edilməni maksimum çətinləşdirəcək keyfiyyətə malik
olmasını təmin etməli; və
b) Tərəfin verdiyi və ya onun adından verilən yol və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin etibarlılığının
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onların qeyri-qanuni hazırlanmasının və nəşrinin qarşısının alınması
üçün vacib olan tədbirləri həyata keçirməlidir.
M a d d ə 9. Sənədlərin qanuniliyi və etibarlılığı
Hər bir Tərəf digər Tərəfin müraciətinə əsasən, öz daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, onun
adından verilmiş və ya verildiyi güman edilən və insan alverində istifadə edildiyi ehtimal olunan yol və
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin qanuniliyini və etibarlılığını ağlabatan müddət ərzində yoxlamalıdır.
Fəsil III
GENDER BƏRABƏRLİYİ TƏMİN OLUNMAQLA
İNSAN ALVERİ QURBANLARININ HÜQUQLARININ
MÜDAFİƏSİ VƏ TƏŞVİQ EDİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR
M a d d ə 10. İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi
1. Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə, uşaqlar da daxil olmaqla
insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi və onlara yardım göstərilməsi sahəsində müvafiq təlim keçmiş
və ixtisaslaşmış şəxslərin öz səlahiyyətli orqanlarına təyin edilməsini təmin etməli və qadın və uşaq alveri
qurbanlarının onların xüsusi vəziyyətini nəzərə alan prosedurla müəyyən edilməsi və lazım gəldikdə, onlara
bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinin müddəalarına əsasən ölkə ərazisində yaşayış icazəsi verilməsi üçün
aidiyyəti orqanların bir-biri ilə və həmçinin əlaqədar yardımçı təşkilatlarla əməkdaşlıq etməsini təmin
etməlidir.
2. Hər bir Tərəf, lazım gəldikdə, digər Tərəflər və əlaqədar yardımçı təşkilatlarla birgə əməkdaşlıq
etməklə insan alveri qurbanlarının müəyyən olunması üçün vacib olan qanunvericilik və digər növ tədbirləri
görməlidir. Əgər aidiyyəti səlahiyyətli orqanlarda hər hansı bir şəxsin insan alveri qurbanı olmasına əmin
olmaq üçün əsaslar olarsa, o zaman hər bir Tərəf həmin şəxsin, bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə müvafiq
olaraq həyata keçirilən insan alveri qurbanının müəyyənləşdirilməsi prosesi aidiyyəti orqanlar tərəfindən
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başa çatdırılmayana qədər öz ərazisindən çıxarılmamasını, habelə həmin şəxsə 12-ci maddənin 1-ci və 2-ci
bəndlərində göstərilən qaydada yardım göstərilməsini təmin etməlidir.
3. İnsan alveri qurbanının yaşı məlum olmadıqda və onun uşaq ola biləcəyi ilə əlaqədar müəyyən
əsaslar olduqda, onun uşaq olması ehtimal olunmalı və onun yaşı müəyyən olunanadək ona münasibətdə
xüsusi mühafizə tədbirləri görülməlidir.
4. Müşayiət edilməyən hər hansı uşağın insan alveri qurbanı olması müəyyən edildiyi andan hər
bir Tərəf aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir:
a) uşağın, onun mənafeyinə uyğun şəkildə çıxış edəcək qəyyum, təşkilat və ya səlahiyyətli orqan
tərəfindən təmsil olunmasını təmin etmək;
b) onun şəxsiyyətini və milli mənsubiyyətini müəyyənləşdirmək üçün zəruri addımlar atmaq;
c) uşağın mənafeyinə uyğun olduğu təqdirdə, onun ailəsinin olduğu yeri müəyyənləşdirmək üçün
bütün lazımi tədbirləri görmək.
M a d d ə 11. Şəxsi həyatın mühafizəsi
1. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanının şəxsiyyətini və şəxsi həyatını mühafizə etməlidir. Onlar
barəsində olan şəxsi məlumatlar Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar
şəxslərin qorunması haqqında Konvensiyanın (AMS № 108) şərtlərinə uyğun qaydada saxlanılmalı və
istifadə edilməlidir.
2. Hər bir Tərəf, ailə üzvlərinin axtarılması və ya uşağın rifahının və təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün lazım olan hallar istisna olmaqla, uşaq alverinin qurbanının şəxsiyyətinin və ya onun
şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verən məlumatların kütləvi informasiya və digər vasitələrlə
aşkarlanmasına və yayılmasına yol verilməməsini təmin etmək üçün tədbirlər görməlidir.
3. Hər bir Tərəf insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Konvensiyanın 10-cu
maddəsinə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən verilmiş şərhə uyğun olaraq, insan alveri
qurbanlarının şəxsi həyatlarının və şəxsiyyətinin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən
özünütənzimləmə, yaxud tənzimləmə və ya birgə tənzimləmə tədbirləri vasitəsilə müdafiə edilməsini
həvəsləndirmək istiqamətində tədbirlərin görülməsi imkanlarını nəzərdən keçirməlidir.
M a d d ə 12. İnsan alveri qurbanlarına yardım
1. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial vəziyyətinin bərpasına yardım
etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir. Bu yardım ən azı aşağıdakıları
ehtiva etməlidir:
a) müvafiq və təhlükəsiz mənzil təminatı, psixoloji və maddi dəstək və s. tədbirlər vasitəsilə onların
mövcudluğunu təmin edə biləcək yaşayış şəraiti;
b) təcili tibbi müayinə imkanları;
c) tərcümə xidmətləri (lazım olan hallarda);
d) onların başa düşdükləri dildə, xüsusilə onların qanuni hüquqlarına və yararlana biləcəkləri
xidmətlərə dair məsləhətlərin və məlumatların verilməsi;
e) onların hüquqlarının və mənafelərinin cinayətkarların mühakiməsi prosesinin müvafiq
mərhələlərində təmsil olunmasına və nəzərə alınmasına yardım;
f) uşaqlar üçün təhsil imkanları.
2. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanının təhlükəsizlik və mühafizə ehtiyaclarını nəzərə almalıdır.
3. Əlavə olaraq, hər bir Tərəf onun ərazisində qanuni şəkildə məskunlaşmış, müvafiq resursları
olmayan və bu cür yardıma ehtiyacı olan insan alveri qurbanlarına lazımi tibbi və digər yardımlar
göstərməlidir.
4. Hər bir Tərəf onun ərazisində qanuni şəkildə məskunlaşmış insan alveri qurbanlarına peşə təlimi,
təhsil və əmək bazarına çıxış imkanı verəcək qaydalar qəbul etməlidir.
5. Hər bir Tərəf tələb olunan hallarda və öz daxili qanunvericiliyinə əsasən, insan alveri
qurbanlarına yardım məsələləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları, digər aidiyyəti təşkilatlarla və
vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlıq etmək üçün tədbirlər görməlidir.
6. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarına yardımların onların şahid qismində iştirak etmələri şərtilə
göstərilməməsini təmin etmək üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri görməlidir.
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7. Bu maddədə qeyd olunan müddəaların yerinə yetirilməsi üçün, hər bir Tərəf xüsusilə həssas
vəziyyətdə olan şəxslərin və uşaqların mənzil, təhsil və müvafiq səhiyyə xidmətləri baxımından
ehtiyaclarını və hüquqlarını nəzərə almaqla, xidmətlərin ümumi razılıq və məlumatlandırma əsasında
göstərilməsini təmin etməlidir.
M a d d ə 13. Bərpa və fikirləşmə müddəti
1. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində, şəxsin insan alveri qurbanı olduğuna əmin olmaq üçün
əsaslı səbəblər olduğu təqdirdə ona ən azı 30 günlük bərpa və fikirləşmə müddəti təmin etməlidir. Bu
müddət həmin şəxsin öz vəziyyətini bərpa etməsi, cinayətkarların təsirindən yayınması və/və ya aidiyyəti
dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq etmək barədə düşünülmüş qərar qəbul etməsi üçün yetərli olmalıdır. Bu
müddət ərzində həmin şəxsin ölkədən çıxarılmasına dair heç bir qərar qəbul edilə bilməz. Bu müddəa
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müvafiq milli icraatın bütün mərhələlərində və xüsusilə məlum cinayət
işlərinin istintaqı və araşdırılması zamanı tədbirlərin həyata keçirilməsini məhdudlaşdırmır. Həmin müddət
ərzində Tərəflər müvafiq şəxslərin öz ərazilərində qalmalarına icazə verməlidirlər.
2. Bu müddət ərzində, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş şəxslərə 12-ci maddənin 1-ci və 2-ci
bəndlərində nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər şamil edilməlidir.
3. İctimai təhlükəsizlik buna imkan vermədikdə və ya qurban statusuna əsassız olaraq iddia edildiyi
aşkar olunduqda, Tərəflər bu müddətə riayət etmək öhdəliyi daşımırlar.
M a d d ə 14. Yaşayış üçün icazə
1.
Hər bir Tərəf aşağıdakı hallardan biri və yaxud hər ikisi mövcud olduğu təqdirdə, insan alveri
qurbanlarına yaşayış üçün təzələnən icazə verməlidir:
a) müvafiq səlahiyyətli orqan insan alveri qurbanlarının vəziyyətini nəzərə alaraq onların ölkə
ərazisində qalmalarını zəruri hesab etdikdə;
b) müvafiq səlahiyyətli orqan cinayətin istintaqı və mühakiməsi ilə bağlı aidiyyəti orqanlarla
əməkdaşlıq etmələri baxımından onların ölkə ərazisində qalmalarını vacib hesab etdikdə.
2. Hüquqi baxımdan zəruri olduğu təqdirdə, uşaq alveri qurbanlarına yaşayış icazəsi onların
mənafeyinə uyğun olaraq verilir və lazım olduğu təqdirdə eyni şərtlərlə yenilənir.
3. Yaşayış icazəsinin yenilənməməsi və ya geri alınması Tərəfin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan şərtlər əsasında həyata keçirilir.
4. İnsan alveri qurbanı digər növ yaşayış icazəsi almaq üçün ərizə ilə müraciət etdikdə, müvafiq Tərəf
həmin şəxsin həmin vaxt, yaxud əvvəllər 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olan yaşayış icazəsinə malik
olduğunu nəzərə almalıdır.
5. Bu Konvensiyanın 40-cı maddəsinin şamil edildiyi Tərəflərin öhdəliklərini nəzərə alaraq, hər bir
Tərəf bu müddəaya uyğun olaraq yaşayış icazəsinin verilməsinin sığınacaq almaq və axtarmaq hüququnu
məhdudlaşdırmamasını təmin etməlidir.
M a d d ə 15. Kompensasiya və məhkəmə təzminatı
1. Hər bir Tərəf, insan alveri qurbanlarının müvafiq səlahiyyətli orqanlarla əlaqədə olduqları ilk
andan etibarən aidiyyəti məhkəmə və inzibati icraat məsələlərinə dair məlumatı anladıqları dildə ala
bilmələrini təmin etməlidir.
2. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində insan alveri qurbanının hüquqi yardım və pulsuz hüquqi
yardım almaq hüququnu təmin etməlidir.
3. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində insan alveri qurbanlarının cinayəti törətmiş şəxslərdən
kompensasiya almaq hüququnu təmin etməlidir.
4. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq insan alveri qurbanlarına 23-cü maddədə
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsindən əldə olunmuş vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilə bilən,
insan alveri qurbanlarına kompensasiya ödənilməsi üçün fondların və ya onların sosial müdafiəsinə və
sosial inteqrasiyasına yönəldilmiş proqram və tədbirlərin təşkil olunması vasitəsilə kompensasiya
ödənilməsini təmin etmək üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
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M a d d ə 16. İnsan alveri qurbanlarının repatriasiyası və qaytarılması
1. İnsan alveri qurbanlarının mənsub olduğu və ya qəbul edən ölkə ərazisinə daxil olarkən ərazisində
daimi yaşayış icazəsinə malik olduğu Tərəf həmin insan alveri qurbanının hüquqlarını, təhlükəsizliyini və
ləyaqətini lazımi qaydada nəzərə almaqla, onun qayıtmasını əsassız və səbəbsiz ləngiməyə yol vermədən
asanlaşdırmalı və qəbul etməlidir.
2. Hər hansı bir Tərəf insan alveri qurbanını digər Tərəfə qaytararkən, bu, həmin şəxsin hüquqları,
təhlükəsizliyi, ləyaqəti və şəxsin insan alveri qurbanı olması faktı ilə bağlı istənilən hüquqi icraatın
xarakteri lazımi qaydada nəzərə alınmaqla, əsasən könüllü surətdə həyat keçirilməlidir.
3. Qəbul edən Tərəfin müraciətinə əsasən, müraciət olunan Tərəf şəxsin onun vətəndaşı olubolmadığını və ya qəbul edən Tərəfin ərazisinə daxil olan zaman onun ərazisində daimi yaşayış hüququna
malik olub-olmadığını yoxlamalıdır.
4. Müvafiq sənədləri olmayan insan alveri qurbanının geri qaytarılmasını asanlaşdırmaq üçün həmin
şəxsin vətəndaşı olduğu və ya qəbul edən Tərəfin ərazisinə daxil olarkən daimi yaşayış icazəsinə malik
olduğu Tərəf, qəbul edən Tərəfin müraciətinə əsasən, həmin şəxsin onun ərazisinə səfər etməsinə və
yenidən daxil olmasına şəraitin yaradılması üçün vacib olan yol sənədlərinin və digər rəsmi icazələrin
verilməsinə razılıq verməlidir.
5. Hər bir Tərəf aidiyyəti milli və beynəlxalq institutlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə
repatriasiya proqramlarının təşkil olunması üçün vacib qanunvericilik və digər tədbirləri həyata
keçirməlidir. Bu proqramların məqsədi insan alveri qurbanlarının yenidən cinayətin qurbanına
çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının, xüsusilə onların peşə
qabiliyyətinə yiyələnməsi və peşə qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə, qaytarıldıqları dövlətin
cəmiyyətinə, həmçinin təhsil sisteminə və əmək bazarına yenidən inteqrasiya olunmaları üçün əlindən
gələni əsirgəməməlidir. Uşaqlarla bağlı olaraq bu proqramlara təhsil hüququndan faydalanma imkanları,
adekvat qayğının təmin olunması, ailələr və yaxud müvafiq qayğı göstərən strukturlar tərəfindən onların
qəbul olunması tədbirləri daxil edilməlidir.
6. Hər bir Tərəf, lazım olan hallarda digər əlaqədar Tərəflə birgə insan alveri qurbanlarının
qaytarıldıqları və ya repatriasiya edildikləri ölkədə onlara yardım edə biləcək hüquq mühafizə orqanları,
qeyri-hökumət təşkilatları, müvafiq məsləhətləri verə biləcək hüquq müdafiəçiləri və sosial təminat
agentlikləri kimi bir sıra strukturların əlaqə məlumatlarını əldə edə bilmələrini təmin etmək üçün müvafiq
qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
7. Riskin və təhlükəsizlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi nəticəsində uşaq alveri qurbanlarının geri
qaytarılmasının onların mənafeyi baxımından məqsədəuyğun olmadığı müəyyən edildiyi təqdirdə, uşaq
alveri qurbanları həmin dövlətə geri qaytarılmamalıdır.
M a d d ə 17. Gender bərabərliyi
Hər bir Tərəf bu fəsildə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi, təkmilləşdirilməsi və
qiymətləndirilməsi zamanı gender bərabərliyini təşviq etməlidir.
F ə s i l IV
MADDİ CİNAYƏT HÜQUQU
M a d d ə 18. İnsan alverinin cinayət hesab edilməsi
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 4-cü maddəsində göstərilən hərəkətlər qəsdən törədildiyi təqdirdə,
onların cinayət əməli kimi qəbul olunması üçün lazımi qanunvericilik və digər tədbirləri həyata
keçirməlidir.
M a d d ə 19. İnsan alveri qurbanlarının xidmətlərindən istifadə etmənin cinayət əməli hesab
olunması
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Hər bir Tərəf şəxsin insan alveri qurbanı olduğunu bilə-bilə onun, bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinə
uyğun olaraq istismar obyekti "hesab olunan xidmətlərindən istifadə etməyin öz daxili qanunvericiliyinə
əsasən cinayət əməli kimi qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirlərin həyata
keçirilməsini nəzərdən keçirməlidir.
M a d d ə 20. Yol və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə bağlı qanunsuz hərəkətlərin cinayət əməli
hesab olunması
Hər bir Tərəf qəsdən və insan alveri məqsədilə törədildikdə aşağıdakı əməllərin cinayət əməli hesab
olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir:
a) yol və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin saxtalaşdırılması;
b) bu növ sənədlərlə təmin və təchiz etmə;
c) hər hansı bir digər şəxsin yol və ya şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərini qanunsuz olaraq
götürmək, saxlamaq, gizlətmək, zədələmək və ya məhv etmək.
M a d d ə 21. Cəhd, kömək və təhrik
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci və 20-ci maddələrində təsbit olunmuş hər bir cinayətin
törədilməsi məqsədilə qəsdən edilən köməyi və təhriki cinayət əməli kimi təsbit etmək üçün bütün zəruri
qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
2.
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə və 20-ci maddənin “a” yarımbəndində təsbit
olunmuş cinayətin törədilməsinə qəsdən edilən cəhdi cinayət əməli kimi təsbit etmək üçün bütün zəruri
qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
M a d d ə 22. Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf, hər hansı bir hüquqi şəxsin, onun maraqları naminə, tək başına və ya hüquqi şəxsin
orqanı tərkibində fəaliyyət göstərərək və aşağıda göstərilən səlahiyyətlərə malik olan rəhbər vəzifəni həyata
keçirən fiziki şəxs tərəfindən bu Konvensiyada göstərilmiş cinayətlərin törədilməsinə görə məsuliyyət
daşımasının təmin edilməsi üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir:
a) hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə;
b) hüquqi şəxsin adından qərar qəbul etmək səlahiyyətinə;
c) hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirmək səlahiyyətinə.
2. 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallarla yanaşı, hər bir Tərəf 1-ci bənddə göstərilən fiziki şəxs
tərəfindən nəzarətin olmaması səbəbindən onun tabeliyi altında fəaliyyət göstərən hər hansı bir fiziki
şəxsin, hüquqi şəxsin maraqları naminə, bu Konvensiyaya əsasən cinayət kimi qiymətləndirilən əməli
törətdiyi təqdirdə hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin təmin olunması üçün vacib olan
tədbirləri həyata keçirməlidir.
3. Tərəfin hüquq prinsiplərindən asılı olaraq, hüquqi şəxsin məsuliyyəti cinayət, mülki hüquqi və
ya inzibati ola bilər.
4. Bu cür məsuliyyət cinayəti törətmiş olan fiziki şəxsin məsuliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır.
M a d d ə 23. Sanksiyalar və tədbirlər
1. Hər bir Tərəf 18-21-ci maddələrə müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul olunmuş əməllərin səmərəli,
mütənasib və islahedici sanksiyalarla cəzalandırılması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri
həyata keçirməlidir. l8-ci maddəyə müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul olunmuş və fiziki şəxs tərəfindən
törədilmiş əməllərə görə tətbiq olunan bu cür sanksiyalara azadlıqdan məhrumetmə cəzası da daxil edilir
və ekstradisiya ilə nəticələnə bilər.
2. Hər bir Tərəf 22-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq məsuliyyətə cəlb olunmuş hüquqi
şəxslər barəsində səmərəli, mütənasib və islahedici cinayət və ya qeyri-cinayət sanksiyaları, o cümlədən
maliyyə xarakterli sanksiyalar və ya tədbirlər tətbiq etməlidir.
3. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə və 20-ci maddənin “a” yarımbəndinə müvafiq
olaraq cinayət kimi qəbul olunmuş əməllərin vasitə və vəsaitlərinin və ya dəyəri bu cür vəsaitə ekvivalent
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olan əmlakın müsadirə edilməsinə və ya digər yolla alınmasına imkan verən lazımi qanunvericilik və digər
tədbirləri həyata keçirməlidir.
4. Hər bir Tərəf üçüncü tərəflərin hüquqlarını məhdudlaşdırmadan insan alverinin həyata
keçirilməsində istifadə olunan qurumların müvəqqəti və ya daimi olaraq bağlanılması və yaxud fəaliyyəti
zamanı cinayət əməli törətmiş şəxsin bu fəaliyyətinin daimi və ya müvəqqəti olaraq qadağan olunması üçün
lazımi qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
M a d d ə 24. Ağırlaşdırıcı hallar
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul edilmiş
əməllərin törədilməsinə görə cəza tədbirlərinin müəyyən edilməsi zamanı aşağıdakı halların ağırlaşdırıcı
hal kimi nəzərə alınmasını təmin etməlidir:
a) cinayət əməli qəsdən və ya ehtiyatsızlıq səbəbindən qurbanın həyatını təhlükə altında qoyduqda;
b) cinayət əməli uşağa qarşı törədildikdə;
c) cinayət əməli dövlət məmuru tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı törədildikdə;
d) cinayət əməli cinayətkar qrup çərçivəsində həyata keçirildikdə.
M a d d ə 25. Əvvəlki məhkumluq
Hər bir Tərəf cəza tədbirinin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyaya müvafiq olaraq cinayət
kimi qəbul edilmiş əməllərilə əlaqədar digər bir Tərəfin çıxardığı yekun məhkəmə qərarlarının nəzərə
alınmasına imkan verən qanunvericilik və digər tədbirlər həyata keçirməlidir.
M a d d ə 26. Cəzadan azad edilmə haqqında qeyd-şərt
Hər bir Tərəf öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, insan alveri qurbanlarının
qanunsuz fəaliyyətlərə məcburən cəlb olunduqlarına görə cəzalandırılmamasının mümkünlüyünü təmin
etməlidir.
Fəsil V
İSTİNTAQ, MÜHAKİMƏ VƏ PROSESSUAL HÜQUQ
M a d d ə 27. Qurbanların adından verilən və tutulan vəzifəyə görə verilən şikayətlər
1. Hər bir Tərəf, cinayətin qismən və ya bütünlüklə onun ərazisində törədildiyi təqdirdə, bu
Konvensiyada təsbit olunan cinayət əməllərinin istintaqının və ya məhkəmə təqibinin insan alveri
qurbanının verdiyi məlumatlar və ya irəli sürdüyü ittihamlar əsasında aparılmamasını təmin etməlidir.
2. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının rezidenti olduqları Tərəfdən başqa digər Tərəfin
ərazisində olduqları halda rezidenti olduqları dövlətin səlahiyyətli orqanlarına şikayət ünvanlaya
bilmələrini təmin etməlidir. Şikayətin ünvanlandığı səlahiyyətli orqan, özünün bu işlərə səlahiyyəti
çatmadığı təqdirdə, həmin şikayət ərizəsini ləngimədən cinayət törədilən Tərəfin ölkəsindəki müvafiq
səlahiyyətli orqana ötürməlidir. Bu cür şikayətə ərazisində cinayətin törədildiyi Tərəfin daxili
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada baxılmalıdır.
3. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq qanunvericilik və digər tədbirlər
vasitəsilə, bu Konvensiyanın 18-ci maddəsində göstərilən cinayət əməllərinin cinayət təqibi zamanı insan
alverinə qarşı mübarizəni və ya insan hüquqlarının müdafiəsini öz qarşısına məqsəd qoymuş istənilən qrup,
fond, assosiasiya və ya qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən insan alveri qurbanlarına, onların öz razılıqları
əsasında yardım və/və ya dəstək göstərilməsinin mümkünlüyünü təmin etməlidir.
M a d d ə 28. İnsan alveri qurbanlarının, şahidlərin və ədalət mühakiməsi orqanları ilə
əməkdaşlıq edən şəxslərin müdafiəsi
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1.
Hər bir Tərəf cinayətkarların istintaqı və mühakimə olunması zamanı, eləcə də ondan sonra
aşağıda göstərilənlərin qisas və ya hədə-qorxu hallarından səmərəli və lazımi müdafiəsinin təmin olunması
üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir:
a) insan alveri qurbanlarının;
b) müvafiq hallarda, bu Konvensiyanın 18-ci maddəsində göstərilən cinayət əməlləri barədə istintaq
və məhkəmə orqanlarına məlumat verən və ya bu orqanlarla digər şəkildə əməkdaşlıq edən şəxslərin;
c) bu Konvensiyanın 18-ci maddəsində göstərilən cinayətlərlə əlaqədar ifadə verən şahidlərin;
d) zəruri hallarda, “a” və “c” yarımbəndlərində göstərilən şəxslərin ailə üzvlərinin.
2. Hər bir Tərəf müxtəlif növ mühafizə tədbirlərinin təklif edilməsi və təmin olunması üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir. Buraya fiziki müdafiə, yeni yaşayış yerinin təklif
olunması, kimliyin dəyişdirilməsi və işlə təmin olunmaq üçün kömək aid ola bilər.
3. Uşaq alveri qurbanı xüsusi mühafizə tədbirləri ilə onun mənafeyi nəzərə alınmaqla təmin
olunmalıdır.
4. Hər bir Tərəf cinayətkarların istintaqı və mühakiməsi zamanı və ondan sonra 27-ci maddənin 3cü bəndində göstərilən fəaliyyətləri icra edən qrupların, fondların, şirkətlərin, yaxud qeyri-hökumət
təşkilatlarının üzvlərini zərurət yarandığı təqdirdə, mümkün qisas və hədə-qorxu hallarından lazımi
müdafiə ilə təmin etmək üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
5. Hər bir Tərəf bu maddənin tətbiq olunması məqsədilə digər dövlətlərlə sazişlərin bağlanılmasının
və razılıqların əldə olunmasının nəzərdən keçirməlidir.
M a d d ə 29. İxtisaslaşdırılmış orqanlar və əlaqələndirici strukturlar
1. Hər bir Tərəf şəxslərin və ya təşkilatların insan alverinə qarşı mübarizə və qurbanların müdafiəsi
sahəsində ixtisaslaşdırılması üçün zəruri olan tədbirləri həyata keçirməlidir. Bu şəxslər və ya təşkilatlar öz
vəzifələrini səmərəli şəkildə və heç bir əsassız təzyiqə məruz qalmadan icra edə bilmək üçün, Tərəfin hüquq
sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun şəkildə zəruri sərbəstliyə malik olmalıdırlar. Bu şəxslər və yaxud bu
növ təşkilatların işçiləri öz vəzifələrini icra edə bilmək üçün adekvat təlimlər keçməli və adekvat maliyyə
resurslarına malik olmalıdırlar.
2. Hər bir Tərəf, zərurət yarandıqda, əlaqələndirici orqanların təsis edilməsi yolu ilə insan alverinə
qarşı mübarizəni həyata keçirən hökumət və dövlət strukturlarının siyasətinin və fəaliyyətlərinin
əlaqələndirilməsinin təmin olunması üçün zəruri olan tədbirləri həyata keçirməlidir.
3. Hər bir Tərəf insan alverinə qarşı mübarizə və onun qarşısının alınması üzrə əlaqədar vəzifəli
şəxslər üçün müvafiq təlimlərin, o cümlədən insan hüquqları üzrə təlimlərin təmin edilməsini və ya
gücləndirilməsini təşkil etməlidir. Bu təlimlər konkret strukturların spesifik xüsusiyyətini nəzərə ala
bilər. Müvafiq hallarda belə təlimlərdə əsas diqqət insan alverinin qarşısının alınmasında istifadə olunan
üsullara yiyələnmə, təqsirli şəxslərin mühakiməsi və insan alveri qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsi, o
cümlədən zərərçəkmişlərin insan alveri ilə məşğul olanlardan müdafiəsi məsələlərinə yönəlməlidir.
4. Hər bir Tərəf dövlət institutlarının insan alverinə qarşı mübarizə fəaliyyətlərinə və milli
qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək üçün milli məruzəçilərin təyin olunmasını
və yaxud digər mexanizmlərin işlənilib hazırlanmasını nəzərdən keçirməlidir.
M a d d ə 30. Məhkəmə prosesi
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyaya və xüsusilə onun 6-cı
maddəsinə müvafiq olaraq, hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun olaraq məhkəmə
prosesi zamanı:
a) zərərçəkmişlərin şəxsi həyatlarının və lazım gəldikdə, şəxsiyyətlərinin qorunmasının;
b) zərərçəkmişlərin təhlükəsizliyinin və onların hədə-qorxudan müdafiəsinin təmin olunması üçün
(azyaşlı zərərçəkmişlərlə bağlı olan hallarda isə onların qayğısına qalmaq və xüsusi mühafizə hüquqlarını
təmin etmək şərtilə) vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
M a d d ə 31. Yurisdiksiya
1.

Hər bir Tərəf bu Konvensiyada göstərilən cinayət əməllərindən hər hansı biri:
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a) onun ərazisində; və yaxud
b) həmin Tərəfin bayrağı altında üzən gəminin göyərtəsində; və yaxud
c) həmin Tərəfin qanunlarına müvafiq olaraq qeydiyyatdan keçirilmiş hava gemisinin
göyərtəsində; və yaxud
d) onun vətəndaşı olan və ya onun ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən
(əgər əməl, törədildiyi yerin mövcud cinayət qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cəzalandırılan əməldirsə və
yaxud belə əməl hər hansı bir dövlətin ərazi yurisdiksiyası xaricində törədilmişdirsə); və yaxud
e) onun vətəndaşından birinə qarşı törədildikdə həmin cinayət üzrə yurisdiksiyanın təmin
olunması üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
2. Hər bir Tərəf imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma barəsində sənədini
saxlanılmağa verərkən Avropa Şurasının Baş katibinə bəyanat ünvanlayaraq, bu maddənin 1-ci bəndinin
(d) və (e) bəndlərində və digər bəndlərdə qeyd olunmuş yurisdiksiya qaydalarını tətbiq etməmək və yaxud
yalnız xüsusi hallarda və ya xüsusi şərtlərlə tətbiq etmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edə bilər.
3. Hər bir Tərəf ehtimal olunan cinayətkarın öz ərazisində olduğu zaman və yalnız onun
vətəndaşlığı ilə əlaqədar digər Tərəfə ekstradisiya etmədiyi təqdirdə, ekstradisiya barədə müraciətdən
sonra, bu Konvensiyada qeyd edilmiş cinayətlərlə əlaqədar öz yurisdiksiyasının təmin olunması üçün vacib
olan tədbirləri həyata keçirməlidir.
4. Bu Konvensiyada göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsi ilə bağlı iki və daha artıq
Tərəf yurisdiksiya iddiası ilə çıxış edərsə, o zaman aidiyyəti Tərəflər mühakimə üçün ən uyğun
yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi üçün müzakirələr aparmalıdır.
5. Bu Konvensiya beynəlxalq hüququn əsas normalarına xələl gətirmədən hər hansı bir Tərəfin öz
daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cinayət yurisdiksiyası həyata keçirməsini istisna etmir.
F ə s i l VI
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ
M a d d ə 32. Beynəlxalq əməkdaşlığın başlıca meyarları və prinsipləri
Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq və müvafiq beynəlxalq və regional sənədlər,
daxili qanunvericilik və həmçinin ümumi və qarşılıqlı faydalı qanunvericilik aktları vasitəsilə əldə olunmuş
razılaşmalar əsasında mümkün qədər geniş şəkildə, aşağıdakı məsələlərin həyata keçirilməsi məqsədilə
əməkdaşlıq edəcəklər:
- insan alverinə qarşı mübarizə və onun qarşısının alınması;
- qurbanların müdafiəsi və onlara yardım;
- bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərinin istintaqı və ya mühakiməsi.
M a d d ə 33. Təhlükə qarşısında olan və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı tədbirlər
1. Əgər hər hansı bir Tərəf özündə olan məlumatlara əsasən 28-ci maddənin 1-ci bəndində istinad
olunan hər hansı bir şəxsin həyatının, azadlığının və ya fiziki toxunulmazlığının digər bir Tərəfin ərazisində
birbaşa təhlükə altında olduğunu ehtimal etmək üçün əsaslı səbəblərə malik olarsa, o halda həmin məlumata
malik olan Tərəf müvafiq müdafiə tədbirlərinin görülməsi üçün həmin məlumatı dərhal digər Tərəfə
ötürməlidir.
2. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Tərəflər itkin düşmüş şəxslərin və xüsusilə də uşaqların (əgər
əldə olunan məlumatlar həmin şəxslərin insan alveri qurbanı olmalarını ehtimal etməyə əsas verirsə)
axtarışı istiqamətində öz əməkdaşlıqlarını gücləndirməyi nəzərdən keçirə bilərlər. Bununla əlaqədar
Tərəflər öz aralarında ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər imzalaya bilərlər.
M a d d ə 34. İnformasiya
1. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfi bu fəslin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş
fəaliyyətlərin yekun nəticələri barədə dərhal məlumatlandırmalıdır. Sorğu edilən Tərəf, eyni zamanda,
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sorğu edən Tərəfi tələb olunan fəaliyyətlərin icrasını mümkünsüz edən və ya onun icrasını ləngidən hallar
barədə də dərhal məlumatlandırmalıdır.
2. Hər bir Tərəf öz araşdırmaları nəticəsində əldə etdiyi məlumatları, əgər o, bu məlumatların aşkar
olunmasının qəbul edən Tərəfin bu Konvensiyada göstərilən cinayət əməlləri ilə əlaqədar istintaq və ya
məhkəmə icraatı başlatmasına və ya aparmasına kömək edə biləcəyini və ya həmin Tərəfin bu fəsil üzrə
əməkdaşlıq etmək barədə müraciət etməsinə səbəb olacağını düşünürsə, öz daxili qanunvericiliyi
çərçivəsində, əvvəlcədən heç bir sorğu gözləmədən, digər Tərəfə ötürə bilər.
3. Bu növ məlumat ötürülməzdən öncə, məlumatı ötürən Tərəf bu məlumatların məxfi saxlanılması
və ya müəyyən şərtlərə uyğun olaraq istifadə olunmasını xahiş edə bilər. Əgər qəbul edən Tərəf bu xahişi
yerinə yetirə bilməzsə, o, bu barədə məlumat ötürən Tərəfi məlumatlandırmalıdır. Həmin Tərəf də öz
növbəsində bundan sonra məlumatı verib-verməyəcəyini müəyyən etməlidir. Əgər qəbul edən Tərəf
məlumatları müəyyən şərtlər altında qəbul edərsə, o zaman o, bu şərtlər üzrə öhdəlik daşıyacaqdır.
4. 13-cü, 14-cü və 16-cı maddələrə dair müraciət olunan bütün məlumatlar, bu maddələrdə nəzərdə
tutulan hüquqların təmin olunması şərtilə, müvafiq Tərəfin müraciəti əsasında bu Konvensiyanın 11-ci
maddəsinə uyğun olaraq təxirə salınmadan həmin Tərəfə ötürülməlidir.
M a d d ə 35. Vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq
Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün dövlət orqanlarını və dövlət
rəsmilərini qeyri-hökumət təşkilatları, digər əlaqədar təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə strateji
tərəfdaşlığın yaradılması istiqamətində əməkdaşlıq etməyə həvəsləndirməlidir.
Fəsil VII
NƏZARƏT MEXANİZMİ
M a d d ə 36. İnsan alverinə qarşı fəaliyyət məsələləri üzrə ekspertlər qrupu
1. Bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsinə nəzarəti İnsan alverinə qarşı fəaliyyət üzrə ekspertlər
qrupu (bundan sonra “GRETA” adlandırılacaq) həyata keçirəcəkdir.
2. GRETA gender və coğrafi balans və həmçinin çoxsahəli peşə təcrübəsi nəzərə alınmaqla,
minimum 10 və maksimum 15 nəfərdən ibarət olacaqdır. Onları Tərəflərin Komitəsi bu Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərin vətəndaşları arasından 4 il müddətinə seçəcəkdir. GRETA üzvlərinin bir dəfə
təkrar seçilmək hüququ vardır.
3. GRETA üzvlərinin seçimi aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçiriləcəkdir:
a) onlar yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan, insan hüquqları, qurbanların müdafiəsi və onlara
yardım və insan alverinə qarşı fəaliyyət sahəsindəki böyük səriştəsi ilə tanınan və ya bu Konvensiyanın
əhatə etdiyi sahələr üzrə peşəkar təcrübəyə malik olan şəxslər arasından seçilirlər;
b) onlar vətəndaşı olduqları dövlətlərin adından yox, öz adlarından çıxış etməli, öz funksiyalarını
yerinə yetirərkən müstəqil və bitərəf olmalı və öz vəzifələrini səmərəli şəkildə icra edə bilməlidirlər;
c) GRETA-nın hər hansı iki üzvü eyni bir ölkənin vətəndaşı ola bilməz;
d) onlar əsas hüquqi sistemləri təmsil etməlidirlər.
3. GRETA üzvlərinin seçki proseduru Nazirlər Komitəsi tərəfindən, bu Konvensiya qüvvəyə
mindikdən sonra bir il müddətində, Tərəflərlə müzakirə olunduqdan və onların yekdil razılığı əldə
olunduqdan sonra müəyyən ediləcəkdir. GRETA özünün prosedur qaydalarını özü qəbul edəcəkdir.
M a d d ə 37. Tərəflər Komitəsi
1. Tərəflər Komitəsi Avropa Şurasının üzvü olan Konvensiya Tərəflərinin Nazirlər Komitəsindəki
nümayəndələrindən və Avropa Şurasının üzvü olmayan Konvensiya Tərəflərinin nümayəndələrindən ibarət
olacaqdır.
2. Tərəflər Komitəsinin iclasları Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən çağırılacaqdır. Komitənin
ilk iclası GRETA üzvlərinin seçilməsi məqsədilə bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra bir il
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müddətində keçirilməlidir. Bundan sonra Tərəflər Komitəsinin iclasları Tərəflərin üçdə birinin, GRETAnın Prezidentinin və ya Baş katibin xahişi əsasında istənilən vaxt keçirilə bilər.
3. Tərəflər Komitəsi öz prosedur qaydalarını özü qəbul edəcəkdir.
M a d d ə 38. Prosedur
1. Qiymətləndirmə proseduru Konvensiyanın Tərəflərinə şamil edilir və davamiyyət müddəti
GRETA tərəfindən müəyyən edilən dövrlərə bölünür. Hər bir dövrün başlanğıcında GRETA
qiymətləndirmə prosedurunun əsaslandığı spesifik müddəaları müəyyən edəcəkdir.
2. GRETA bu qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün ən uyğun vasitələri müəyyən etməlidir.
Misal üçün, GRETA hər bir qiymətləndirmə dövrü üçün Tərəflərin bu Konvensiyanı yerinə yetirmələrini
qiymətləndirmək üçün əsas ola biləcək sorğu vərəqəsi tərtib edə bilər. Bu sorğu vərəqəsi bütün Tərəflərə
ünvanlanmalıdır. Tərəflər bu sorğu vərəqəsini, eləcə də GRETA tərəfindən ünvanlanmış digər informasiya
sorğularını cavablandırmalıdır.
3. GRETA informasiya almaq üçün vətəndaş cəmiyyətinə də müraciət edə bilər.
4. GRETA, əlavə olaraq, milli səlahiyyətli orqanlar və sonuncu tərəfindən təyin olunmuş
“əlaqələndirici şəxs”lərlə əməkdaşlıq çərçivəsində və lazım olan hallarda, müstəqil milli ekspertlərin
köməyi ilə ölkələrə səfərlər təşkil edə bilər. Bu səfərlər ərzində GRETA spesifik sahələr üzrə
mütəxəssislərin köməyindən istifadə edə bilər.
5. GRETA qiymətləndirmənin əsaslandığı müddəaların icrasına dair apardığı təhlillər əsasında
məruzə layihəsini və həmçinin müvafiq Tərəfin aşkar edilmiş problemlərinin həlli yollarına dair öz
təkliflərini və tövsiyələrini hazırlamalıdır. İlkin məruzə rəy bildirilməsi üçün qiymətləndirilən Tərəfə
göndərilməlidir. Tərəfin rəyi məruzə hazırlanarkən GRETA tərəfindən nəzərə alınmalıdır.
6. Bunun əsasında, GRETA müvafiq Tərəfin bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi istiqamətində
gördüyü tədbirlərə dair öz məruzəsini və yekun nəticələrini hazırlamalıdır. Bu məruzə və nəticələr müvafiq
Tərəfə və Tərəflər Komitəsinə göndərilir. GRETA-nın məruzəsi və yekun nəticələri müvafiq Tərəfin rəyi
ilə birlikdə qəbul olunduğu tarixdən etibarən nəşr edilir.
7. Bu maddənin 1-6-cı bəndlərindəki prosedurların icrasını məhdudlaşdırmadan, Tərəflə” Komitəsi
GRETA-nın məruzəsi və yekun nəticələri əsasında həmin Tərəfə ünvanlanmış (a) GRETA-nın müəyyən
etdiyi nöqsanları aradan qaldırmaq üçün görüləsi tədbirlərə dair (lazım olan təqdirdə, bu nöqsanların aradan
qaldırılması barədə məlumatın təqdim olunması üçün vaxt təyin edərək) və (b) bu Konvensiyanın lazımi
qaydada icra olunması üçün həmin Tərəflə əməkdaşlığın artırılmasına dair tövsiyələr qəbul edə bilər.
Fəsil VIII
DİGƏR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRLƏ ƏLAQƏ
M a d d ə 39. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
Konvensiyasına əlavə edilmiş İnsan, xüsusilə də qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılmasına dair Protokol ilə əlaqə
Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
Konvensiyasına əlavə edilmiş İnsan, xüsusilə də qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılmasına dair Protokolun müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklərə təsir
etmir və onun əsasında həyata keçirilən müdafiə tədbirlərini genişləndirmək və orada qeyd olunan
standartları təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır.
M a d d ə 40. Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya onun Tərəflərinin iştirakçısı olduğu və ya olacağı və həmçinin bu Konvensiyada
nəzərdə tutulmuş məsələlərə dair müddəalardan ibarət olan, insan alveri qurbanları üçün daha mükəmməl
yardım və müdafiə imkanları nəzərdə tutan digər beynəlxalq sənədlərin müddəalarından irəli gələn hüquq
və öhdəliklərinə təsir etməyəcəkdir.
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2. Tərəflər bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş məsələlərə dair, həmçinin burada qeyd olunmuş
müddəaların yerinə yetirilməsi və təkmilləşdirilməsi, yaxud burada nəzərdə tutulmuş prinsiplərin tətbiq
olunmasının asanlaşdırılması məqsədilə bir-birilə ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər. Avropa
İttifaqının üzvü olan Tərəflər bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinə, həmçinin digər Tərəflərlə
münasibətlərində bu Konvensiyanın tam şəkildə tətbiqinə xələl gətirmədən, öz qarşılıqlı münasibətlərində
Avropa İqtisadi Birliyinin və Avropa İttifaqının aidiyyəti məsələlərini tənzimləyən və spesifik hallara tətbiq
olunan qaydalarını tətbiq edə bilərlər.
3. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası dövlətlərin və fərdlərin beynəlxalq hüquq, o cümlədən
beynəlxalq humanitar hüquq və beynəlxalq insan hüquqları, xüsusilə də tətbiq oluna biləcəyi hallarda
Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il tarixli Konvensiya, həmin Konvensiyanın 1967-ci il tarixli
Protokolu və orada təsbit olunmuş qaçqınların zorla qaytarılmaması prinsipindən irəli gələn hüquq, vəzifə
və öhdəliklərinə təsir göstərmir.
F ə s i l IX
KONVENSİYAYA DÜZƏLİŞLƏR
M a d d ə 41. Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyaya düzəliş edilməsi barədə hər hansı bir Tərəfin irəli sürdüyü təklif Avropa
Şurasının Baş katibinə təqdim olunur. Baş katib öz növbəsində həmin təklifi Avropa Şurasının üzvü olan
dövlətlərə, bu Konvensiyanı imzalamış dövlətlərə, onun iştirakçısı olan Tərəflərə, Avropa İqtisadi
Birliyinə, 42-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyanı imzalamağa və 43-cü maddənin
müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunmuş hər bir dövlətə göndərir.
2. Tərəfin irəli sürdüyü hər hansı düzəliş GRETA-ya təqdim olunur və o da öz növbəsində təklif
olunan həmin düzəliş barədə öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi düzəliş barədə təklifi və GRETA-nın bu təklif barədə rəyini nəzərdən keçirir və
Konvensiyanın iştirakçısı olan Tərəflərin müzakirəsindən və onların yekdil razılığının əldə olunmasından
sonra düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Nazirlər Komitəsi tərəfindən bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı
düzəlişin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilir.
5. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş bütün Tərəflərin
dəyişikliyi qəbul etdikləri barədə Baş katibi məlumatlandırdıqları tarixdən sonrakı bir aylıq müddətin
bitməsindən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
Fəsil X
YEKUN MÜDDƏALAR
M a d d ə 42. İmzalanma və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan, bu Təşkilatın üzvü olmayan, lakin Konvensiyanın
hazırlanmasında iştirak etmiş və həmçinin Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olan dövlətlər tərəfindən
imzalanmaq üçün, açıqdır.
2. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
barədə sənədlər saxlanmaq üçün Avropa Şurasının Baş katibinə təqdim olunur.
3. Bu Konvensiya onu imzalamış 10 Tərəfin, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan ən azı 8
dövlətin öncəki bəndin müddəalarına uyğun olaraq Konvensiyaya dair öhdəlikləri götürdükləri barədə
razılıqlarını ifadə etdikləri tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə
qüvvəyə minir.
4. Bu Konvensiya üzrə öhdəlikləri götürməsinə dair razılığını Avropa İqtisadi Birliyinə və ya 1-ci
bənddə qeyd olunan dövlətlərdən hər hansı birinə münasibətdə bu Konvensiya onun ratifikasiya, qəbul və
ya təsdiq sənədini saxlanılmaq üçün təqdim olunduğu tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra
növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
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M a d d ə 43. Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bu Konvensiyanın
iştirakçısı olan Tərəflərlə müzakirə apardıqdan və onların yekdil razılığını aldıqdan sonra Konvensiyanın
qəbul olunmasında iştirak etməmiş və Avropa Şurasının üzvü olmayan hər hansı bir dövləti Avropa
Şurasının Nizamnaməsinin 20-ci maddəsinin “d” bəndində göstərilən səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı
və Nazirlər Komitəsində təmsil olunmaq hüququna malik olan razılığa gələn dövlətlərin nümayəndələrinin
yekdil rəyi ilə bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Konvensiyaya qoşulan hər hansı bir dövlətə münasibətdə bu Konvensiya qoşulma barədə
sənədin saxlanmaq üçün Avropa Şurası Baş katibinə təqdim olunduğu tarixdən sonrakı üç aylıq müddətin
başa çatmasından sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
M a d d ə 44. Ərazi üzrə tətbiq
1. Avropa İqtisadi Birliyi və ya hər hansı dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və yaxud
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa təqdim edərkən bu Konvensiyanın
şamil ediləcəyi ərazi və ya əraziləri müəyyənləşdirməlidir.
2. Hər bir Tərəf bundan sonra istənilən zaman Avropa Şurasının Baş Katibinə bəyanat
göndərməklə bu Konvensiyanın bəyanatda göstərilən, həmçinin beynəlxalq münasibətlərinə görə
məsuliyyət daşıdığı və adından qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olduğu digər ərazilərə də tətbiq
edilməsini həyata keçirə bilər. Bu ərazilər üçün Konvensiya bəyanatın Baş katib tərəfindən qəbul edildiyi
tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
3. Bu növ bəyanatlarda göstərilən ərazilərlə bağlı əvvəlki iki bəndin müddəalarına uyğun olaraq
təqdim olunmuş istənilən bəyanat Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş əsasında ləğv oluna
bilər. Bu cür ləğv olunma belə bildirişin Baş katib tərəfindən alındığı tarixdən sonrakı üç aylıq müddət
bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
31-ci maddənin 2-ci bəndində göstərilən hal istisna olmaqla, bu Konvensiyanın müddəalarına heç bir
qeyd-şərt edilə bilməz.
M a d d ə 46. Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı istənilən
zaman denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya bildirişin Baş katib tərəfindən alındığı tarixdən sonrakı üç aylıq müddət
bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
M a d d ə 47. Bildiriş
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri, bu Konvensiyanın iştirakçısı olan
istənilən dövləti, onu imzalamış istənilən dövləti, Avropa İqtisadi Birliyini, həmçinin 42-ci maddənin
müddəalarına müvafiq olaraq bu Konvensiyanı imzalamağa və 43-cü maddənin müddəalarına müvafiq
olaraq bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunmuş dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırmalıdır:
a) hər hansı imzalanma barədə;
b) hər hansı ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmağa verildiyi barədə;
c) 42-ci və 43-cü maddələrin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi
barədə;
d) 41-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş və bu düzəlişin
qüvvəyə minmə tarixi barədə;
e) 46-cı maddənin müddəalarına müvafiq olaraq edilmiş hər hansı denonsasiya barədə;
f) bu Konvensiya ilə əlaqədar hər hansı digər akt, bildiriş və ya məlumatlar barədə;
g) 45-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq edilmiş hər hansı qeyd-şərt barədə.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
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2005-ci il mayın 16-da Varşava şəhərində, hər ikisi eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız
dillərində, bir əsl nüsxədə imzalanmışdır. Əsl nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaqdır. Avropa
Şurasının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiqlənmiş nüsxələrini Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə,
üzv olmayan, lakin bu Konvensiyanın qəbul olunmasında iştirak etmiş dövlətlərə, Avropa İqtisadi Birliyinə
və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunmuş dövlətlərə göndərəcəkdir.
Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası üzrə
Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu Konvensiyanın
müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq
edilməyəcəkdir.
Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası üzrə Azərbaycan
Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin
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“Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında” Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklərin təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında” Konvensiyaya 1991-ci il noyabrın 7-də Beynəlxalq Dəniz
Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklər təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 mart 2010-cu il
№ 967-IIIQ
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“Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında”
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası “Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki
məsuliyyət haqqında” 2001-ci il martın 23-də London şəhərində imzalanmış Beynəlxalq Konvensiyaya
qoşulsun.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 mart 2010-cu il
№ 968-IIIQ
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“Avropanın memarlıq irsinin qorunması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Avropanın memarlıq irsinin qorunması haqqında” 1985-ci il oktyabrın 3-də Qranada şəhərində
imzalanmış Konvensiya Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatı ilə birlikdə təsdiq edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 26 noyabr 2009-cu il
№ 919-IIIQ
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“Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında” 2005-ci il oktyabrın 20-də Paris
şəhərində qəbul edilmiş Konvensiya Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatları ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 noyabr 2009-cu il
№ 918-IIIQ
Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında
KONVENSİYA
Paris, 20 oktyabr 2005-ci il
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş Konfransı 3-21 oktyabr
2005-ci il tarixində Paris şəhərində keçirilən 33-cü sessiyasında mədəni müxtəlifliyin bəşəriyyətin
fərqləndirici xüsusiyyəti olduğunu təsdiqləyərək,
mədəni müxtəlifliyin bəşəriyyətin ümumi irsini formalaşdırdığını və hamının rifahı üçün onun
qədrini bilməli və qoruyub saxlamalı olduğumuzu dərk edərək,
mədəni müxtəlifliyin — seçim diapazonunu genişləndirən və insanın imkanlarını və dəyərlərini
qidalandıran zəngin və rəngarəng dünya yaradaraq cəmiyyətlər, insanlar və millətlərin davamlı inkişafı
üçün hərəkətverici qüvvə olduğunu bilərək,
demokratiya, tolerantlıq, sosial ədalət və insanlar və mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı hörmət
şəraitində çiçəklənən mədəni müxtəlifliyin yerli, milli və beynəlxalq səviyyədə sülh və təhlükəsizlik üçün
zəruri olduğunu xatırlayaraq,
Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi və digər beynəlxalq sənədlərdə elan edilmiş insan
hüquqlarının və əsas azadlıqların tam həyata keçirilməsi üçün mədəni müxtəlifliyin əhəmiyyətini qeyd
edərək,
BMT-nin 2000-ci il tarixli Minillik Bəyannaməsini və orada yoxsulluğun azaldılmasına xüsusi diqqət
yetirildiyini nəzərə alaraq, mədəniyyəti milli və beynəlxalq inkişaf siyasətlərinə, həmçinin beynəlxalq
inkişaf naminə əməkdaşlığa strateji tərkib elementi kimi daxil etmək ehtiyacını vurğulayaraq,
mədəniyyətin zaman və məkan dəyişdikcə müxtəlif formalar aldığını və bu müxtəlifliyin bəşəriyyəti
təşkil edən xalqların və cəmiyyətlərin mədəni özünüifadə tərzlərinin və özünəməxsusluqlarının
unikallığında və müxtəlifliyində öz əksini tapdığını nəzərə alaraq,
qeyri-maddi və maddi sərvətlərin mənbəyi kimi ənənəvi elmlərin, xüsusilə də yerli xalqların bilik
sistemlərinin və onların davamlı inkişafa müsbət töhfəsinin vacibliyini, həmçinin onların lazımi qaydada
qorunmasının və təşviqinin zəruri olduğunu bilərək,
mədəni özünüifadə müxtəlifliyini, o cümlədən onun məzmununu, xüsusilə də mədəni özünüifadə
formalarının yox olmaq və ya ciddi ziyan çəkmək təhlükəsi olduğu hallarda, qorumaq üçün tədbirlər
görmək ehtiyacını dərk edərək,
mədəniyyətin bütövlükdə sosial birlik üçün əhəmiyyətini və konkret olaraq onun qadınların
cəmiyyətdə rolunu və statusunu artırmaq potensialını vurğulayaraq,
ideyaların azad şəkildə yayılmasının mədəni müxtəlifliyi gücləndirdiyini, mədəniyyətlər arasında
daimi mübadilənin və qarşılıqlı təsirin onu zənginləşdirdiyini bilərək,
fikir, ifadə və informasiya azadlığının, eləcə də informasiya vasitələrinin müxtəlifliyinin
cəmiyyətlərdə mədəni özünüifadə formalarının çiçəklənməsinə şərait yaratdığını təsdiqləyərək,
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mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin, o cümlədən ənənəvi özünüifadə formalarının fərdlərə və xalqlara
öz ideya və dəyərlərini ifadə etmək və başqaları ilə bölüşmək imkanı verən mühüm faktor olduğunu
təsdiqləyərək,
dil müxtəlifliyinin mədəni müxtəlifliyin fundamental elementi olduğunu xatırladaraq və mədəni
özünüifadənin qorunması və təşviq edilməsində təhsilin fundamental rolunu təsdiqləyərək,
yerli xalqlara və milli azlıqlara mənsub insanların ənənəvi mədəni özünüifadə formalarından
faydalana bilməsi üçün belə mədəni özünüifadə formalarının həyat qabiliyyətli olmasının — bu, özünü
həmin insanların ənənəvi mədəni özünüifadə formalarını yaratmaq, yaymaq və nəsildən-nəslə ötürmək və
onlardan istifadə etmək azadlığında büruzə verir — mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
mədəni özünüifadəni yeniləşdirən və zənginləşdirən, həmçinin ümumilikdə cəmiyyətin tərəqqisi
üçün mədəniyyəti inkişaf etdirənlərin rolunu artıran mədəni yaradıcılıq və qarşılıqlı əlaqənin həyati
əhəmiyyətli rolunu vurğulayaraq,
mədəni yaradıcılıqla məşğul olanların dəstəklənməsində əqli mülkiyyət hüquqlarının əhəmiyyətini
dərk edərək,
mədəni fəaliyyətin, mədəni malların və xidmətlərin özünəməxsusluq, dəyər və məna kəsb edərək
həm iqtisadi, həm də mədəni təbiətə malik olduğuna və buna görə də yalnız kommersiya dəyəri
daşımadığına əmin olaraq,
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə təkan götürmüş qlobalizasiya
proseslərinin mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri üçün misilsiz şərait yaratdığını və eyni zamanda varlı və kasıb
ölkələr arasında qeyri-mütənasibliyin dərinləşməsindən irəli gələn risklər nöqteyi-nəzərindən mədəni
müxtəliflik üçün yeni təhdidlər formalaşdırdığını qeyd edərək,
YUNESKO-nun qarşısına mədəni müxtəlifliyə hörməti təmin etmək və ideyaların söz və təsvir
vasitəsilə sərbəst yayılmasını təşviq etmək üçün zəruri hesab etdiyi beynəlxalq sazişləri tövsiyə etmək kimi
konkret vəzifələrin qoyulduğundan xəbərdar olaraq,
mədəni müxtəlifliyə və mədəni hüquqların həyata keçirilməsinə dair YUNESKO tərəfindən qəbul
olunmuş beynəlxalq sənədlərin, xüsusilə də Mədəni müxtəlifliyə dair 2001-ci il tarixli Ümumdünya
Bəyannaməsinin müddəalarına istinad edərək,
2005-ci il oktyabrın 20-də bu Konvensiyanı qəbul edir.
I. MƏQSƏDLƏR VƏ RƏHBƏR PRİNSİPLƏR
Maddə 1.
Məqsədlər
Bu Konvensiyanın məqsədləri aşağıdakılardır:
(a) mədəni özünüifadə müxtəlifliyini qorumaq və təşviq etmək;
(b) müxtəlif mədəniyyətlərin çiçəklənməsi və qarşılıqlı səmərəli tərzdə bir-birinə sərbəst təsiri üçün
şərait yaratmaq;
(c) mədəniyyətlərarası hörmət və sülh mədəniyyəti naminə bütün dünyada geniş və tarazlı mədəni
mübadiləni təmin etmək üçün mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq etmək;
(d) xalqlar arasında mənəvi körpülərin qurulması ruhunda mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrini
inkişaf etdirmək məqsədilə mədəniyyətlərarası qarşılıqlı fəaliyyəti dəstəkləmək;
(e) mədəni özünüifadə müxtəlifliyinə hörməti təşviq etmək və yerli, milli və beynəlxalq səviyyədə
onun dəyəri haqqında məlumatlılığı artırmaq;
(f) bütün ölkələr, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün mədəniyyət və inkişaf arasında
əlaqənin əhəmiyyətini bir daha təsdiqləmək və bu əlaqənin əsl dəyərinin etirafını təmin etmək üçün milli
və beynəlxalq səviyyədə görülən tədbirləri dəstəkləmək;
(g) özünəməxsusluq, dəyər və məna daşıyıcısı olaraq mədəni fəaliyyətin, mədəni malların və
xidmətlərin səciyyəvi xüsusiyyətini tanımaq;
(h) dövlətlərin öz ərazilərində mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi üçün uyğun
hesab etdikləri siyasət və tədbirləri dəstəkləmək, qəbul etmək və həyata keçirmək kimi suveren hüquqlara
malik olduqlarını bir daha təsdiqləmək;

636

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

(i) mədəni özünüifadə müxtəlifliyini qorumaq və təşviq etmək sahəsində xüsusilə inkişaf etməkdə
olan ölkələrin imkanlarını genişləndirmək məqsədilə tərəfdaşlıq ruhunda beynəlxalq əməkdaşlıq və
həmrəyliyi gücləndirmək.
Maddə 2.
Rəhbər prinsiplər
1. İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarına hörmət prinsipi
Mədəni müxtəlifliyin qorunması və təşviqi ancaq ifadə, informasiya və kommunikasiya, fərdlərin
mədəni özünüifadə formasını seçmək imkanı kimi insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğu təqdirdə
mümkündür. Heç bir kəs İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsində nəzərdə tutulmuş və beynəlxalq
hüquq ilə təminat verilmiş insan hüquq və azadlıqlarına qəsd etmək və ya onları məhdudlaşdırmaq
məqsədilə bu Konvensiyanın müddəalarından istifadə edə bilməz.
2. Suverenlik prinsipi
BMT-nin Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq, dövlətlər öz əraziləri
çərçivəsində mədəni özünüifadə müxtəlifliyini qorumaq və təşviq etmək üçün lazımi tədbirlər görmək və
siyasətlər həyata keçirmək kimi suveren hüquqa malikdirlər.
3. Bərabər ləyaqət və bütün mədəniyyətlərə hörmət prinsipi
Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi bütün mədəniyyətlərin, o cümlədən
azlıqlara və yerli əhaliyə mənsub insanların mədəniyyətlərinin bərabər ləyaqətə malik olmasını və onlara
hörmət edilməsini nəzərdə tutur.
4. Beynəlxalq həmrəylik və əməkdaşlıq prinsipi
Beynəlxalq həmrəylik və əməkdaşlıq ölkələrə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrə istər
formalaşmaqda olan, istərsə də artıq mövcud olan mədəniyyət industriyaları da daxil olmaqla, mədəni
özünüifadə vasitələrini yaratmaq və gücləndirmək imkanının verilməsinə yönəlməlidir.
5. İnkişafın iqtisadi və mədəni aspektlərinin bir-birini tamamlaması prinsipi
Mədəniyyət inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri olduğundan, inkişafın mədəni aspektləri
onun iqtisadi aspektləri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və fərdlər və xalqlar bu sahədə iştirak etmək və
bundan faydalanmaq hüququna malikdirlər.
6. Davamlı inkişaf prinsipi
Mədəni müxtəliflik fərdlər və cəmiyyətlər üçün dəyərli sərvətdir. Mədəni müxtəlifliyin qorunması,
təşviqi və dəstəklənməsi mövcud və gələcək nəsillərin rifahı naminə davamlı inkişaf üçün vacib tələbdir.
7. Bərabər imkan prinsipi
Bütün dünyada mədəni özünüifadənin zəngin və çeşidli formalarına bərabər çıxış, həmçinin
mədəniyyətlərin ifadə və yayılma vasitələrinə çıxışı — mədəni müxtəlifliyin təmininin və qarşılıqlı
anlaşmanı təşviqin mühüm elementlərini təşkil edir.
8. Açıqlıq və tarazlıq prinsipi
Dövlətlər mədəni özünüifadə müxtəlifliyini dəstəkləmək üçün tədbirlər həyata keçirdikdə, onların
dünyanın digər mədəniyyətləri üçün açıqlığına çalışmalı və həmin tədbirlərin bu Konvensiyanın
məqsədlərinə uyğunluğunu təmin etməlidirlər.
II. TƏTBİQ DAİRƏSİ
Maddə 3.
Tətbiq dairəsi
Bu Konvensiya mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunmasına və təşviqinə dair Tərəflərin qəbul
etdiyi tədbirlərə və siyasətlərə tətbiq olunur.
III. ANLAYIŞLAR
Maddə 4.
Anlayışlar
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Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakılar müəyyən edilir:
1. Mədəni müxtəliflik
“Mədəni müxtəliflik” dedikdə, ayrı-ayrı qrupların və cəmiyyətlərin mədəniyyətlərinin öz ifadəsini
tapdığı müxtəlif formalar nəzərdə tutulur. Bu özünüifadə formaları qruplar və cəmiyyətlər arasında və
onların daxilində ötürülür.
Mədəni müxtəliflik təkcə bəşəriyyətin mədəni irsinin ifadə olunduğu, artırıldığı və ötürüldüyü
müxtəlif mədəni özünüifadə vasitələrinin tətbiqi ilə deyil, həmçinin hansı vəsaitlərdən və texnologiyalardan
istifadə edilməsindən asılı olmayaraq, bədii yaradıcılığın müxtəlif növlərinin, mədəni özünüifadə
məhsullarının istehsalının, yayılmasının, paylaşılmasının və onlara yiyələnmənin köməyi ilə meydana gəlir.
2. Mədəni məzmun
“Mədəni məzmun” dedikdə, mədəni özünəməxsusluqdan doğan və ya mədəni özünəməxsusluğu
ifadə edən simvolik məna, bədii aspekt və mədəni dəyərlər nəzərdə tutulur.
3. Mədəni özünüifadə
“Mədəni özünüifadə” dedikdə, ayrı-ayrı fərdlərin, qrupların və ya cəmiyyətlərin yaradıcılığının
nəticəsi olan və mədəni məzmun daşıyan özünüifadə nəzərdə tutulur.
4. Mədəni fəaliyyət, mallar və xidmətlər
“Mədəni fəaliyyət, mallar və xidmətlər” dedikdə, daşıya biləcəyi kommersiya dəyərindən asılı
olmayaraq, səciyyəvi xüsusiyyəti, istifadəsi və ya məqsədi baxımından nəzərdən keçirildikdə, mədəni
özünüifadə formalarını təcəssüm etdirən və ya daşıyan mədəni fəaliyyət, mallar və xidmətlər başa düşülür.
Mədəni fəaliyyət özü-özlüyündə nəticə ola bilər və ya mədəni mallar və xidmətlərin istehsalına səbəb ola
bilər.
5. Mədəniyyət industriyaları
“Mədəniyyət industriyaları” dedikdə, 4-cü bənddə müəyyən edilmiş malları və xidmətləri istehsal
edən sənaye sahələri nəzərdə tutulur.
6. Mədəniyyət siyasəti və tədbirləri
“Mədəniyyət siyasəti və tədbirləri” dedikdə, yerli, regional, milli və ya beynəlxalq səviyyədə ya
mədəniyyətin özünə yönəlmiş, ya da fərdlərin, qrupların və ya cəmiyyətlərin mədəni özünüifadəsinə, o
cümlədən mədəni fəaliyyətə, mədəni mallar və xidmətlərin yaradılmasına, istehsalına, bölgüsünə və
paylanmasına, habelə mədəni fəaliyyət, mallar və xidmətlərin müyəssərliyinə birbaşa təsir üçün nəzərdə
tutulmuş siyasət və tədbirlər nəzərdə tutulur.
7. Qorunma
“Qorunma” dedikdə, mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunub saxlanılması, mühafizəsi və
artırılmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
“Qorumaq” — bu tədbirləri həyata keçirmək deməkdir.
8. Mədəniyyətlərarası əlaqə
“Mədəniyyətlərarası əlaqə” dedikdə, müxtəlif mədəniyyətlərin mövcudluğu və qarşılıqlı təsiri,
həmçinin dialoq və qarşılıqlı hörmət əsasında ümumi mədəni özünüifadənin yaranma imkanı nəzərdə
tutulur.
IV. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Maddə 5.
Hüquq və öhdəliklərə aid olan ümumi qayda
1. Tərəflər BMT-nin Nizamnaməsinə, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və insan hüquqları
sahəsindəki beynəlxalq sənədlərə müvafiq olaraq, mədəni özünüifadə müxtəlifliyini qorumaq və təşviq
etmək, habelə bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək
üçün öz mədəniyyət siyasətini müəyyən etmək və həyata keçirmək, müvafiq tədbirlər görmək kimi suveren
hüquqlarını bir daha təsdiqləyirlər.
2. Tərəf öz ərazisi çərçivəsində mədəni özünüifadə müxtəlifliyini qorumaq və təşviq etmək üçün
siyasət həyata keçirdikdə və tədbirlər gördükdə, həmin siyasət və tədbirlər bu Konvensiyanın müddəalarına
uyğun olmalıdır.
Maddə 6.
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Tərəflərin milli səviyyədə hüquqları
1. 4.6-cı maddədə müəyyən edilmiş mədəniyyət siyasəti və tədbirləri çərçivəsində və özünün spesifik
şəraiti və tələbatlarını nəzərə alaraq, hər bir Tərəf öz ərazisi çərçivəsində mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin
müdafiəsi və təşviqinə yönəlmiş tədbirlər həyata keçirə bilər.
2. Belə tədbirlərə aşağıdakılar aid ola bilər:
(a) mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə yönəlmiş tənzimləyici tədbirlər;
(b) milli ərazi daxilində milli mədəni fəaliyyətlər, mədəni mallar və xidmətlərin meydana gəlməsinə,
istehsalına, yayılmasına, ötürülməsinə və onlardan, o cümlədən onlarla əlaqədar işlənən dildən istifadənin
təmin olunmasına müvafiq qaydada şərait yaradılmasına yönəlmiş tədbirlər;
(c) mədəni fəaliyyət, mədəni mallar və xidmətlərin istehsalı, bölgüsü və yayılması vasitələrinə qeyrimütəşəkkil sektorun müstəqil milli mədəniyyət industriyalarının və fəaliyyətinin səmərəli çıxışını təmin
etməyə yönəlmiş tədbirlər;
(d) dövlətin maliyyə dəstəyini təmin etməyə yönəlmiş tədbirlər;
(e) qeyri-kommersiya təşkilatlarını, həmçinin dövlət və özəl təşkilatları, sənət adamlarını və
mədəniyyət sahəsindəki digər peşəkarları ideyaların, mədəni özünüifadə formalarının və mədəni
fəaliyyətin, mədəni malların və xidmətlərin azad mübadiləsini və dövriyyəsini inkişaf etdirməyə və təşviq
etməyə, öz fəaliyyətlərində yaradıcılıq və sahibkarlıq ruhunu stimullaşdırmağa kömək etməyə yönəlmiş
tədbirlər;
(f) lazım gəldikdə, müvafiq dövlət institutlarının yaranmasına və dəstəklənməsinə yönəlmiş tədbirlər;
(g) sənət adamlarının və mədəni özünüifadə formalarının yaranmasında iştirak edən digər şəxslərin
yetişməsinə və dəstəklənməsinə yönəlmiş tədbirlər;
(h) ictimai teleradionun inkişafı da daxil olmaqla, informasiya vasitələrinin müxtəlifliyinin
genişlənməsinə yönəlmiş tədbirlər.
Maddə 7.
Mədəni özünüifadə formalarının təşviqi üçün tədbirlər
1. Tərəflər öz ərazilərində ayrı-ayrı fərdləri və sosial qrupları aşağıdakılara təşviq edən mühit
yaratmağa səy göstərirlər:
a) qadınların, habelə müxtəlif sosial qrupların, o cümlədən azlıqlara və ya yerli əhaliyə mənsub
şəxslərin səciyyəvi şəraitini və ehtiyaclarını nəzərə almaq şərtilə, özlərinin mədəni özünüifadə formalarını
yaratmaq, istehsal etmək, yaymaq, ötürmək və onlardan istifadə edə bilmək;
b) istər öz ərazilərindəki, istərsə də dünyanın digər ölkələrindəki mədəni özünüifadə formalarından
istifadə imkanına malik olmaq.
2. Tərəflər sənət adamlarının, yaradıcılıq prosesində iştirak edən digər şəxslərin, mədəni birliklərin
və onların fəaliyyətini dəstəkləyən təşkilatların mühüm töhfəsini, mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin
genişlənməsində onların əsas rolunu qəbul etməyə səy göstərirlər.
Maddə 8.
Mədəni özünüifadə formalarının qorunması üçün tədbirlər
1. 5-ci və 6-cı maddələrin müddəalarına xələl gətirmədən Tərəf öz ərazisindəki mədəni özünüifadə
formalarının yoxaçıxma riski ilə üzləşməsi, ciddi təhlükə altında olması və ya təcili mühafizəyə ehtiyacı
olması ilə bağlı xüsusi halların mövcudluğunu müəyyən edə bilər.
2. Tərəflər, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, 1-ci bənddə müəyyən edilmiş hallarda
mədəni özünüifadə formalarının qorunması və saxlanılması üçün bütün müvafiq tədbirləri görə bilərlər.
3. Tərəflər konkret şəraitin tələbindən irəli gələrək görülmüş tədbirlər barədə 23-cü maddəyə müvafiq
olaraq, Hökumətlərarası Komitəyə məruzə edirlər. Komitə isə öz növbəsində onlara müvafiq tövsiyələr
verə bilər.
Maddə 9.
Məlumat verilməsi və şəffaflıq
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Tərəflər:
(a) hər dörd ildən bir YUNESKO-ya təqdim etdikləri məruzədə öz əraziləri çərçivəsində və
beynəlxalq səviyyədə mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi üçün görülmüş tədbirlərə
dair müvafiq məlumat verirlər;
(b) bu Konvensiya ilə əlaqədar məlumatın verilməsinə məsul olan əlaqələndiricini təyin edirlər;
(c) mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunmasına və təşviqinə dair məlumatları bölüşür və
mübadilə edirlər.
Maddə 10.
Təhsil və ictimai maariflənmə
Tərəflər:
(a) inter alia, təhsil və ictimai maarifləndirmə proqramları vasitəsilə mədəni özünüifadə
müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinin əhəmiyyətinin dərk edilməsini təşviq edir və həvəsləndirirlər;
(b) bu maddənin məqsədlərinə nail olmaq üçün digər Tərəflərlə, beynəlxalq və regional təşkilatlarla
əməkdaşlıq edirlər;
(c) mədəniyyət industriyaları sahəsindəki təhsil, təlim və mübadilə proqramları vasitəsilə yaradıcılığı
stimullaşdırmağa və istehsal qabiliyyətini gücləndirməyə səy göstərirlər. Bu tədbirlər istehsalın ənənəvi
formalarına mənfi təsir etməyəcək tərzdə həyata keçirilməlidir.
Maddə 11.
Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı
Tərəflər mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqində vətəndaş cəmiyyətinin
fundamental rolunu etiraf edirlər. Tərəflər bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunması istiqamətindəki
səylərində vətəndaş cəmiyyətini fəal iştirak etməyə həvəsləndirirlər.
Maddə 12.
Beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqi
Tərəflər aşağıdakı məqsədlərlə 8-ci və 17-ci maddələrdə müəyyən edilmiş hallara xüsusi diqqət
yetirərək, mədəni özünüifadə müxtəlifliyini təşviq edəcək şəraitin yaranması üçün ikitərəfli, regional və
beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışacaqlar:
(a) Tərəflər arasında mədəniyyət siyasətinə dair dialoqu asanlaşdırmaq;
(b) peşəkar və beynəlxalq mədəniyyət mübadiləsi və qabaqcıl təcrübənin paylaşılması vasitəsilə
ictimai mədəni təsisatlarda dövlət sektorunun strateji və idarəçilik potensialını artırmaq;
(c) mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin təşviqi və genişləndirilməsində vətəndaş cəmiyyəti, qeyrihökumət təşkilatları və özəl sektorla, habelə onların öz arasında tərəfdaşlığı gücləndirmək;
(d) məlumat mübadiləsini genişləndirmək və mədəni anlaşmanı yaxşılaşdırmaq, həmçinin mədəni
özünüifadə müxtəlifliyinə şərait yaratmaq məqsədilə yeni texnologiyaların tətbiqini təşviq etmək və
əməkdaşlığı stimullaşdırmaq;
(e) birgə istehsal və birgə yayım sahəsində sazişlər bağlanılmasına həvəsləndirmək.
Maddə 13.
Mədəniyyətin davamlı inkişafa inteqrasiyası
Tərəflər davamlı inkişafa səbəb olacaq şəraitin yaradılması üçün bütün səviyyələrdə inkişaf
siyasətlərinə mədəniyyət məsələlərini daxil etməyə səy göstərir və bu çərçivədə mədəni özünüifadə
müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair aspektlərin nəzərə alınmasına kömək edirlər.
Maddə 14.
İnkişaf naminə əməkdaşlıq

640

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Tərəflər, inter alia, aşağıdakı vasitələrlə dinamik mədəniyyət sektorunun formalaşmasına şərait
yaratmaq məqsədilə, inkişaf etməkdə olan Ölkələrin konkret ehtiyaclarını xüsusilə nəzərə almaq şərtilə
davamlı inkişaf və yoxsulluğun azaldılması naminə əməkdaşlığı gücləndirməyə səy göstərirlər:
(a) aşağıdakı yollarla inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mədəniyyət industriyalarının gücləndirilməsi:
(i) inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mədəniyyət sahəsində istehsal və yayım potensialının yaradılması
və gücləndirilməsi;
(ii) onların mədəni fəaliyyətinin, mədəni mallar və xidmətlərinin yayılması üçün qlobal bazara və
beynəlxalq şəbəkələrə geniş çıxışın asanlaşdırılması;
(iii) həyat qabiliyyətli yerli və regional bazarların formalaşmasına şərait yaradılması;
(iv) lazım gəldikdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin mədəni fəaliyyətinin, mədəni mallar və
xidmətlərinin yayılması üçün qlobal bazara və beynəlxalq şəbəkələrə geniş çıxışı asanlaşdırmaq məqsədilə
müvafiq tədbirlərin görülməsi;
(v) yaradıcılıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənət adamlarının gedişgəlişinin mümkün qədər asanlaşdırılması;
(vi) inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin, inter alia, musiqi və film sahələrində müvafiq
əməkdaşlığın təşviq edilməsi;
(b) inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, özəl və dövlət sektorlarında strateji və idarəetmə imkanları,
siyasətin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi, mədəni özünüifadə formalarının təşviqi və yayılması,
kiçik, orta və mikro müəssisələrin inkişafı, texnologiyalardan istifadə, habelə qabiliyyətlərin inkişafı və
ötürülməsi sahələrində məlumatın, təcrübənin və xüsusi biliklərin mübadilə yolu ilə potensialın
formalaşdırılması, həmçinin insan resurslarına təlim keçilməsi;
(c) xüsusilə mədəniyyət industriyaları və müəssisələri sahəsində texnologiyaların və “nou-hou”ların
tətbiqinə yönəlmiş müvafiq stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi vasitəsilə texnologiyaların ötürülməsi;
(d) aşağıdakılar vasitəsilə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi:
(i) 18-ci maddədə nəzərdə tutulduğu kimi, Mədəni Müxtəliflik üzrə Beynəlxalq Fondun yaradılması;
(ii) yaradıcılıq fəaliyyətini dəstəkləmək və stimullaşdırmaq məqsədilə, ehtiyac olduqda, texniki
yardım da daxil olmaqla, rəsmi yardımın təmin edilməsi;
(iii) maliyyə yardımının digər formalarından, məsələn, aşağıfaizli kreditlər, qrantlar və digər
maliyyələşdirmə mexanizmlərindən istifadə.
Maddə 15.
Əməkdaşlıq mexanizmləri
Tərəflər mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqində inkişaf etməkdə olan ölkələrin
potensialını artırmaq məqsədilə onlarla əməkdaşlıq etmək üçün dövlət, özəl və qeyri-kommersiya
təşkilatları ilə və onların öz arasında əməkdaşlığın inkişafını təşviq edirlər. Əməkdaşlığın bu yeni forması
inkişaf etməkdə olan ölkələrin praktiki ehtiyaclarını nəzərə almaq şərtilə, infrastrukturun və insan
resurslarının inkişafına, siyasətin işlənib hazırlanmasına, həmçinin mədəni fəaliyyət, mədəni mallar və
xidmətlər mübadiləsinin gələcək inkişafına yönəlir.
Maddə 16.
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün güzəştli rejim
İnkişaf etmiş ölkələr müvafiq institusional və hüquqi çərçivədə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənət
adamlarına, mədəniyyət sahəsindəki digər peşəkarlarına və işçilərinə, habelə mədəni malların və
xidmətlərin güzəştli rejim tətbiq etməklə, həmin ölkələrdə mədəni mübadiləni asanlaşdıracaqlar.
Maddə 17.
Mədəni özünüifadə formaları üçün ciddi təhlükə yarandığı hallarda beynəlxalq əməkdaşlıq
Tərəflər 8-ci maddədə göstərilən vəziyyətlərdə bir-birinə və xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə
kömək məqsədilə əməkdaşlıq edəcəklər.
Maddə 18.
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Mədəni Müxtəliflik üzrə Beynəlxalq Fond
1. Bununla, bundan sonra “Fond” adlandırılacaq Mədəni Müxtəliflik üzrə Beynəlxalq Fond təsis
olunur.
2. Fond YUNESKO-nun Maliyyə Qaydalarına uyğun olaraq məqsədli fondlardan ibarət olacaqdır.
3. Fondun vəsaitləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır:
(a) Tərəflərin könüllü ianələri;
(b) YUNESKO-nun Baş Konfransı tərəfindən bu məqsəd üçün ayrılmış vəsait;
(c) digər dövlətlər, BMT sisteminə daxil olan təşkilat və proqramlar, digər regional və beynəlxalq
təşkilatlar, habelə dövlət və özəl orqanlar, yaxud fərdlər tərəfindən edilən yardımlar, ianələr və miraslar;
(d) Fondun vəsaitlərinə hesablanmış faizlər;
(e) Fondun xeyri üçün təşkil olunmuş tədbirlərdən əldə edilən yığımlar və gəlirlər;
(f) Fondun Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş istənilən digər mənbələr.
4. Fondun vəsaitindən istifadə haqqında qərarları 22-ci maddəyə uyğun olaraq Tərəflərin
konfransının müəyyən etdiyi rəhbər prinsiplər əsasında Hökumətlərarası Komitə verir.
5. Hökumətlərarası Komitə bəyəndiyi konkret layihələrlə bağlı ümumi və xüsusi məqsədlər üçün
ianələr və digər yardım növlərini qəbul edə bilər.
6. Fonda edilən yardımlar bu Konvensiyanın məqsədlərinə uyğun olmayan siyasi, iqtisadi və ya digər
şərtlərlə müşayiət oluna bilməz.
7. Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün müntəzəm olaraq könüllü ianələrin verilməsinə
səy göstərirlər.
Maddə 19.
Məlumatın mübadiləsi, təhlili və yayılması
1. Tərəflər informasiya mübadiləsinə və mədəni özünüifadə müxtəlifliyi haqqında məlumatların
toplanması və statistikasının aparılması ilə əlaqədar xüsusi bilik və təcrübənin bölüşdürülməsinə, həmçinin
onların qorunması və təşviqi üzrə qabaqcıl təcrübə mübadiləsinə dair razılaşırlar.
2. YUNESKO Katiblik çərçivəsində mövcud olan mexanizmlərdən istifadə edərək, müvafiq
informasiyanın, statistik məlumatların və qabaqcıl təcrübənin toplanması, təhlili və yayılmasını
asanlaşdırır.
3. YUNESKO fəaliyyəti mədəni özünüifadə ilə bağlı olan müxtəlif sektorlar, həmçinin dövlət, özəl
və qeyri-kommersiya təşkilatları üzrə məlumat bankını yaradır və yeniləyir.
4. Məlumatların toplanmasını asanlaşdırmaq məqsədilə, YUNESKO Tərəflərin müraciətlərinə
əsasən onlarda xüsusi bilik və təcrübə potensialının formalaşdırılmasına və gücləndirilməsinə xüsusi diqqət
yetirir.
5. Bu maddədə göstərilən məlumatların toplanması 9-cu maddənin müddəalarına əsasən yığılan
məlumatı tamamlayır.
V. DİGƏR SƏNƏDLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR
Maddə 20.
Digər müqavilələrlə əlaqə: qarşılıqlı dəstək, bir-birini tamamlama və eyni əhəmiyyətlilik
1. Tərəflər qəbul edirlər ki, bu Konvensiya və tərəfdar çıxdıqları bütün digər beynəlxalq müqavilələr
üzrə öz öhdəliklərini vicdanla yerinə yetirməlidirlər. Buna görə də bu Konvensiyanın digər beynəlxalq
müqavilələrlə eyni əhəmiyyətli olmasından çıxış edərək,
(a) onlar bu Konvensiya ilə tərəfdar çıxdıqları digər beynəlxalq müqavilələr arasında qarşılıqlı dəstək
münasibətini təşviq edir; və
(b) Tərəflər tərəfdar çıxdıqları digər beynəlxalq müqavilələri təfsir və tətbiq edərkən və ya öz üzərinə
digər beynəlxalq öhdəlikləri götürərkən bu Konvensiyanın müvafiq müddəalarını nəzərə alırlar.
2. Bu Konvensiyada heç nə Tərəflərin tərəfdar çıxdıqları digər beynəlxalq müqavilələr üzrə
götürdükləri hüquq və öhdəliklərini dəyişən kimi şərh edilə bilməz.
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Maddə 21.
Beynəlxalq məsləhətləşmə və əlaqələndirmə
Tərəflər bu Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərini digər beynəlxalq forumlarda təşviq etməyi öz
üzərlərinə götürürlər. Bu məqsədlə Tərəflər, lazım gəldikdə, həmin məqsəd və prinsiplər ruhunda fəaliyyət
göstərərək bir-birilə məsləhətləşirlər.
VI. KONVENSİYANIN ORQANLARI
Maddə 22.
Tərəflərin Konfransı
1. Bununla Tərəflərin Konfransı təsis edilir. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiyanın plenar və ali
orqanıdır.
2. Tərəflərin Konfransının növbəti sessiyası iki ildə bir dəfə, mümkün olduğu halda, YUNESKO-nun
Baş Konfransı ilə eyni vaxtda keçirilir. Tərəflərin Konfransının qərarına əsasən və ya Tərəflərin ən azı üçdə
bir hissəsinin Hökumətlərarası Komitəyə müraciətinə əsasən fövqəladə sessiya çağırıla bilər.
3. Tərəflərin Konfransı öz prosedur qaydalarını qəbul edir.
4. Tərəflərin Konfransının funksiyası, inter alia, aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) Hökumətlərarası Komitənin üzvlərini seçmək;
(b) Konvensiya Tərəflərinin Hökumətlərarası Komitə tərəfindən təqdim olunan məruzələrini qəbul
etmək və nəzərdən keçirmək;
(c) onun xahişi ilə Hökumətlərarası Komitə tərəfindən hazırlanmış fəaliyyətin rəhbər prinsiplərini
təsdiq etmək;
(d) bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmağa yarıdım etmək üçün zəruri hesab oluna biləcək hər
hansı digər tədbirləri görmək.
Maddə 23.
Hökumətlərarası Komitə
1. YUNESKO çərçivəsində bundan sonra “Hökumətlərarası Komitə” adlandırılacaq Mədəni
Özünüifadə Müxtəlifliyinin Qorunması və Təşviqi üzrə Hökumətlərarası Komitə yaradılır. O, Konvensiya
tərəfi olan 18 dövlətin nümayəndələrindən ibarət olacaq; bu nümayəndələr Konvensiyanın 29-cu
maddəsinə uyğun olaraq qüvvəyə minməsindən sonra Tərəflərin Konfransı tərəfindən dörd il müddətinə
seçiləcəkdir.
2. Hökumətlərarası Komitə hər il öz iclasını keçirəcəkdir.
3. Hökumətlərarası Komitə Tərəflərin Konfransının rəhbərliyi altında və onun göstərişinə əsasən
fəaliyyət göstərir və ona hesabat verir.
4. Konvensiya Tərəflərinin sayı 50-yə çatdığı təqdirdə, Hökumətlərarası Komitənin üzvlərinin sayı
24-ə qədər artırılır.
5. Hökumətlərarası Komitənin üzvləri ədalətli coğrafi təmsilçilik və rotasiya prinsiplərinə əsasən
seçilir.
6. Hökumətlərarası Komitə bu Konvensiya ilə ona verilən digər öhdəliklərə xələl gətirmədən
aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:
(a) bu Konvensiyanın məqsədlərini təşviq etmək və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
(b) Tərəflərin Konfransının müraciəti əsasında, Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi və
tətbiqi ilə əlaqədar praktiki tövsiyələri hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Tərəflərin Konfransına təqdim
etmək;
(c) Konvensiya Tərəflərinin məruzələrini öz şərhi və məruzələrin məzmununun qısa xülasəsi ilə
birlikdə Tərəflərin Konfransına təqdim etmək;
(d) Konvensiyanın müvafiq müddəalarına, xüsusilə də 8-ci maddəyə uyğun olaraq Konvensiya
Tərəfləri tərəfindən Hökumətlərarası Komitənin nəzərinə çatdırılan vəziyyətlərdə müvafiq tövsiyələri
hazırlamaq;
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(e) digər beynəlxalq forumlarda bu Konvensiyanın prinsip və məqsədlərini təşviq etmək üçün
məsləhətləşmə prosedurlarını və digər mexanizmləri yaratmaq;
(f) Tərəflərin Konfransının ona tapşırdığı digər məsələləri yerinə yetirmək.
7. Hökumətlərarası Komitə öz prosedur qaydalarına uyğun olaraq istənilən vaxt konkret məsələlərə
dair məsləhətləşmələr məqsədilə özəl və ya dövlət təşkilatlarını, yaxud fərdləri öz iclaslarına dəvət edə
bilər.
8. Hökumətlərarası Komitə öz prosedur qaydalarını hazırlayır və təsdiq olunmaq üçün Tərəflərin
Konfransına təqdim edir.
Maddə 24.
YUNESKO-nun Katibliyi
1. Konvensiyanın orqanlarına YUNESKO-nun Katibliyi tərəfindən kömək göstərilir.
2. Katiblik Tərəflərin Konfransının və Hökumətlərarası Komitənin sənədlərini, habelə onların
iclaslarının gündəliyini hazırlayır, qərarlarının həyata keçirilməsinə kömək göstərir və buna dair məruzə
edir.
VIII. YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 25.
Mübahisələrin həlli
1. Bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqinə dair Konvensiya Tərəfləri arasında mübahisə yarandıqda,
Tərəflər məsələni danışıqlar yolu ilə həll edirlər.
2. Maraqlı Tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə razılaşma əldə olunmadıqda, onlar üçüncü tərəfin
xoşməramlı xidmətləri və ya vasitəçiliyi üçün müraciət edə bilərlər.
3. Xoşməramlı xidmətlər və ya vasitəçilik həyata keçirilmədikdə, yaxud danışıqlar, xoşməramlı
xidmətlər və ya vasitəçilik məsələnin həllinə gətirib çıxarmadıqda, Tərəf Konvensiyaya edilmiş Əlavədə
göstərilən prosedura uyğun olaraq barışıq yolundan istifadə edə bilər. Tərəflər Barışıq Komissiyasının
mübahisənin həlli üçün irəli sürdüyü təklifi vicdanla nəzərdən keçirəcəklər.
4. Hər bir Tərəf ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma zamanı yuxarıda göstərilən barışıq
prosedurunu tanımadığını bəyan edə bilər. Belə Bəyanat vermiş istənilən Tərəf YUNESKO-nun Baş
direktoruna bildiriş göndərməklə onu geri götürə bilər.
Maddə 26.
Üzv dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq, yaxud qoşulma
1. Bu Konvensiya YUNESKO-nun üzvü olan dövlətlər tərəfindən onların müvafiq konstitusiya
prosedurlarına uyğun olaraq ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir, yaxud bu dövlətlər ona
qoşulmalıdırlar.
2. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün YUNESKO-nun
Baş direktoruna təqdim olunur.
Maddə 27.
Qoşulma
1. Bu Konvensiya YUNESKO-nun üzvü olmayan, lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ya onun
hər hansı ixtisaslaşmış təşkilatının üzvü olan və YUNESKO-nun Baş Konfransı tərəfindən qoşulmağa dəvət
olunan dövlətlərin qoşulması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya həmçinin Baş Assambleyanın 1514(XV) qətnaməsinə uyğun olaraq tam
müstəqillik qazanmamış, lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tam daxili özünüidarəetməyə malik
ərazilər kimi tanınmış, həmçinin bu Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlərdə, o cümlədən belə məsələlərə
dair müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti olan ərazilərin qoşulması üçün açıqdır.
3. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarına aşağıda qeyd olunan müddəalar tətbiq olunur:
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(a) Konvensiya istənilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının qoşulması üçün açıqdır; belə
təşkilatlar, aşağıda qeyd olunanlar istisna olmaqla, Konvensiyanın müddəalarına münasibətdə Tərəf
Dövlətlərlə eyni dərəcədə öhdəlikli olacaqlar;
(b) belə təşkilatın bir və ya bir neçə üzv dövləti də bu Konvensiyanın Tərəfi olduqda, bu təşkilat və
həmin üzv dövlət və ya üzv dövlətlər bu Konvensiya əsasında götürdükləri öhdəliklərin həyata keçirilməsi
üzrə öz məsuliyyətlərini bölüşdürürlər. Məsuliyyətin bu cür bölgüsü aşağıda (c) yarımbəndində göstərilmiş
bildiriş prosedurunun tamamlanması ilə qüvvəyə minir. Təşkilat və üzv dövlətlər bu Konvensiyadan irəli
gələn hüquqlardan eyni zamanda istifadə edə bilməzlər. Bundan başqa, regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatları öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə, səsvermə hüququndan istifadə edərkən, bu
Konvensiyanın Tərəfi olan üzv dövlətlərin sayına bərabər sayda səs hüququna malik olurlar. Əgər belə bir
təşkilatın üzvü olan dövlətlər səsvermə hüququndan özləri istifadə edirlərsə, bu təşkilat səsvermə
hüququndan istifadə edə bilməz və əksinə;
(c) (b) yarımbəndində qeyd olunduğu kimi, məsuliyyətlərin bölgüsündə razılığa gəlmiş regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatı və onun üzvü olan dövlət və ya dövlətlər məsuliyyətlərin təklif olunan bölgüsü
ilə bağlı Tərəfləri aşağıdakı qaydada məlumatlandırırlar:
(i) belə təşkilat Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərdə öz məsuliyyətinin hüdudlarını öz qoşulma
sənədində aydın göstərir;
(ii) sonradan məsuliyyətlərin bölgüsündə hər hansı dəyişiklik olduqda, regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatı belə dəyişiklik haqqında depozitarini məlumatlandırır, depozitari isə öz növbəsində Tərəfləri bu
cür dəyişikliklər barədə xəbərdar edir;
(d) belə başa düşülür ki, bu Konvensiyanın iştirakçısı olan regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının
üzvü olan dövlətlər səlahiyyətlərinin həmin təşkilata ötürülməsi barədə aydın bəyanat vermədiyi və ya
depozitarini məlumatlandırmadığı bütün məsələlərdə öz səlahiyyətlərindən istifadə etmək hüququna
malikdirlər;
(e) “regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı” dedikdə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ya onun istənilən
ixtisaslaşmış təşkilatının üzvü olan suveren dövlətlər tərəfindən təsis olunmuş, bu Dövlətlərin Konvensiya
ilə tənzimlənən məsələlərdə öz səlahiyyətlərini verdikləri və öz daxili prosedurlarına uyğun olaraq
Konvensiyanın Tərəfi olmağa tam səlahiyyətləndirilmiş təşkilat nəzərdə tutulur.
2. Qoşulma haqqında sənəd saxlanmaq üçün YUNESKO-nun Baş direktoruna verilir.
Maddə 28.
Əlaqələndirici
Bu Konvensiya Tərəf olan kimi hər bir Tərəf 9-cu maddəyə əsasən əlaqələndirici təyin edir.
Maddə 29.
Qüvvəyəminmə
1. Bu Konvensiya otuzuncu ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədinin depozitariyə verildiyi
tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir, lakin bu, yalnız ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədlərini
həmin gün və ya ondan əvvəl təqdim edən dövlətlərə və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarına aiddir.
İstənilən digər Tərəfə münasibətdə Konvensiya həmin Tərəfin ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma
sənədini depozitariyə verdiyi tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən depozitariyə verilən
hər hansı sənəd həmin təşkilatın üzvü olan dövlətlər tərəfindən depozitariyə artıq təqdim olunmuş
sənədlərin əlavəsi hesab edilmir.
Maddə 30.
Federal və ya qeyri-unitar konstitusiya sistemləri
Beynəlxalq müqavilələrin Tərəflərin üzərinə onların konstitusiya sistemindən asılı olmayaraq
bərabər öhdəliklər qoyduğunu nəzərə alaraq, federal və ya qeyri-unitar konstitusiya sistemlərinə malik olan
Tərəflərə aşağıdakı müddəalar tətbiq olunur:
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(a) bu Konvensiyanın federal və ya mərkəzi qanunvericilik hakimiyyətinin hüquqi yurisdiksiyası ilə
həyata keçirilən müddəalarına münasibətdə, federal və ya mərkəzi hökumətin öhdəlikləri federal dövlət
olmayan Tərəflərin hökumətlərinin öhdəlikləri ilə eyni olacaq;
(b) bu Konvensiyanın, federasiyanın konstitusiya sisteminin qanunvericilik tədbirləri görməsini tələb
etmədiyi ştat, qraflıq, əyalət və ya kanton kimi federasiya subyektlərinin yurisdiksiyası ilə həyata keçirilən
müddəalarına gəldikdə, federal hökumət, lazım gəldikdə, ştat, qraflıq, əyalət və ya kanton kimi federasiya
subyektlərini qeyd edilən müddəalar barədə məlumatlandırır və onların qəbul olunması üçün tövsiyələr
verir.
Maddə 31.
Denonsasiya
1. Bu Konvensiyanın istənilən Tərəfi onu denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya barədə YUNESKO-nun Baş direktoruna yazılı sənəd göndərməklə məlumat verilir.
3. Denonsasiya, denonsasiya haqqında sənədin alınmasından 12 ay sonra qüvvəyə minir.
Denonsasiya, denonsasiya edən Tərəfin denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi günə qədər olan maliyyə
öhdəliklərinə heç bir halda təsir etmir.
Maddə 32.
Depozitarinin funksiyaları
Bu Konvensiyanın depozitarisi kimi YUNESKO-nun Baş direktoru təşkilatın üzvü olan dövlətləri,
27-ci maddədə göstərilən təşkilatın üzvü olmayan dövlətləri və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarını,
həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatını 26-cı və 27-ci maddələrdə qeyd edilən ratifikasiya, qəbul, təsdiq
və ya qoşulma sənədlərinin və 31-ci maddədə göstərilən denonsasiya sənədinin depozitariyə verilməsi
barədə məlumatlandırır.
Maddə 33.
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyanın istənilən Tərəfi Baş direktora yazılı şəkildə müraciət edərək, Konvensiyaya
düzəlişlər təklif edə bilər. Baş direktor bu müraciəti bütün Tərəflərə göndərir. Əgər müraciətin
göndərilməsindən altı ay ərzində Tərəflərin ən azı yarısı bu müraciətə müsbət cavab verərsə, Baş direktor
bu təklifi onun müzakirə edilib qəbul olunması üçün Tərəflərin Konfransının növbəti sessiyasına təqdim
edir.
2. Düzəlişlər iştirak edən və səs verən Tərəflərin üçdə iki hissəsinin səs çoxluğu ilə qəbul olunur.
3. Qəbul olunduqdan sonra düzəlişlər ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma üçün Tərəflərə təqdim
edilir.
4. Bu Konvensiyaya edilmiş düzəlişləri ratifikasiya, qəbul etmiş və ya təsdiq etmiş, yaxud onlara
qoşulmuş Tərəflər üçün belə düzəlişlər bu maddənin 3-cü bəndində qeyd olunan sənədlərin Tərəflərin üçdə
iki hissəsi tərəfindən depozitariyə verilməsindən üç ay sonra qüvvəyə minir. Düzəlişləri bundan sonra
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən, yaxud onlara qoşulan Tərəflər üçün sözügedən düzəlişlər həmin
Tərəflərin ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədlərini depozitariyə verməsindən üç ay sonra
qüvvəyə minir.
5. 3-cü və 4-cü bəndlərdə göstərilən prosedur Hökumətlərarası Komitənin üzvlərinin sayı barəsindəki
23-cü maddəyə edilən düzəlişlərə tətbiq olunmur. Bu düzəlişlər qəbul edildiyi tarixdən qüvvəyə minir.
6. 27-ci maddədə göstərilən və dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, bu Konvensiyanın
Tərəfi olan dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı digər niyyət ifadə edilmədikdə:
(a) düzəliş olunmuş Konvensiyanın Tərəfi; və
(b) düzəlişləri qəbul etməyən istənilən Tərəfə münasibətdə, düzəliş olunmamış Konvensiyanın Tərəfi
hesab edilir.
Maddə 34.
Autentik mətnlər
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Bu Konvensiya Çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərində tərtib edilmişdir və hər altı mətn
eyni qüvvəyə malikdir.
Maddə 35.
Qeydiyyat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq, bu Konvensiya
YUNESKO-nun Baş direktorunun müraciətinə əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyi tərəfindən
qeydiyyata alınır.
ƏLAVƏ
Barışıq proseduru
Maddə 1.
Barışıq Komissiyası
Barışıq Komissiyası mübahisədə iştirak edən Tərəflərdən birinin müraciəti ilə yaradılır. Əgər Tərəflər
başqa cür razılığa gəlməsələr, Komissiya beş üzvdən ibarət olur, hər bir maraqlı Tərəfdən iki üzv təyin
edilir və bu üzvlər ümumi razılıq əsasında Komissiyanın Sədrini seçirlər.
Maddə 2.
Komissiyasının üzvləri
İkidən çox Tərəf arasında yaranan mübahisələrdə eyni maraq güdən Tərəflər ümumi razılıq əsasında
Komissiyaya öz üzvlərini təyin edirlər. Əgər iki və ya daha çox Tərəfin ayrı-ayrı maraqları varsa, yaxud
onlar arasında maraqlarının eyni olub-olmamasına dair fikir ayrılığı varsa, onlar öz üzvlərini ayrı-ayrılıqda
təyin edirlər.
Maddə 3.
Təyinatlar
Əgər Tərəflər Barışıq Komissiyasının yaradılmasına dair müraciətdən sonra iki ay ərzində
Komissiyanın bütün üzvlərini təyin etməsələr, YUNESKO-nun Baş direktoru, əgər bununla bağlı
Tərəflərdən biri müraciət etsə, sonrakı iki ay ərzində lazımi təyinatları həyata keçirir.
Maddə 4.
Komissiyanın Sədri
Əgər Barışıq Komissiyasının Sədri Komissiyanın son üzvünün təyin olunmasından sonra iki ay
ərzində seçilməzsə, YUNESKO-nun Baş direktoru, əgər bununla bağlı Tərəflərdən biri müraciət etsə,
sonrakı iki ay ərzində Sədri təyin edir.
Maddə 5.
Qərarlar
Barışıq Komissiyası öz qərarlarını üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edir. Tərəflər başqa cür razılığa
gəlmədikləri təqdirdə, Komissiya öz prosedurunu özü müəyyən edir. O, mübahisənin həlli üçün Tərəflərin
vicdanla yerinə yetirəcəyi təklifləri təqdim edir.
Maddə 6.
Fikir ayrılığı
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Barışıq Komissiyasının səlahiyyəti ilə bağlı fikir ayrılığı Komissiya tərəfindən həll edilir.
“Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında Konvensiya”ya qoşulma ilə
əlaqədar
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATLARI
“Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 25-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, Konvensiyanın 25-ci maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan barışdırma prosedurunu tanımır”.
“Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərdə (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın
nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində işğalın baş verdiyi tarixdən etibarən mədəni
özünüifadələrin dağıdılmasına görə bütün məsuliyyət Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş əraziləri
işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək işğalçı Ermənistan
Respublikasının üzərinə düşür”.
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"Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının yaradılması haqqında" Konvensiyaya dəyişikliklərin təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
2007-ci il iyunun 30-da Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının iclasında "Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının
yaradılması haqqında" Konvensiyaya tövsiyə edilmiş dəyişikliklər təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 oktyabr 2009-cu il
№ 899-IIIQ
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“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında”
Konvensiyaya Fakültativ Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında”
Konvensiyaya 2005-ci il dekabrın 9-da Nyu-York şəhərində imzalanmış Fakültativ Protokol təsdiq edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2009-cu il.
№ 877-IIIQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında
Konvensiyaya Fakültativ Protokol
Hazırkı Protokolun iştirakçı-dövlətləri,
1994-cü il 9 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi
heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında Konvensiyanın müddəalarına istinad edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətinə davamlı hücumlar ilə əlaqədar
dərin narahatlığını ifadə edərək,
Etiraf edərək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyəti və onunla bağlı heyət üçün xüsusi təhlükəli
olan və humanitar və siyasi və ya sülh yaratma dövründə inkişaf sahəsində yardımın və fövqəladə
humanitar yardımın göstərilməsi məqsədilə həyata keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əməliyyatları
Konvensiya ilə nəzərdə tutulan hüquqi müdafiə sahəsinin bu kimi heyətə tətbiq edilməsinin zəruriliyini
şərtləndirir,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əməliyyatlarına cəlb olunan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyəti və
onunla bağlı heyətinə hücum edən şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməsinin təmini üçün
effektiv rejiminin müəyyən edilməsinin zəruriliyinə əmin olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
Qarşılıqlı əlaqə
Hazırkı Protokol 1994-cü il 9 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul olunmuş Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında Konvensiyanı (bundan
sonra Konvensiya) tamamlayır və Protokolun iştirakçıları üçün Konvensiya və Protokol vahid sənəd kimi
oxunur və təfsir olunur.
Maddə II
Konvensiyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əməliyyatlarına münasibətdə tətbiqi
1. Hazırkı Protokolun iştirakçıları Konvensiyanın 1 (c) maddəsində müəyyən olunan əməliyyatlara
əlavə olaraq, həmin Konvensiyanı aşağıda göstərilən məqsədlərlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatını
Nizamnaməsinə uyğun olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səlahiyyətli orqanı tərəfindən təsis olunan
və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəhbərliyi və nəzarəti altında həyata keçirilən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının bütün digər əməliyyatlarına tətbiq edirlər:
a) humanitar və siyasi yardımın və ya sülh yaratma dövründə inkişaf sahəsində yardımın göstərilməsi
və ya,
b) fövqəladə humanitar yardımın göstərilməsi.
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2. 1-ci bənddə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə razılaşmaya uyğun olaraq yaradılmış BMT-nin
Mərkəzi təsisatları və ya onun xüsusiləşdirilmiş təsisatlarının qərargahları kimi olan Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının daimi bölmələrinə münasibətdə tətbiq edilmir.
3. Qəbul edən dövlət 11(1 )(b) maddəyə uyğun həyata keçirilən yeganə məqsədi olan təbii fəlakətə
təsir göstərmək kimi əməliyyata münasibətdə hazırkı Protokolun müddəalarının tətbiq edilməməsi
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə bəyanat verə bilər. Belə bəyanat əməliyyatın
başlanmasından əvvəl verilməlidir.
Maddə III
Konvensiyanın 8-ci maddəsinə münasibətdə iştirakçı-dövlətin vəzifəsi
Konvensiyanın 8-ci maddəsinin hazırkı Protokolun II-ci maddəsində müəyyən olunmuş BMT
əməliyyatlarına tətbiq edilməsi üzrə hazırkı Protokolun iştirakçı-dövlətinin öhdəliyi bu dövlətin qanun və
qaydalarını pozan lakin belə hərəkətlərin iştirakçı-dövlətin heç bir beynəlxalq-hüquqi öhdəliyini pozmuş
olmayan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyəti və onunla bağlı heyətə münasibətdə öz milli
yurisdiksiyasının tətbiq edilməsi qaydasında hərəkətlər etmək hüququna xələl gətirmədən müəyyən edilir.
Maddə IV
İmzalanma
Hazırkı Protokol bütün dövlətlər tərəfindən 16 yanvar 2006-cı il tarixindən 16 yanvar 2007-ci il
tarixinədək on iki ay ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi təsisatlarında imzalanmaq üçün
açıqdır.
Maddə V
Məcburiliyinə razılıq
1. Hazırkı Protokol onu imzalayan dövlətlər tərəfindən ratifikasiya qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə
saxlanca verilir.
2. Hazırkı Protokol 16 yanvar 2007-ci il tarixindən sonra onu imzalamamış hər hansı bir dövlət üçün
qoşulmağa açıqdır. Qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca
verilir.
3. Konvensiyanın iştirakçısı olmayan hər hansı bir dövlət hazırkı Protokolu ratifikasiya, qəbul, təsdiq
edə və ya həmin Protokola qoşula bilər o şərtlə ki, həmin dövlət eyni zamanda Konvensiyanın 25 və 26
maddələrinə uyğun olaraq onu ratifikasiya, qəbul, təsdiq edər və ya Konvensiyaya qoşular.
Maddə VI
Qüvvəyə minmə
1. Hazırkı Protokol ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında iyirmi iki sənədin
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca verilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Protokol onu ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya ona qoşulan hər bir dövlətə münasibətdə
ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında iyirmi ikinci sənədin saxlanca verilməsindən sonra
belə dövlət tərəfindən ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca
verilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə VII
Denonsasiya
1. Hər bir iştirakçı-dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə yazılı bildiriş göndərməklə
hazırkı Protokolu denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi tərəfindən bildirişin alınması
tarixindən bir il sonra qüvvəyə minir.
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Maddə VIII
Autentik mətnlər
Hazırkı Protokolun ingilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri bərabər autentikdir
və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca verilir. Baş Katib bu sənədin təsdiq olunmuş
surətlərini bütün dövlətlərə göndərir.
Nyu-York şəhərində iki min beşinci il doqquz dekabr tarixində imzalanmışdır.
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“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması
haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara qalır:
“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması
haqqında” 1981-ci il yanvarın 28-də Strasburq şəhərində imzalanmış Konvensiya müvafiq bəyanatlarla
təsdiq edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2009-cu il.
№ 879-IIIQ
AVROPA SURASI
Avropa müqavilələr seriyası - № 108
FƏRDİ MƏLUMATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QAYDADA İŞLƏNMƏSİ İLƏ
ƏLAQƏDAR ŞƏXSLƏRİN QORUNMASI HAQQINDA KONVENSİYA
Strasburq, 28.1.1981
Preambula
Bu sənədi imzalayan Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər,
Avropa Şurasının məqsədinin, onun üzvləri arasında, xüsusilə qanunun aliliyi prinsipinə, habelə
insan hüquqları və əsas azadlıqlara hörmətlə yanaşılmasına əsaslanan daha böyük birliyə nail olmaq
olduğunu nəzərə alaraq;
Hər bir kəsin hüquq və əsas azadlıqlarının, və xüsusilə də avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi
məlumatların sərhədlər arasında artan axınını nəzərə alaraq şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququnun
qorunmasının gücləndirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu nəzərə alaraq;
Eyni zamanda sərhədlərdən asılı olmayaraq məlumat azadlığı üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiq
edərək;
Şəxsi həyatın toxunulmazlığına hörmət və insanlar arasında məlumatın azad yayılması kimi əsas
dəyərlərin uzlaşdırılmasının zəruri olduğunu etiraf edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I Fəsil - Ümumi müddəalar
Maddə 1 - Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi vətəndaşlığından, yaxud yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, hər bir Tərəfin
ərazisində hər bir şəxsin hüquq və əsas azadlıqlarına, xüsusilə fərdi məlumatların
avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar olaraq şəxsi həyatın toxunulmazlığı("məlumatların
qorunması") hüququna hörmət edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Maddə 2 – Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a "fərdi məlumat" müəyyən edilən və ya müəyyən edilə bilən fərdə aid istənilən məlumatı bildirir
("məlumat subyekti");
b "avtomatlaşdırılmış məlumat faylı" avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən istənilən məlumat
toplusunu bildirir;
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c "avtomatlaşdırılmış işlənmə" tam və ya qismən avtomatlaşdırılmış vasitələrlə həyata keçirilən
aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir: məlumatların saxlanması, bu məlumatlar üzərində məntiqi və/və ya
riyazi əməliyyatların aparılması, onların dəyişdirilməsi, pozulması, axtarılması və yaxud yayılması;
d "faylın nəzarətçisi" milli qanunvericiliyə əsasən avtomatlaşdırılmış məlumat faylının məqsədi,
fərdi məlumatların hansı kateqoriyalarının saxlanması və onlar üzərində hansı əməliyyatların
aparılması barədə qərar vermək səlahiyyətində olan fiziki və ya hüquqi şəxsi, dövlət orqanını, agentlik və
ya digər orqanı bildirir.
Maddə 3 - Tətbiq dairəsi
1 Tərəflər bu Konvensiyanın dövlət və özəl sektorda avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarına və
fərdi məlumatın avtomatlaşdırılmış işlənməsinə tətbiq edilməsini öz üzərilərinə götürürlər.
2 Hər bir dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında
sənədləri
saxlanca
verərkən,
və
yaxud
sonrakı istənilən
vaxt
Avropa Şurasının
Baş Katibinə ünvanlanmış bəyanat vasitəsilə aşağıdakılar barədə bildiriş verə bilər:
a avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının siyahısı təqdim olunacaq müəyyən kateqoriyalarına
bu Konvensiyanı tətbiq etməyəcək. Bu siyahıya dövlətdaxili qanunvericiliyə müvafiq olaraq məlumatın
qorunması müddəalarına aid olan avtomatlaşdırılmış məlumat fayllarının kateqoriyaları daxil edilmir. Bu
səbəbdən, avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının əlavə kateqoriyaları dövlətdaxili qanunvericiliyə
müvafiq olaraq məlumatın qorunması müddəalarına aid edildikdə Tərəf yeni bəyanatla bu siyahıya
düzəlişlər edir;
b bu Konvensiyanı hüquq subyektliliyinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq şəxslər
qrupuna, assosiasiyalara, qurumlara, şirkətlərə, korporasiyalara, bilavasitə və ya dolayısı fərdlərdən ibarət
olan hər hansı bir başqa orqanlara aid məlumata tətbiq edəcək;
c bu Konvensiyanı avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməyən fərdi məlumat fayllarına da tətbiq
edəcək.
3 Yuxarıda göstərilən 2.b və c yarımbəndlərində nəzərdə tutulan bəyanatlardan hər hansı biri ilə
Konvensiyanın tətbiq dairəsini genişləndirmiş istənilən Dövlət qeyd edilən bəyanatda belə genişlənmənin
siyahısı təqdim olunacaq fərdi məlumat fayllarının müəyyən kateqoriyalarına tətbiq olunacağı haqqında
bildiriş verə bilər.
4 Avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının müəyyən kateqoriyalarını yuxarıda göstərilən 2.a
yarımbəndində nəzərdə tutulan bəyanatla istisna edən istənilən Tərəf, Konvensiyanın fərdi məlumat
fayllarının bu kateqoriyalarına tətbiqini onları istisna etməyən Tərəfdən tələb edə bilməz.
5 Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən 2 b və c yarımbəndlərində nəzərdə tutulan genişləndirmələrdən
bu və ya digərini etməyən Tərəf, belə genişləndirmələri edən Tərəfə münasibətdə Konvensiyanın bu
məsələlərdə tətbiqini tələb edə bilməz.
6 Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatlar, imzalama zamanı və ya ratifikasiya,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən belə bəyanatları edən Dövlətə
münasibətdə Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi andan etibarən və ya belə bəyanatlar istənilən digər vaxtda
edilibsə Avropa Şurasının Baş Katibinin bu bəyanatları almasından üç ay sonra qüvvəyə minir. Bu
bəyanatlar Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bildirişlə tam və ya qismən geri götürülə bilər. Geri
götürmə belə bildirişin alındığı tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
II Fəsil — Fərdi məlumatların qorunması üzrə əsas prinsiplər
Maddə 4 - Tərəflərin öhdəlikləri
1 Tərəflərdən hər biri bu fəsildə müəyyən edilən fərdi məlumatların qorunması üzrə əsas prinsipləri
həyata keçirmək üçün öz daxili qanunvericiliklərində zəruri tədbirlər görürlər.
2 Bu tədbirlər ən son müddət kimi bu Konvensiyanın həmin Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindiyi
vaxtda görülməlidir.
Maddə 5 - Məlumatların keyfiyyəti
Avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatlar:
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a ədalətli və qanuni qaydada əldə olunur və işlənir;
b müəyyən olunmuş və qanuni məqsədlər üçün saxlanılır və həmin məqsədlərə uyğun
olmayan şəkildə istifadə olunmur;
c adekvat, müvafiq olmalı və onların saxlanma məqsədlərindən başqa məqsədlər üçün istifadə
olunmur;
d düzgün olur və zəruri olduğu halda yeniləşdirilir;
e məlumatların saxlanma məqsədləri üçün tələb olunan vaxtdan çox olmayaraq məlumat
subyektlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən formada qorunub saxlanılır.
Maddə 6 - Xüsusi məlumat kateqoriyaları
İrqi mənsubiyyəti, siyasi baxışları və ya dini, yaxud digər etiqadları aşkar edən, eləcə də sağlamlıq
və cinsi həyatla əlaqədar fərdi məlumatlar yalnız dövlətdaxili qanunvericilik müvafiq təminat verdikdə
avtomatlaşdırılmış qaydada işlənə bilər. Bu həmçinin cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar olan fərdi
məlumatlara da şamil edilir.
Maddə 7 - Məlumatların təhlükəsizliyi
Avtomatlaşdırılmış məlumat fayllarında saxlanılan fərdi məlumatları təsadüfi və ya icazəsiz
məhvdən və ya gözlənilməyən itkidən, eləcə də icazəsiz istifadə, dəyişdirmə və yaxud yayılmadan
qorumaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
Maddə 8 - Məlumat subyekti üçün əlavə təminat
İstənilən şəxsə aşağıdakı hüquqlar verilir:
a avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat faylının mövcudluğunu, onun əsas məqsədlərini, eləcə də
məlumat
faylının
nəzarətçisi,
onun
daimi
yaşayış yeri
və
ya
iş ünvanı haqqında
məlumatı müəyyənləşdirmək;
b müəyyən vaxt ərzində və əlavə vaxt itkisi və ya vəsait xərcinə yol vermədən ona aid fərdi
məlumatların avtomatlaşdırılmış məlumat faylında saxlanıb-saxlanmadığının təsdiqini və belə məlumatlar
barədə aydın formada məlumat almaq;
c belə məlumatlar bu Konvensiyanın 5 və 6-cı maddələrində müəyyən edilən əsas prinsiplərin
qüvvəyə minməsinə imkan verən dövlətdaxili qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olmadan işləndikdə
vəziyyətdən asılı olaraq onların düzəldilməsinə və ya silinməsinə nail olmaq;
d bu maddənin b və c bəndlərində qeyd edilən təsdiq və ya, vəziyyətdən asılı olaraq, məlumat,
düzəliş və ya silinmə haqqında müraciət yerinə yetirilmədikdə hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə
etmək.
Maddə 9 - İstisna və məhdudiyyətlər
1 Bu maddədə müəyyən edilənlərdən başqa bu Konvensiyanın 5, 6 və 8-ci maddələrinin
müddəalarından heç bir istisnaya yol verilmir.
2 Bu Konvensiyanın 5, 6 və 8-ci maddələrinin müddəalarından qismən çəkilməyə, Tərəfin
qanunlarında belə ləğv etmə nəzərdə tutulduğu və demokratik cəmiyyətdə aşağıdakı maraqlar naminə
zərurət yaratdıqda icazə verilir:
a Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, dövlətin maliyyə maraqlarının qorunması və yaxud
cinayətlərin qarşısının alınması;
b məlumat subyektinin və ya başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması.
3
Məlumat subyektlərinin şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququnun pozulması üçün aşkar
təhlükə olmadıqda statistika və elmi tədqiqat məqsədləri üçün istifadə olunan avtomatlaşdırılmış fərdi
məlumat fayllarına münasibətdə 8-ci Maddənin b, c və d bəndlərində göstərilən hüquqların həyata
keçirilməsinə qanunla məhdudiyyətlər qoyula bilər.
Maddə 10 - Sanksiyalar və hüquqi müdafiə vasitələri
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Hər bir Tərəf bu fəsildə müəyyən edilən məlumatların qorunması üzrə əsas prinsipləri həyata keçirən
dövlətdaxili hüququn müddəalarının pozulması hallarında müvafiq sanksiyalar və hüquqi müdafiə
vasitələrini müəyyən etməyi öz üzərinə götürür.
Maddə 11 - Genişləndirilmiş müdafiə
Bu fəslin heç bir müddəası Tərəfin məlumat subyektlərini bu Konvensiyada müəyyən olunduğundan
daha geniş şəkildə müdafiə etmək imkanının məhdudlaşdırılması və ya digər şəkildə ona təsir etməsi
kimi şərh edilmir.
III Fəsil - Transsərhəd məlumat axınları
Maddə 12 - Transsərhəd fərdi məlumatlar axınları və dövlətdaxili qanunvericilik
1 Aşağıdakı müddəalar vasitələrdən asılı olmayaraq avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən və ya
avtomatlaşdırılmış işlənmə üçün nəzərdə tutulan fərdi məlumatların dövlət sərhədlərindən ötürülməsinə
münasibətdə tətbiq ediləcək.
2 Yalnız şəxsi həyatın qorunması məqsədilə Tərəf digər Tərəfin ərazisinə gedən transsərhəd fərdi
məlumatlar axınlarını qadağan etməyəcək və yaxud buna xüsusi icazə verilməsini tətbiq etməyəcək.
3 Buna baxmayaraq hər bir Tərəf 2-ci bəndin müddəalarının dayandırılması hüququna
aşağıdakı hallarda malikdir:
a Digər Tərəfin qaydaları bərabər müdafiəni təmin edən hallar istisna olmaqla, Tərəfin
qanunvericiliyi fərdi məlumatların və ya avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının xüsusiyyətindən irəli
gələrək belə məlumat və faylların müəyyən kateqoriyaları üzrə xüsusi qaydaları əhatə etdikdə;
b Ötürmə onun ərazisindən Konvensiyanın tərəfi olmayan dövlətin ərazisinə, bu bəndin əvvəlində
göstərilən Tərəfin qanunvericiliyindən yayınmaqla nəticələnən belə ötürmələrin qarşısını almaq məqsədilə,
digər bir Tərəfin ərazisi vasitəsilə həyata keçirildikdə.
IV Fəsil - Qarşılıqlı Yardım
Maddə 13 - Tərəflər arasında əməkdaşlıq
1 Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün bir-birinə qarşılıqlı yardımın göstərilməsi
barədə razılığa gəlirlər.
2 Bu məqsədlə:
a Tərəflərdən hər biri bir və ya bir neçə orqan təyin edir və onların adı və ünvanı haqqında
Avropa Şurasının Baş Katibinə məlumat verir;
b bir orqandan daha çox orqan təyin edən Tərəflər yuxarıdakı yarımbənddə adı çəkilən məlumatda
hər bir orqanın səlahiyyətini dəqiqləşdirir.
3 Tərəfin təyin etdiyi orqan digər Tərəfin təyin etdiyi orqanın müraciətinə əsasən aşağıdakıları yerinə
yetirir:
a məlumatın qorunması sahəsində özünün qanunları və inzibati təcrübəsi haqqında məlumat verir;
b dövlətdaxili qanunlara müvafiq olaraq və yalnız şəxsi həyatın toxunulmazlığının
qorunması məqsədilə avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatlar istisna olmaqla, ərazisində
həyata keçirilən xüsusi avtomatlaşdırılmış işlənmə ilə bağlı faktiki məlumatların verilməsi üçün müvafiq
tədbirlər görür.
Maddə 14 - Xaricdə yaşayan məlumat subyektlərinə yardım
1 Hər bir Tərəf xaricdə yaşayan istənilən şəxsin, bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində müəyyən edüən
prinsiplərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş dövlətdaxili qanunvericiliyi ilə verilən hüquqlardan istifadə
etməsinə yardım edir.
2 Belə şəxsin digər Tərəfin ərazisində yaşadığı halda, ona həmin Tərəfin təyin etdiyi orqan
vasitəsilə öz müraciətini təqdim etmək imkanı verilir.
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3 Yardım haqqında müraciətdə bütün zəruri rekvizitlər olmalıdır. Bunlara həmçinin aşağıdakılar da
aiddir:
a müraciət edən şəxsin adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini müəyyən etməyə imkan verən digər müvafiq
təfərrüatlar;
b müraciətin aid olduğu avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat faylı və ya onun nəzarətçisi;
c müraciətin məqsədi.
Maddə 15 - Təyin edilmiş orqan tərəfindən göstərilən yardımla bağlı təminat
1 Digər Tərəfin təyin etdiyi orqandan məlumat alan Tərəfin təyin etdiyi orqan bu yardım haqqında
müraciəti müşayiət edən və ya özünün yardım haqqında müraciətinə cavab olaraq aldığı məlumatı yardım
haqqında müraciətdə müəyyən olunan məqsədlərdən başqa digər məqsədlər üçün istifadə etmir.
2 Hər bir Tərəf təyin edilmiş orqana mənsub olan və ya onun adından fəaliyyət göstərən şəxslərin
belə məlumatın məxfilik və konfidensiallığı ilə bağlı öhdəlik götürməsinə nəzarət edir.
3 Heç bir halda Təyin olunmuş orqana öz iradəsilə və əlaqədar şəxsin birbaşa razılığı olmadan 14cü maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan xaricdə yaşayan məlumat subyektinin adından müraciət etməyə
icazə verilmir.
Maddə 16 - Yardım haqqında müraciətin rəddi
Bu Konvensiyanın 13 və 14-cü maddələrinə müvafiq olaraq yardım haqqında müraciət ünvanlanan
təyin edilmiş orqan aşağıdakı hallardan başqa digər hallarda müraciətin icrasından imtina edə bilməz:
a müraciət cavab vermək üçün məsul orqanın məlumatın müdafiəsi sahəsində səlahiyyətlərinə uyğun
olmadıqda;
b müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmadıqda;
c müraciətə uyğunluq, təyin edildiyi tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya ictimai
qaydasına (ordre public) və yaxud bu Tərəfin yurisdiksiyasında olan şəxslərin hüquq və fundamental
azadlıqlarına uyğun gəlmədikdə.
Maddə 17 - Yardım göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər və prosedurlar
1 Tərəflərin 13-cü maddəyə əsasən bir-birinə göstərdiyi qarşılıqlı yardım və 14-cü maddəyə əsasən
xaricdə olan məlumat subyektlərinə göstərdiyi yardım ekspertlər və tərcüməçilər üçün ayrılan xərclər
və ödənişlərin qarşılanmasından başqa digər xərc və ödənişlərin ödənilməsini nəzərdə tutmur. Belə xərcləri
və ödənişləri yardım üçün müraciət edən orqanı təyin etmiş Tərəf ödəyir.
2 Məlumat subyektindən digər Tərəfin ərizəsində onun adından həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı,
həmin Tərəfin sakinləri üçün qanunla nəzərdə tutulmuş xərc və ödənişlərdən başqa xərc
və ödənişlərin ödənilməsi tələb edilə bilməz.
3 Yardımla bağlı, xüsusilə istifadə olunacaq forma və prosedurlar, eləcə də dillə bağlı təfərrüatlar
əlaqədar Tərəflər arasında birbaşa olaraq müəyyən edilir.
V Fəsil - Məşvərətçi Komitə
Maddə 18 - Komitənin tərkibi
1 Məşvərətçi Komitə bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra yaradılır.
2 Tərəflərin hər biri komitəyə öz nümayəndəsini və onun müavinini təyin edir. Konvensiyanın
iştirakçısı olmayan Avropa Şurasının üzvü olan istənilən dövlət komitədə müşahidəçi qismində təmsil
olunmaq hüququna malikdir.
3 Məşvərətçi Komitə yekdil qərarla Konvensiyanın iştirakçısı və Avropa Şurasının üzvü olmayan
istənilən dövləti ayrı-ayrı iclaslarda müşahidəçi qismində təmsil olunmağa dəvət edə bilər.
Maddə 19 - Komitənin funksiyaları
Məşvərətçi Komitə:
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a bu Konvensiyanın tətbiqini asanlaşdırmaq və təkmilləşdirmək üçün təkliflər irəli sürə bilər;
b 21-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi barədə təkliflər irəli sürə bilər;
c 21-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlə əlaqədar hər hansı bir təklif
barədə özünün rəyini formalaşdırır;
d Tərəfin müraciəti ilə bu Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı bir məsələ üzrə öz rəyini
bildirə bilər.
Maddə 20 – Prosedur
1 Məşvərətçi Komitə Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən çağırılır. Komitənin birinci iclası bu
Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra 12 ay müddətində keçirilir. Daha sonra isə Komitə hər iki ildə ən
azı bir dəfə və Tərəflərin nümayəndələrinin 1/3 hissəsinin Komitənin iclasını keçirməsini sorğu
etdikdə çağırılır.
2 Tərəflərin nümayəndələrinin çoxluğu Məşvərətçi Komitənin iclasının keçirilməsi üçün yetərsay
təşkil edir.
3 Hər iclasdan sonra, Məşvərətçi Komitə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə öz işi və
Konvensiyanın yerinə yetirilməsi haqqında məruzə təqdim edir.
4 Məşvərətçi Komitə bu Konvensiyanın müddəalarından çıxış etməklə öz Prosedur
Qaydalarını tərtib edir.
VI Fəsil - Düzəlişlər
Maddə 21- Düzəlişlər
1 Tərəf, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və ya Məşvərətçi Komitə bu Konvensiyaya düzəlişlərin
edilməsini təklif edə bilər.
2 Avropa Şurasının Baş Katibi düzəliş barədə istənilən təklif haqqında Avropa Şurasının üzvü olan
dövlətlərə, eləcə də Avropa Şurasının üzvü olmayan və 23-cü maddənin müddəalarına əsasən bu
Konvensiyaya qoşulan və yaxud qoşulmaq barədə təklif alan istənilən dövlətə məlumat verir.
3 Bundan əlavə, Tərəfin və ya Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin təklif etdiyi istənilən
düzəliş Məşvərətçi Komitəyə göndərilir. Məşvərətçi Komitə təklif edilən düzəlişlə bağlı öz rəyini Nazirlər
Komitəsinə təqdim edir.
4 Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Məşvərətçi Komitə tərəfindən təqdim edilən rəyi
nəzərdən keçirir və düzəlişi təsdiq edə bilər.
5 Bu Maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş hər
hansı düzəlişin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilir.
6 Bu Maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş istənilən düzəliş, bütün Tərəflərin onun
qəbul edilməsi haqqında Baş Katibə məlumat verməsindən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
VII Fəsil - Yekun müddəalar
Maddə 22 - Qüvvəyə minmə
1 Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
Konvensiya
ratifikasiya,
qəbul
və
ya
təsdiq
edilməlidir. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədlər
Avropa Şurasının
Baş Katibinə saxlanca verilir.
2 Bu Konvensiya əvvəlki bəndin müddəalarına əsasən Avropa Şurasının üzvü olan beş dövlətin
Konvensiyanın məcburiliyinə razılığını ifadə etdiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin
başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3 Sonradan Konvensiyanın məcburiliyinə razılığını ifadə edən Avropa Şurasının üzvü olan
dövlətilərə münasibətdə Konvensiya ratifikasiya, qəbuletmə və təsdiqetmə haqqında sənədin saxlanca
verildiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 23 - Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlərin qoşulması
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1 Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20-ci maddəsinin d
bəndində nəzərdə tutulan səs çoxluğu və Komitədə təmsil olunan razılığa gələn Tərəflərin
nümayəndələrinin yekdil səsi ilə qəbul olunan qərar əsasında Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2 Hər hansı qoşulan dövlətə münasibətdə Konvensiya qoşulma haqqında sənədin Avropa Şurasının
Baş Katibinə saxlanca verildiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın
birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 24 - Ərazi ilə bağlı müddəalar
1 İstənilən Dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma haqqında
sənədi saxlanca verərkən, bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazi və ya əraziləri müəyyən edə bilər.
2 İstənilən Dövlət istənilən sonrakı tarixdə Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bəyanatla
bu Konvensiyanın tətbiqini həmin bəyanatda qeyd olunan istənilən əraziyə genişləndirə bilər. Belə əraziyə
münasibətdə Konvensiya Baş Katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin
başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3 Əvvəlki iki bəndə əsasən edilən hər hansı bəyanat, həmin bəyanatda qeyd olunan istənilən əraziyə
münasibətdə, Baş Katibə bildiriş ünvanlanması ilə geri götürülə bilər. Geri götürmə baş katibin belə
bildirişi aldığı tarixdən hesablanan altı aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci
günü qüvvə minir.
Maddə 25 - Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyanın müddəalarına münasibətdə heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 26 – Denonsasiya
1
İstənilən
Tərəf
Avropa Şurasının
Baş Katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə
bu
Konvensiyanı istənilən vaxt denonsasiya edə bilər.
2 Belə denonsasiya Baş Katibin bildirişi aldığı tarixdən hesablanan altı aylıq müddətin
başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 27 - Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri və bu Konvensiyaya qoşulan
istənilən dövləti aşağıdakılar haqqında xəbərdar edir:
a hər hansı imzalama;
b ratifikasiya, təsdiqetmə, qəbuletmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verilməsi;
c 22, 23 və 24-cü maddələrə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı tarix;
d bu Konvensiyaya aid olan istənilən digər akt, bildiriş və ya məlumatlar.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imzaları qeyd edilmiş, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş şəxslər
bu Konvensiyanı imzalamışlar.
Strasburq şəhərində 1981-ci il yanvarın 28-də ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır,
hər iki mətn bərabər autentikdir və Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir. Avropa Şurasının Baş Katibi
təsdiq olunmuş surətləri Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət
olunmuş istənilən Dövlətə göndərir.
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a"
yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
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Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a"
yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət sirrinə aid
edilən, fiziki şəxslər tərəfindən müstəsna olaraq şəxsi və ailə ehtiyacları üçün emal olunan fərdi məlumatlar
kateqoriyalarına Konvensiyanın müddəaları tətbiq olunmayacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "c"
yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "c"
yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməyən fərdi məlumatlara
Konvensiyanın müddəaları tətbiq olunacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 13-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a"
yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 13-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a"
yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında fərdi məlumatların qorunması
sahəsində qanunvericilik və inzibati təcrübə haqqında məlumatın verilməsi, faktiki informasiyanın təqdim
edilməsi üzrə səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi müəyyən olunur
(Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin ünvanı: AZ1073, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1).
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiya üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək
və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir.
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiya üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu Konvensiyanın
müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq
edilməyəcəkdir.
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“Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın Təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Kibercinayətkarlıq haqqında” 2001-ci il noyabrın 23-də Budapeşt şəhərində imzalanmış
Konvensiya müvafiq bəyanatlar və qeyd-şərtlərlə təsdiq edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2009-cu il.
№ 874-IIIQ
Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya
Budapeşt, 23 noyabr 2001-ci il
Preambula
Avropa Şurasının üzv dövlətləri və bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlər
Avropa Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında birliyə nail olmaqdan ibarət olduğunu nəzərə
alaraq;
bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlərlə əməkdaşlığı möhkəmləndirməyin əhəmiyyətini etiraf
edərək:
digər tədbirlərlə yanaşı, müvafiq qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi və beynəlxalq
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi vasitəsilə cəmiyyəti kibercinayətkarlıqdan qorumağa yönəlmiş cinayət
hüququ sahəsində ümumi siyasətin prioritet qaydada aparılması zərurətindən əminliyi qeyd edərək;
rəqəmsal texnologiyaların həyatımıza daxil olması, kompüter şəbəkələrinin birləşməsini və
qloballaşmasının səbəb olduğu əhəmiyyətli dəyişiklikləri dərk edərək;
kompüter şəbəkələrinin, elektron məlumatların cinayətlərin törədilməsi üçün istifadə edilməsi və bu
növ cinayətlərin baş verməsinə dair sübutların bu şəbəkələrdə saxlanılması və ya şəbəkələr vasitəsilə
ötürülməsi təhlükəsindən narahat olaraq;
kibercinayətkarlığa qarşı mübarizədə dövlətlərlə özəl sektor arasında əməkdaşlığın zəruriliyini və
informasiya texnologiyalarından istifadə və onların inkişaf etdirilməsi sahəsində qanuni mənafelərin
müdafiə edilməsi zərurətini anlayaraq;
kibercinayətkarlığa qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün cinayət hüququ sahəsində geniş, operativ
və normal beynəlxalq əməkdaşlığın tələb olunduğunu nəzərə alaraq;
Hazırkı Konvensiyanın müvafiq əməlləri cinayət kimi qeyd etmək, bu cür cinayət əməllərinə qarşı
mübarizə aparmaq üçün zəruri səlahiyyətlər vermək, onların həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq səviyyədə
tədqiqatı, istintaqı və təqib olunmasına şərait yaratmaq, sürətli və etibarlı beynəlxalq əməkdaşlığı təmin
etmək yolu ilə kompüter sistem və şəbəkələrinin, o cümlədən kompüter verilənlərin məxfiliyi, bütövlüyü
və yararlılığına qarşı yönəlmiş əməllərin, həmçinin bu sistem, şəbəkə və verilənlərdən qeyri-qanuni
istifadənin qarşısını almaq zəruriliyindən əmin olaraq;
Hüquqi qayda-qanunun saxlanması maraqları ilə 1950-ci il tarixli "İnsan hüquq və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında" Avropa Şurasının Konvensiyasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1966-cı il tarixli
"Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında" Beynəlxalq Paktında, o cümlədən hər kəsin fikir və mülahizələrinin
maneəsiz ifadə etmək hüququnu və, dövlət sərhədlərindən və şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlı hüquqdan asılı
olmayaraq, hər növ məlumat və ideya axtarmaq, əldə etmək və yaymaq azadlığını təsdiq edən insan
hüquqları haqqında beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş əsas insan hüquqlarına hörmət edilməsi
arasında lazımi balansın təmin edilməsi zərurətini xatırlayaraq;
Eyni zamanda, məsələn Avropa Şurasının 1981-ci il tarixli Fiziki şəxslərin şəxsi verilənlərin
avtomatlaşdırılmış işlənməsi zamanı mühafizəsi haqqında Konvensiyası kimi beynəlxalq sənədlərdə
nəzərdə tutulmuş şəxsi verilənlərin mühafizəsi hüququnu xatırlayaraq;
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1989-cu il tarixli Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasını və
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 1999-cu il tarixli Uşaq əməyinin ən pis formaları
haqqında Konvensiyanın müddəalarını nəzərə alaraq;
Avropa Şurasının penitensiar sahədə əməkdaşlıq haqqında qüvvədə olan konvensiyalarına, o
cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərlə digər dövlətlər arasında bağlanmış analoji konvensiyaları
nəzərə alaraq və bu Konvensiyanın həmin konvensiyaları kompüter şəbəkələri və kompüter verilənləri ilə
bağlı cinayətlərin istintaqı və prosessual hərəkətlərin səmərəliliyini artırmaq, o cümlədən cinayətin elektron
formada törədilməsi haqqında sübutların toplanmasını təmin etmək məqsədilə tamamladığını qeyd edərək;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Avropa İttifaqı və "səkkizlik qrupu" tərəfindən qəbul edilmiş
tədbirlər də daxil olmaqla, son zamanlar kibercinayətkarlığa qarşı mübarizədə beynəlxalq anlaşma və
əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirən nailiyyətləri alqışlayaraq;
Nazirlər Komitəsinin "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa
Konvensiyasının telekommunikasiya məlumatlarının tutulması haqqında məhkəmə tapşırıqlarına aid olan
hissəsinin praktiki tətbiqinə dair R(85)10 nömrəli; müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar sahəsində
piratçılığa qarşı mübarizə haqqında R(88)2 nömrəli; polis tərəfindən şəxsi verilənlərdən istifadə qaydası
haqqında R(87)15 nömrəli; telekommunikasiya xidmətləri, xüsusilə telefon xidmətləri sahəsində şəxsi
verilənlərin qorunması haqqında R(95)4 nömrəli; habelə bəzi kompüter cinayətlərinin anlayışlarının
müəyyənləşdirilməsi üçün milli qanunvericilik orqanları üçün rəhbər prinsipləri təmin edən kompüter
sahəsində cinayətlərə dair R(89)9 nömrəli və cinayət-prosessual hüququnun informasiya texnologiyaları ilə
bağlı olan problemləri üzrə R(95)13 nömrəli Tövsiyələrini xatırlayaraq;
Avropa ədliyyə nazirlərinin 21-ci konfransında (Praqa, 10 və 11 iyun 1997-ci il) qəbul edilmiş və
Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi (CPAK) tərəfindən ölkələrin daxili cinayət qanunvericiliyinin
müddəalarını bir-birinə uyğunlaşdırmaq, həmçinin kompüter sahəsində cinayətlərin araşdırılmasında
səmərəli vasitələrin istifadə olunmasına imkan yaratmaq məqsədilə həyata keçirdiyi kibercinayətkarlıq
sahəsində işlərini dəstəkləməyin Nazirlər Komitəsinə tövsiyə edildiyi 1 №-li qərarını; o cümlədən Avropa
ədliyyə nazirlərinin 23-cü konfransında (London, 8 və 9 iyun 2000-ci il) qəbul edilmiş və danışıqlarda
iştirak edən Tərəflərin mümkün qədər böyük sayda dövlətlərin Konvensiyanın iştirakçısı olmasına imkan
yaradan qərarların qəbul edilməsi və həlletmə üsullarının tapılması məqsədilə səylərini əsirgəməməyə
çağıran, həmçinin kibercinayətkarlığa qarşı mübarizənin özünəməxsus tələblərini lazımi qaydada nəzərə
alan sürətli və səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminə olan ehtiyacı etiraf edən 3 №-li qərarını nəzərə
alaraq;
O cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının ikinci
sammitində (Strasburq, 10 və 11 oktyabr 1997-ci il) qəbul edilmiş Avropa Şurasının standartları və
dəyərləri əsasında yeni informasiya texnologiyalarının inkişafını dəstəkləyən ümumi tədbirlərin müəyyən
edilməsi üzrə tədbirlər planını nəzərə alaraq;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I - Terminlərdən istifadə
Maddə 1 – Anlayışlar
Hazırkı Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün:
a)
«kompüter sistemi» - müvafiq proqramlara uyğun olaraq verilənlərin avtomatik işlənməsini
həyata keçirən hər hansı qurğunu və ya qarşılıqlı qoşulmuş və ya əlaqəli qurğular qrupunu nəzərdə tutur;
b)
«kompüter verilənləri» - faktların, məlumatların və ya anlayışların kompüter sistemində, o
cümlədən kompüter sistemində hər hansı funksiyanın həyata keçirilməsini təmin edən proqram vasitəsilə
emal üçün yararlı olan istənilən təqdim formasını nəzərdə tutur;
c) «Xidmət provayderi»:
i) xidmətlərinin istifadəçilərini kompüter sistemi vasitəsi ilə məlumat mübadiləsi imkanı ilə təmin
edən istənilən dövlət və ya özəl qurum; və
ii) bu cür rabitə xidməti və ya onun istifadəçilərinin adından kompüter verilənlərinin işlənməsi və ya
saxlanılmasını həyata keçirən istənilən digər qurum nəzərdə tutur:
d) «trafik verilənləri»- kompüter sistemi vasitəsilə ötürülən və müvafiq rabitə zəncirinin tərkib
hissəsi olan kompüter sistemlərində yaradılan informasiya ilə əlaqəli olan və informasiyanın mənbəyi,
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təyinatı, marşrutu, vaxtı, tarixi, həcmi, davamlılığı və ya əsas xidmətin növünü göstərən kompüter
verilənlərini nəzərdə tutur.
Bölmə II - Milli səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər
Fəsil 1 - Maddi cinayət hüququ
Altfəsil 1 - Kompüter verilənləri və sistemlərinin məxfiliyi, tamlığı və istifadə imkanlarına qarşı
cinayətlər
Maddə 2 - Qanunsuz daxil olma
Hər bir Tərəf kompüter sisteminə və ya onun hər hansı hissəsinə belə hüquq olmadan qəsdən daxil
olmanın daxili qanunvericilikdə cinayət əməli kimi tövsif edilməsi üçün zəruri olan qanunvericilik və digər
tədbirləri görür. Hər bir Tərəf bu əməllərin, təhlükəsizlik tələblərini pozmaqla, kompüterdə mövcud olan
verilənlərin ələ keçirmək niyyəti və ya digər bəd niyyətlə, yaxud başqa kompüter sistemləri ilə bağlı olan
kompüter sistemlərinə münasibətdə törədildiyi halda cinayət əməli hesab olunmasını tələb edə bilər.
Maddə 3 - Qanunsuz ələ keçirmə
Hər bir Tərəf texniki vasitələrdən istifadə etməklə kompüter sistemindən, kompüter sisteminə və
yaxud kompüter sistemi vasitəsilə ötürülən və ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmamış verilənlərin,
həmçinin bu cür verilənləri daşıyan kompüter sistemlərindən elektromaqnit şüalanmanın belə hüquq
olmadan qəsdən ələ keçirilməsinin daxili qanunvericilikdə cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirlər görür. Hər bir Tərəf bu əməllərin, yalnız bəd niyyətlə, yaxud başqa
kompüter sistemləri ilə bağlı olan kompüter sistemlərinə qarşı törədildiyi halda cinayət əməli hesab
olunmasını tələb edə bilər.
Maddə 4 - Verilənlərə müdaxilə
1. Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində kompüter verilənlərinin belə hüquq olmadan qəsdən
zədələnməsi, silinməsi, korlanması, dəyişdirilməsi və ya təcrid edilməsi əməllərinin cinayət əməli kimi
tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf 1-ci bənddə qeyd olunmuş əməlləri yalnız əhəmiyyətli zərər vurduqda cinayət əməli
kimi tövsif etmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 5 - Sistemlərə müdaxilə
Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində kompüter verilənlərinin daxil edilməsi, ötürülməsi,
zədələnməsi, silinməsi, korlanması, dəyişdirilməsi və ya təcrid edilməsi üsulu ilə kompüter sistemlərinin
fəaliyyətinə belə hüquq olmadan qəsdən ciddi maneə törədilməsi əməlini cinayət əməli kimi tövsif
olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
Maddə 6 - Qurğulardan qanunsuz istifadə
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı əməllərin qəsdən və belə hüquq olmadan törədilməsi
hallarında onların daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) aşağıdakıların istehsal, satış, istifadə üçün əldə olunması, idxalı, topdan satışı və
ya digər formalarda istifadəyə təqdim olunması:
i) 2-5-ci maddələrdə qeyd olunmuş cinayətlərdən əsasən hər hansı birinin törədilməsi məqsədi üçün
hazırlanmış və ya uyğunlaşdırılmış qurğular, o cümlədən kompüter proqramları;
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ii) 2-5-ci maddələrdə qeyd olunmuş cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsində istifadə etmək
üçün kompüter sisteminə və ya onun hər hansı bir hissəsinə daxil olmaq imkanını yaradan kompüter
parolları, giriş kodları və ya digər analoji verilənlər:
b) maddənin «a» bəndinin «i» və ya «ii» yarımbəndlərində qeyd olunmuş vasitələrə 2-5-ci
maddələrdə nəzərdə tutulmuş cinayətlərdən hər hansı birini törətmək üçün istifadə etmək niyyəti ilə onlara
sahib olmaq. Hər bir Tərəf qanunla cinayət məsuliyyətinin yaranması üçün şəxsin bir neçə bu cür vasitəyə
sahib olmasını tələb edə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunmuş vasitələrin istehsalı, satışı, istifadə üçün əldə
olunması, idxalı, topdan satışı və ya digər formalarda istifadəyə təqdim olunması, yaxud da onlara sahiblik
Konvensiyanın 2-5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsi məqsədini daşımırsa,
məsələn kompüter sistemini müvafiq icazə ilə yoxlamaq və ya mühafizə etmək məqsədini daşıyırsa, bu
bənd bu cür əməllərə görə cinayət məsuliyyətini müəyyənləşdirmək üçün təfsir edilə bilməz.
3. Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən müddəaları tətbiq etməmək hüququnu bir şərtlə
özündə saxlayır ki, adı çəkilən qeyd-şərt bu maddənin «a» bəndinin «ii» yanmbəndində göstərilən əşyaların
satışı, topdan satışı, yaxud digər formada istifadəsinə aid edilməsin.
Yarımfəsil 2 - Kompüter vasitələrindən istifadə ilə bağlı cinayətlər
Maddə 7 - Kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə saxtalaşdırma
Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində birbaşa oxuna bilməsi və ya anlaşılan olmasından asılı
olmayaraq kompüter verilənlərini hüquqi məqsədlərlə autentik verilənlər kimi hesab edilməsi və ya istifadə
edilməsi üçün onlara belə hüquq olmadan verilənlərin autentikliyinin pozulmasına səbəb olan qəsdən daxil
etmə, dəyişdirmə, silmə və ya təcrid etmə əməllərini cinayət əməli kimi tovsif etmək üçün zəruri olan
qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
Maddə 8 - Kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə dələduzluq
Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində özü və ya digər şəxs üçün mənfəət əldə etmək məqsədilə
dələduzluq və ya bəd niyyətlə
a) kompüter verilənlərinin hər hansı daxil edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi və ya təcrid edilməsi;
b) kompüter sisteminin fəaliyyətinə hər hansı müdaxilə edilməsi üsulu ilə
başqa bir şəxsi qəsdən və belə hüquq olmadan əmlakdan məhrum etmə əməlini cinayət əməli kimi
tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
Yanmfəsil 3 - Məlumatların məzmunu ilə bağlı cinayətlər
Maddə 9 - Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı cinayətlər
1.
Hər bir Tərəf aşağıdakı əməllərin qəsdən və hüquqazidd olaraq törədilməsi
hallarında onların daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) kompüter sistemi vasitəsilə yaymaq məqsədilə uşaq pornoqrafiyasının istehsalı;
b) kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının təklif edilməsi və ya istifadə üçün təqdim
edilməsi;
c) kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının yayılması və ya ötürülməsi;
d) özü, yaxud digər şəxs üçün kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının əldə edilməsi;
e) kompüter sistemində və ya kompüter verilənlərinin daşıyıcılarında uşaq pornoqrafiyasına malik
olma.
2.
Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən məqsədlər baxımından «uşaq pornoqrafiyası»
anlayışına aşağıdakıları təsvir edən pornoqrafiya materialları daxildir:
a) yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin açıq seksual xarakterli hərəkətlərdə iştirakı;
b) yetkinlik yaşına çatmaması güman edilən şəxsin açıq seksual xarakterli hərəkətlərdə iştirakı;
c) açıq seksual hərəkətlərdə iştirak edən yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin həqiqi təsvirləri.
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3. Bu maddənin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün «yetkinlik yaşına çatmamışlar» anlayışı 18 yaşına
çatmamış istənilən şəxsi nəzərdə tutur. Lakin, hər bir Tərəf 16 yaşdan az olmamaq şərtilə daha aşağı yaş
hədlərini müəyyən edə bilər.
4. Hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci bəndinin «d» və «e» yarımbəndlərinin, o cümlədən 2-ci bəndin
«b» və «c» yarımbəndlərinin müddəalarını tam və ya qismən tətbiq etməmək hüququnu özündə saxlayır.
Yarımfəsil 4 - Müəllif hüquqlarının və əlaqəli hüquqların pozulması ilə bağlı cinayətlər
Maddə 10 - Müəllif hüquqlarının və əlaqəli hüquqların pozulması ilə bağlı cinayətlər
1. Hər bir Tərəf "Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında" Bern Konvensiyasına dəyişiklikləri
əhatə edən 24 iyul 1971-ci il tarixli Paris Aktına, "Əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri haqqında"
Sazişə və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının "Müəllif hüququ haqqında" Sazişinə uyğun üzərinə
götürdüyü Öhdəliklərinə müvafiq olaraq həmin Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müəllif
hüquqlarının pozulması əməlinin kommersiya miqyasında və kompüter sistemi vasitəsilə, istənilən mənəvi
hüquqlar istisna olmaqla, qəsdən törədilməsi hallarının daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif
olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf "Sənətkar-ifaçıların, fonoqram və veriliş təşkilatçılarının mənafelərinin qorunması
haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya (Roma Konvensiyası), “Əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət
aspektləri haqqında” Sazişə və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının “İfa və fonoqramlar haqqında”
Sazişinə uyğun olaraq üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə müvafiq olaraq həmin Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş əlaqəli hüquqlarının pozulması əməlinin kommersiya miqyasında və kompüter sistemi
vasitəsilə, istənilən mənəvi hüquqlar istisna olmaqla, qəsdən törədilməsi hallarının daxili
qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri
görür.
3. Hər bir Tərəf o hallarda bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq təqsirli
şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi hüququnu özündə saxlaya bilər ki, məsuliyyətə cəlb etmə
üzrə digər səmərəli müdafiə vasitələrinə malik olsun və bu, həmin Tərəfin üzərinə götürdüyü, bu maddənin
1 və 2-ci bəndlərində qeyd olunan beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərinin qismən ləğv
olunması ilə nəticələnməsin.
Yarımfəsil 5 - Məsuliyyətin əlavə növləri və sanksiyalar
Maddə 11 - Cinayət etməyə cəhd, cinayətin törədilməsində iştirakçılıq və ya cinayətə təhrikçilik
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 2-10-cu maddələrində nəzərdə tutulan cinayətin törədilməsində
iştirakçılığın, yaxud cinayətə təhrikçiliyin daxili qanunvericilikdə cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün
zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 3-5-ci, 7-ci, 8-ci maddələrində və 9.1-ci maddəsinin «a». və «c»
bəndlərində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsinə qəsdən edilən cəhdin daxili qanunvericilikdə
cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarını tam və ya qismən tətbiq etməmək hüququnu
özündə saxlayır.
Maddə 12 - Hüquqi şəxsin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf müstəqil olaraq və ya hüquqi şəxsin müvafiq orqanının əməkdaşı kimi
fəaliyyət göstərən və aşağıda qeyd olunmuş əsaslarla bu orqanda aparıcı mövqe tutan hər
hansı fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin xeyrinə bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş
cinayətlərin törədilməsinə görə belə hüquqi şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin
etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) bu hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti əsasında;
b) bu hüquqi şəxsin adından qərar qəbul etmək hüququ əsasında;
c) bu hüquqi şəxsin daxilində nəzarəti həyata keçirmək hüququ əsasında.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallara əlavə olaraq, hər bir Tərəf 1-ci bənddə qeyd
olunan fiziki şəxs tərəfindən lazımi rəhbərliyin və ya nəzarətin həyata keçirilməməsinin nəticəsində həmin
şəxsin tabeçiliyində olan fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin xeyrinə bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş
cinayətin törədilməsi hallarında həmin hüquqi şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etmək üçün zəruri
tədbirlər görür.
3. Müvafiq Tərəfin qəbul etdiyi hüquq prinsiplərindən asılı olaraq, hüquqi şəxs cinayət, mülki, yaxud
inzibati məsuliyyət daşıya bilər.
4. Bu növ məsuliyyət hər hansı yüngülləşmə ilə nəticələnmir və cinayət törətmiş fiziki şəxsləri
cinayət məsuliyyətindən azad etmir.
Maddə 13 - Sanksiya və tədbirlər
1. Hər bir Tərəf 2-11-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsinə görə azadlıqdan
məhrumetmə cəzası da daxil olmaqla təsirli, mütənasib və inandırıcı cəza tədbirlərinin tətbiq edilməsini
təmin etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf 12-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunmuş hüquqi
şəxslərə maliyyə sanksiyaları da daxil olmaqla cinayət və ya qeyri-cinayət xarakterli təsirli, mütənasib və
inandırıcı cəza tədbirlərinin tətbiq olunmasını təmin edir.
Fəsil 2 - Prosessual hüquq normaları
Yarımfəsil 1 - Ümumi müddəalar
Maddə 14 - Prosessual normaların tətbiq etmə dairəsi
1. Hər bir Tərəf konkret cinayət təqibinin və ya icraatın aparılması məqsədilə bu fəsildə nəzərdə
tutulmuş səlahiyyətlərin və prosedurların müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri olan qanunvericilik və digər
tədbirləri görür.
2. 21-ci maddə ilə başqa xüsusi müddəa nəzərdə tutulmayıbsa, hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci
bəndində qeyd olunan səlahiyyətləri və prosedurları aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edir:
a) hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərə;
b) hər hansı kompüter sistemi vasitəsi ilə törədilən digər cinayətlərə;
c) cinayətlə bağlı sübutlarının elektron formada toplanmasına.
3. a) Hər bir Tərəf 20-ci maddədə qeyd olunan tədbirləri yalnız öz qeyd-şərtində göstərilmiş
cinayətlər və ya cinayət növləri üzrə tətbiq etmək hüququnu o şərtlə özündə saxlayır ki, belə cinayətlərin
və ya cinayət növlərinin dairəsi 21-ci maddədə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin tətbiq edildiyi cinayətlərin
dairəsindən daha məhdud olmasın. Hər bir Tərəf 20-ci maddədə qeyd edilən tədbirlərin mümkün qədər
geniş tətbiq edilməsi məqsədilə belə qeyd-şərtin tətbiq etmə dairəsinin məhdudlaşdırılmasını nəzərdən
keçirir.
b) Hər hansı Tərəf hazırkı Konvensiyanın qəbul edildiyi zaman qüvvədə olan qanunvericiliyindəki
məhdudiyyətlərə görə xidmət provayderinin
i) istifadəçilərin qapalı qrupu üçün istifadə edilən və
ii) ictimai rabitə şəbəkələrindən istifadə etməyən və digər ictimai və ya özəl şəbəkələrə qoşulmayan
kompüter sistemi vasitəsilə ötürülən məlumatlara 20 və 21-ci maddələrdə göstərilən tədbirləri tətbiq etmək
imkanına malik olmazsa, belə Tərəf məlumatların bu cür ötürülməsinə həmin tədbirləri tətbiq etməmək
hüququnu özündə saxlaya bilər. Hər bir Tərəf 20-ci və 21-ci maddələrdə qeyd edilən tədbirlərin mümkün
qədər geniş tətbiq edilməsi məqsədilə belə hüququn məhdudlaşdırılmasını nəzərdən keçirir.
Maddə 15 - Şərtlər və zəmanətlər
1. Hər bir Tərəf bu bölmə ilə nəzərdə tutulmuş səlahiyyət və prosedurların müəyyənləşdirilməsi,
icrası və tətbiqinin həmin dövlətin hüquq və azadlıqların, o cümlədən bu Tərəfin Avropa Şurasının 1950ci il tarixli “İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Konvensiyası, BMT-nin 1966-cı il
tarixli "Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında" Paktı, həmçinin insan hüquqları haqqında digər beynəlxalq
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müqavilələr üzrə öhdəliklərindən irəli gələn digər hüquqların müdafiəsini təmin edən və mütənasiblik
prinsipini nəzərdə tutan daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş şərtlərə və təminatlara
müvafiq şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir.
2. Səlahiyyət və prosedurların xarakteri nəzərə alınaraq, bu şərtlərə və zəmanətlərə, digərlərlə yanaşı,
məhkəmə nəzarəti və digər müstəqil nəzarət, tətbiq etmənin hüquqi əsasları, bu səlahiyyət və proseduraların
tətbiq etmə dairəsinə və müddətlərinə məhdudiyyət qoyulması daxildir.
3. İctimai maraqlara, xüsusən də ədalət mühakiməsinin əsaslı həyata keçirilməsinə uyğun olması
həddində hər bir Tərəf bu bölmədə nəzərdə tutulmuş səlahiyyət və prosedurların üçüncü tərəflərin hüquq,
vəzifə və qanuni maraqlarına təsirini nəzərdən keçirir.
Yarımfəsil 2 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin mühafizəsinin operativ təminatı
Maddə 16 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin mühafizəsinin operativ təminatı
1. Hər bir Tərəf səlahiyyətli orqanlarına kompüter məlumatlarının, xüsusilə də kompüter
sistemlərində saxlanılan trafik verilənlərinin, onların itki və ya modifikasiya riskinə məruz qaldığını güman
etməyə əsaslar olduğu hallar da daxil olmaqla, operativ mühafizəsinin təmin edilməsi ilə bağlı sərəncam
verilməsinə və ya digər tədbirlər görülməsinə dair səlahiyyət vermək üçün zəruri olan qanunvericilik və
digər tədbirləri görür.
2. Tərəf 1-ci bənddə göstərilən müddəaları hər hansı şəxsin mülkiyyətində və ya nəzarətində olan
konkret kompüter verilənlərinin qorunmasının təmin edilməsi haqqında sərəncam verilməsi yolu ilə həyata
keçirirsə, səlahiyyətli orqanların həmin kompüter məlumatlarının açılmasına nail olması məqsədilə həmin
Tərəf bu şəxsin üzərinə adıçəkilən kompüter verilənlərini qorumaq və ya müvafiq müddət ərzində, doxsan
gündən çox olmamaq şərti ilə, onların toxunulmazlığını təmin etmək vəzifəsini qoymaq üçün zəruri olan
qanunvericilik və digər tədbirləri görür. Tərəf bu sərəncamın qüvvədə olma müddətinin uzadılması
imkanını nəzərdə tuta bilər.
3. Hər bir Tərəf kompüter verilənlərinin mühafizəsi həvalə olunduğu bu məlumatları saxlayan şəxsin
və ya digər şəxsin daxili qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində bu cür prosedurların həyata
keçirilməsini gizli saxlamaq vəzifəsini müəyyən edən qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
4. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrə müvafiq olaraq
müəyyən edilir.
Maddə 17 - Trafik verilənlərinin qorunmasının operativ təminatı və onların qismən
açıqlanması
1. Hər bir Tərəf 16-cı maddəyə uyğun qorunması təmin edilən trafik verilənləri ilə
əlaqədar aşağıda göstərilən işləri həyata keçirmək üçün tələb edilən qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) məlumatın ötürülməsində bir və ya daha çox xidmət provayderinin iştirak etməsindən asılı
olmayaraq, trafik verilənlərinin mühafizəsini təmin etmək;
b) bu Tərəfə xidmət provayderlərini və bu məlumatın ötürülməsi yolunu müəyyənləşdirməyə imkan
yaradan trafik verilənlərinin bu Tərəfin səlahiyyətli orqanına və ya həmin orqanın təyin etdiyi şəxsə kifayət
həcmdə açıqlanmasına zəmanət vermək.
2. Bu maddədə sadalanan səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarına uyğun
olaraq müəyyən edilir.
Yarımfəsil 3 - Təqdimetmə göstərişi
Maddə 18 - Təqdimetmə göstərişi
1. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarının aşağıdakı şəxslərə göstəriş vermək
səlahiyyətini təmin etmək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) onun ərazisində hər hansı bir şəxsə - bu şəxsin sərəncamında olan, yaxud onun nəzarət etdiyi,
kompüter sistemində və ya kompüter daşıyıcılarında saxlanan konkret kompüter verilənlərinin təqdim
edilməsi ilə bağlı göstəriş:
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b) onun ərazisində fəaliyyətini həyata keçirən xidmət provayderinə - bu provayderin ixtiyarında olan
və ya onun nəzarət etdiyi abunəçilər haqqında məlumatın təqdim edilməsi ilə bağlı göstəriş.
2. Bu maddədə sadalanan səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrə uyğun olaraq müəyyən
edilir.
3. Bu maddənin məqsədləri üçün «abunəçilər haqqında məlumat» anlayışı xidmət provayderinin öz
abunəçiləri barədə kompüter verilənləri formasında və yaxud başqa bir formada malik olduğu məlumatlan
nəzərdə tutur, trafik verilənləri və ya məlumatların məzmunu istisna olmaqla, və belə məlumatlar vasitəsi
ilə aşağıdakıları müəyyən etmək olar:
a) istifadə edilən rabitə xidmətlərinin növü, bu məqsədlə qəbul edilmiş texniki təminat tədbirləri və
xidmətin göstərilmə müddəti;
b) xidmət müqaviləsi və ya razılaşması əsasında əldə olunan istifadəçinin şəxsiyyəti, onun poçt və
ya coğrafi ünvanı, telefon və başqa əlaqə nömrəsi, xidmət haqqı hesabları və ödənişləri haqqında məlumat;
c) xidmət müqavilələri və razılaşmaları əsasında quraşdırılmış kommunikasiya
avadanlıqlarının yerləri haqqında istənilən digər məlumatlar.
Yarımfəsil 4 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin axtarışı və götürülməsi
Maddə 19 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin axtarışı və götürülməsi
1. Hər bir Tərəf özünün səlahiyyətli orqanlarına öz ərazisində aşağıdakıların axtarışı və
ya onlara daxil olması məqsədilə səlahiyyətlərin verilməsi üçün tələb edilə bilən qanunvericilik və digər
tədbirləri görür:
a) kompüter sistemləri və yaxud onların hissələri, o cümlədən belə sistemdə saxlanılan verilənlər;
b) kompüter verilənlərinin saxlanıla bilən kompüter verilənləri daşıyıcıları.
2. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarının 1«a» bəndinin müddəalarına uyğun olaraq axtarış
apardığı və ya müvafiq kompüter sistemində, yaxud onun hər hansı bir hissəsinə daxil olduğu zaman
axtarılan verilənlərin bu Tərəfin ərazisində yerləşən digər kompüter sistemində və ya onun hər hansı
hissəsində olduğunu güman etməyə əsaslar olarsa və bu verilənləri qanuni əsaslarla birinci sistemdən,
yaxud onun vasitəsilə əldə etmək mümkün olarsa, həmin orqanların digər sistemdə operativ axtarış və ya
digər daxil olma hərəkətlərini həyata keçirə bilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf səlahiyyətli orqanlarına 1-ci və ya 2-ci bəndlərin müddəalarına uyğun olaraq daxil
olmanın icazə verildiyi kompüter verilənlərini götürmək və ya analoji tərzdə onların mühafizəsini təmin
etmək üçün səlahiyyətlərin verilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür. Bu tədbirlər
aşağıdakı səlahiyyətlərin verilməsini nəzərdə tutmalıdır:
a) kompüter verilənlərinin saxlanması üçün istifadə edilən kompüter sistemlərinin, onların
hissələrinin, yaxud daşıyıcılarının götürülməsini həyata keçirmək və ya başqa bir analoji üsulla bu
verilənlərin qorunmasını təmin etmək;
b) müvafiq kompüter verilənlərinin surətini çıxarmaq və saxlamaq;
c) müvafiq saxlanılan kompüter verilənlərinin bütövlüyünü təmin etmək;
d) kompüter sistemində mövcud olan verilənlərə girişi qadağan etmək və ya belə
sistemdən müvafiq verilənləri götürmək.
4. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarına müvafiq kompüter sistemlərinin fəaliyyət göstərməsi
və ya orada saxlanılan verilənlərin mühafizəsi üçün həyata keçirilən tədbirlər haqqında biliklərə malik olan
istənilən şəxsdən 1-ci və 2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirməyə imkan verən münasib
lazımi məlumatları tələb etmək səlahiyyətlərini vermək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
5. Bu maddədə nəzərdə tutulan səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarına
uyğun olaraq müəyyən edilir.
Yarımfəsil 5 - Kompüter verilənlərinin real vaxt rejimində toplanması
Maddə 20 - Trafik verilənlərinin real vaxt rejimində toplanması
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1. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarına həmin Tərəfin ərazisində kompüter sistemi vasitəsilə
real vaxt rejimində ötürülən konkret məlumatlarla əlaqədar trafik verilənləri barəsində aşağıdakı
səlahiyyətlərin verilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) bu Tərəfin ərazisində texniki vasitələri tətbiq etməklə məlumatları toplamaq və ya yazmaq;
b) xidmət provayderləri üzərinə mövcud texniki imkanlar çərçivəsində aşağıdakı
öhdəlikləri qoymaq;
i) həmin Tərəfin ərazisində texniki vasitələri tətbiq etməklə məlumatları toplamaq və ya yazmaq;
ii) məlumatların toplanmasında və ya yazılmasında səlahiyyətli orqanlarla əməkdaşlıq etmək və
onlara kömək etmək.
2. Hər hansı bir Tərəf onun daxili qanunvericilik sisteminə aid olan prinsiplərə əsasən 1«a» bəndində
nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirə bilmirsə, bunun əvəzində o, öz ərazisindəki belə məlumatlarla
əlaqədar trafik verilənlərini öz ərazisində mövcud olan texniki vasitələri tətbiq etməklə real vaxt rejimində
toplamağı və yazmağı mümkün etmək üçün zəruri ola bilən qanunvericilik və digər tədbirləri görə bilər.
3. Hər bir Tərəf xidmət provayderini bu maddə ilə nəzərdə tutulan istənilən səlahiyyətin həyata
keçirilməsi faktının və bu barədə məlumatın məxfiliyinə əməl etməyə məcbur etmək üçün zəruri
qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
4. Bu maddədə göstərilən səlahiyyət və proseduralar 14-cü və 15-ci maddələrə uyğun olaraq
müəyyən edilir.
Maddə 21 - Məlumatın məzmununun ələ keçirilməsi
1. Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliklə müəyyən edilən bir sıra ağır cinayətlərə münasibətdə öz
səlahiyyətli orqanlarına həmin Tərəfin ərazisində kompüter sistemi vasitəsilə real vaxt rejimində ötürülən
konkret məlumatlarla əlaqədar məlumatın məzmunu barəsində aşağıdakı səlahiyyətlərin verilməsi üçün
zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) bu Tərəfin ərazisində texniki vasitələri tətbiq etməklə müvafiq məlumatları toplamaq və ya
yazmaq,
b) xidmət provayderinin üzərinə onun texniki imkanları çərçivəsində aşağıdakı öhdəliklər qoymaq:
i) bu Tərəfin ərazisində texniki vasitələrdən istifadə etməklə məlumatları toplamaq və ya yazmaq,
ii) məlumatların toplanmasında və ya yazılmasında səlahiyyətli orqanlarla əməkdaşlıq etmək və
onlara kömək etmək.
2. Hər hansı bir Tərəf onun daxili qanunvericilik sisteminə aid olan prinsiplərə əsasən 1«a» bəndində
nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirə bilmirsə, bunun əvəzində o, ərazisində mövcud olan məlumatın
məzmunununu, texniki vasitələri tətbiq etməklə, real vaxt rejimində toplamağı və qeydə almağı mümkün
etmək üçün zəruri ola bilən qanunvericilik və digər tədbirləri görə bilər.
3. Hər bir Tərəf xidmət provayderinin bu maddədə nəzərdə tutulan istənilən səlahiyyətin həyata
keçirilməsi faktının və bu barədə məlumatın məxfiliyinə əməl etməyə məcbur etmək üçün zəruri
qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
4. Bu maddədə göstərilən səlahiyyət və proseduralar 14-cü və 15-ci maddələrə uyğun olaraq
müəyyən edilir.
Fəsil 3 - Yurisdiksiya
Maddə 22 – Yurisdiksiya
1. Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələrinin müddəaları ilə nəzərdə
tutulmuş və aşağıdakı hallarda törədilmiş hər hansı cinayətə münasibətdə yurisdiksiyanın
müəyyən edilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) onun ərazisində törədildikdə;
b) bu Tərəfin bayrağı altında üzən gəmidə törədildikdə;
c) bu Tərəfin qanunlarına əsasən qeydə alınmış təyyarədə törədildikdə;
d) Tərəfin vətəndaşlarından biri tərəfindən törədildikdə, əgər cinayət törədilmə yerində cinayət
cəzasına səbəb olursa və ya hər hansı dövlətin ərazi yurisdiksiya hüdudlarından kənarda törədilibsə.
2. Hər bir Tərəf bu maddənin 1 «b»-«d» bəndlərində müəyyən edilmiş yurisdiksiya normalarını tətbiq
etməmək və ya yalnız konkret hallarda tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır.
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3. Güman edilən cinayətkar onun ərazisində olduğu və ekstradiksiya tələbi irəli sürüldükdən sonra,
yalnız həmin şəxsi vətəndaşlığına görə digər tərəfə ekstradisiya etməkdən imtina etdiyi hallarda, hər bir
Tərəf bu Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 1-ci bəndində qeyd edilən cinayətlərə münasibətdə
yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün zəruri tədbirləri görür.
4. Hazırkı Konvensiya müvafiq Tərəfin öz daxili qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilən cinayət
yurisdiksiyasını istisna etmir.
5. Hazırkı Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş güman edilən cinayət əməlinə münasibətdə
yurisdiksiyaya dair bir neçə Tərəf iddialı olduqda, maraqlı Tərəflər, zərurət yarandıqda, cinayət təqibini
həyata keçirmək üçün daha münasib yurisdiksiyanı seçmək məqsədilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Bölmə III - Beynəlxalq əməkdaşlıq
Fəsil 1 - Ümumi prinsiplər
Yarımfəsil 1- Beynəlxalq əməkdaşlığın ümumi prinsipləri
Maddə 23 - Beynəlxalq əməkdaşlığın ümumi prinsipləri
Tərəflər hazırkı bölmənin müddəalarına uyğun olaraq və cinayət işləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq
haqqında müvafiq sənədlərin, vahidliyə söykənən və ya qarşılıqlığa əsaslanan razılaşmaların, daxili
qanunların, o cümlədən kompüter sistemləri və verilənləri ilə bağlı cinayətlərin məhkəmə qaydasında
istintaqı və araşdırılmasının həyata keçirilməsi məqsədilə daxili qanunvericilik normalarının tətbiq edilməsi
yolu ilə bir-biri ilə geniş əməkdaşlığı həyata keçirirlər.
Yarımfəsil 2 - Ekstradisiya ilə bağlı prinsiplər
Maddə 24 – Ekstradisiya
1. a) Tərəflər arasında bu maddə hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələrinə uyğun olaraq müəyyən
edilən cinayətlərlə bağlı o şərtlə tətbiq edilir ki, hər iki maraqlı Tərəfin qanunlarına əsasən onlara görə bir
ildən az olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası və ya daha ciddi cəza növü nəzərdə tutulsun.
b) İki və ya daha çox tərəf arasında vahidliyə yaxud qarşılıqlığa söykənən qanunvericilik və ya
ekstradisiya haqqında müqavilə, o cümlədən «Ekstradisiya haqqında» Avropa Konvensiyası (AMS № 024)
əsasında bağlanmış Saziş qüvvədə olduqda və həmin sənəddə digər minimal cəzanın tətbiq edilməsi
nəzərdə tutulduqda, həmin Saziş və ya müqavilədə nəzərdə tutulan minimum cəza tətbiq edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan cinayətlər Tərəflər arasında mövcud olan ekstradisiya
haqqında ikitərəfli, yaxud çoxtərəfli müqavilələrdə ekstradisiyaya səbəb olan cinayətlər kimi hesab olunur.
Tərəflər həmin cinayətləri onların arasında bağlanacaq ekstradisiya haqqında istənilən ikitərəfli, yaxud
çoxtərəfli müqavilələrə daxil etmək öhdəliyini götürürlər.
3. Ekstradisiyanın şərti kimi müqavilənin mövcudluğunu şərt kimi irəli sürən hər hansı bir Tərəf
ekstradisiya haqqında müqaviləni bağlamadığı digər Tərəfdən ekstradisiya sorğusu aldıqda o, hazırkı
Konvensiyanı bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən istənilən cinayətlə əlaqədar ekstradisiya üçün hüquqi
əsas kimi hesab edə bilər.
4. Ekstradisiyanın şərti kimi müqavilənin mövcudluğunu şərt kimi irəli sürməyən Tərəflər öz
aralarında mövcud olan münasibətlərdə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətləri ekstradisiyaya
səbəb olan cinayət kimi hesab edirlər.
5. Ekstradisiya, sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan şərtlər və ya, sorğu edilən
Tərəfin ekstradisiyadan imtina edə biləcəyi əsaslar daxil olmaqla, tətbiq edilə bilən ekstradisiya
müqavilələri əsasında həyata keçirilir.
6. Hazırkı maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlərin hər hansı biri ilə əlaqədar ekstradisiyadan
imtina müstəsna olaraq aidiyyəti şəxsin vətəndaşlığı və ya sorğu edilən Tərəfin rəyinə əsasən həmin
cinayətin onun yurisdiksiyasına aid olması ilə əsaslandırıldıqda, sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfin
xahişi ilə bu işi cinayət təqibinin aparılması üçün öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir və yekun nəticə
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haqqında sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır. Bu orqanlar, həmin Tərəfin qanunlarına əsasən eyni xarakterli
cinayətlər hallarında olduğu kimi, öz qərarlarını qəbul edir və istintaqı və məhkəmə təhqiqatmı aparırlar.
7. a) Hər bir Tərəf imzalanma və ya ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənilmə və ya qoşulma haqqında öz
sənədinin saxlanılması üçün təhvil verilməsi zamanı Avropa Şurasının baş katibinə müqavilə mövcud
olmadıqda, ekstradisiya yaxud müvəqqəti həbs haqqında sorğunun göndərilməsi və ya alınmasına məsul
olan hər bir orqanın adı və ünvanı barədə məlumat verir.
b) Avropa Şurasının baş katibi bu məqsədlə Tərəflərin təyin etdikləri orqanların reyestrini tərtib edir
və mütəmadi olaraq təzələyir. Hər bir Tərəf bu reyestrdə hər zaman doğru məlumatların saxlanılmasını
təmin edir.
Yarımfəsil 3 - Qarşılıqlı yardımın ümumi prinsipləri
Maddə 25 - Qarşılıqlı yardımın ümumi prinsipləri
1. Tərəflər qarşılıqlı əsasda kompüter sistemləri və verilənləri ilə bağlı olan cinayətlərin istintaqının
və ya məhkəmə təhqiqatının aparılması və ya cinayət üzrə sübutların elektron formada toplanması
məqsədilə bir-birinə mümkün qədər geniş şəkildə hüquqi yardım göstərirlər.
2. Hər bir Tərəf həmçinin 27-35-ci maddələrdə göstərilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri
ola bilən qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf təcili hallarda operativ rabitə vasitələrindən, o cümlədən faks rabitəsindən və ya
elektron poçtundan həmin vasitələri, onların müvafiq təhlükəsizlik və həqiqilik (zərurət yarandıqda,
şifrlənmə daxil olmaqla) səviyyələrini təmin etmək şərti ilə, istifadə etməklə və, sorğu edilən Tərəfin tələbi
ilə sonrakı rəsmi təsdiqlə, qarşılıqlı yardım haqqında sorğular və ya bu sorğularla bağlı məlumat göndərə
bilər. Sorğu edilən Tərəf həmin sorğunu qəbul edir və istənilən eyni operativ rabitə vasitəsinin köməyi ilə
ona cavab verir.
4. Hazırkı bölmənin müvafiq maddələrinin müddəalarında konkret olaraq nəzərdə tutulan digər hallar
istisna olmaqla, qarşılıqlı yardım sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə və ya tətbiq edilən qarşılıqlı yardım
müqavilələrinin müddəaları ilə nəzərdə tutulan şərtlərə, o cümlədən sorğu edilən Tərəfin əməkdaşlıqdan
imtina edə bildiyi əsaslara uyğun göstərilir. Sorğu edilən Tərəf 2-11-ci maddələrdə nəzərdə tutulan
cinayətlərə münasibətdə, sorğunun yalnız maliyyə hüquq pozuntusu kimi hesab edilən cinayətlə bağlı
olması əsası ilə qarşılıqlı yardımdan imtina etmək hüququnu həyata keçirmir.
5. Bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq, sorğu edilən Tərəfə cinayət faktının mövcudluğu ilə
şərtlənən qarşılıqlı yardım göstərmək icazəsi verilirsə, belə bir şərt adıçəkilən tərəfin qanunlarının cinayət
əməlini sorğu edilən tərəfin eyni terminologiya çərçivəsində şərh etməsindən və ya bu kateqoriyaya aid
etməsindən asılı olmayaraq, o zaman yerinə yetirilir ki, cinayət əməlini göstərən davranış bu Tərəfin
qanunlarına uyğun olaraq cinayət sayılsın.
Maddə 26 -Plandankənar məlumat
1. Müvafiq Tərəf özünün daxili qanunvericilik çərçivəsində digər Tərəfə əvvəlcədən xəbər vermədən
özünün apardığı araşdırmalar çərçivəsində əldə edilmiş məlumatı bir şərtlə göndərə bilər ki, onun fikrincə
həmin məlumatın açıqlanması məlumatı alan Tərəfə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq
müəyyənləşdirilmiş cinayət əməlləri ilə əlaqədar təhqiqat, yaxud məhkəmə araşdırmasına başlamaqda,
yaxud aparmaqda kömək etmiş olsun və ya bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq həmin Tərəfi
əməkdaşlıq haqqında xahiş göndərməyə sövq etsin.
2. Bu məlumatı təqdim etməkdən əvvəl onu göndərən Tərəf məlumatın məxfiliyinə riayət etməyi
xahiş edə və ya ondan istifadə ilə bağlı müvafiq şərt irəli sürə bilər. Məlumatı alan Tərəf bu xahişə əməl
edə bilməzsə, bu barədə o, məlumatı göndərən Tərəfə bildiriş göndərir, bundan sonra göndərən Tərəf bu
cür məlumatın göndərib-göndərməyəcəyini müəyyən edir. Məlumatı alan Tərəf göstərilən şərtlərlə
məlumatı qəbul etdikdə, həmin şərtlər onun üçün məcburi hesab edilir.
Yarımfəsil 4 - Tətbiq edilən beynəlxalq müqavilələr mövcud olmadıqda qarşılıqlı yardım haqqında
sorğuların göndərilməsi prosedurları
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Maddə 27 - Tətbiq edilən beynəlxalq müqavilələr mövcud olmadıqda qarşılıqlı yardım
haqqında sorğuların göndərilməsi prosedurları
1. Sorğu edən və sorğu edilən Tərəflər arasında qüvvədə olan müqavilə və ya vahid və qarşılıqlı
qanunvericilik əsasında qəbul edilmiş qarşılıqlı yardım haqqında saziş mövcud olmadıqda, bu maddənin 29-cu bəndlərinin müddəaları tətbiq edilir. Belə müqavilə, saziş və ya qanunvericilik mövcud olduqda bu
maddənin müddəaları tətbiq edilmir, bu zaman hazırkı maddənin müddəaları o halda tətbiq edilə bilər ki,
maraqlı Tərəflər bu maddənin istənilən və ya bütün sonrakı müddəalarını tətbiq etmək barədə razılığa
gəlsinlər.
2. a) Hər bir Tərəf qarşılıqlı yardım haqqında sorğuların göndərilməsinə və onlara cavab verilməsinə,
belə sorğuların icrasına və ya səlahiyyətlərinə sorğuların yerinə yetirilməsi aid olan orqanlara ötürülməsinə
görə məsuliyyət daşıyan mərkəzi orqan və ya orqanlar təyin edir;
b) Bu mərkəzi orqanlar birbaşa bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar;
c) Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını yaxud qəbul etmə,
bəyənilmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanılması üçün təhvil verərkən Avropa Şurasının baş
katibinə bu bəndə uyğun olaraq təyin edilmiş orqanların adları və ünvanlan barədə məlumat verir;
d) Avropa Şurasının baş katibi bu məqsədlə Tərəflərin təyin etdikləri orqanların reyestrini tərtib edir
və mütəmadi olaraq təzələyir. Hər bir Tərəf bu reyestrdə hər zaman doğru məlumatların saxlanılmasını
təmin edir.
3. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq göndərilən qarşılıqlı yardım haqqında sorğular, onların
sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə ziddiyyət yaratdığı hallar istisna olmaqla, sorğu edən Tərəfin
göstərdiyi prosedurlara uyğun olaraq icra edilir.
4. Sorğu edilən Tərəf 25-ci maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş imtinanın əsaslarından əlavə
aşağıdakı hallarda yardım göstərməkdən imtina edə bilər:
a) sorğu onu alan Tərəf tərəfindən siyasi cinayət və ya siyasi cinayətlə bağlı olan
cinayət kimi hesab edilən cinayətə aid edildikdə;
b) onun rəyinə və ehtimallara görə sorğunun icrası onun müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai
asayişinə və ya digər əhəmiyyətli mənafelərinə xələl gətirdikdə.
5. Sorğu edilən Tərəf bir şərtlə sorğu üzrə tədbirlərin qəbul edilməsini təxirə sala bilər ki, həmin
tədbirlər onun orqanlarının apardığı cinayət işinin istintaqına və ya məhkəmə icraatına mane olsun.
6. Yardımın göstərilməsindən imtina etməkdən, yaxud onu təxirə salmaqdan əvvəl sorğu edilən Tərəf
sorğu edən Tərəflə məsləhətləşərək həmin sorğunu qismən təmin etmək və ya onu zəruri hesab etdiyi
şərtlərlə təmin etmək imkanını nəzərdən keçirir.
7. Sorğu edilən Tərəf yardım haqqında sorğunun təmin edilməsinin nəticələri haqqında sorğu edən
Tərəfi dərhal məlumatlandırır. Sorğunun təmin edilməsindən imtina edildikdə və ya təmin edilməsi təxirə
salındıqda, imtinanın və ya təxirəsalmanın səbəbləri haqqında məlumat verilir. Sorğu edilən Tərəf həmçinin
sorğunun təmin edilməsini mümkünsüz edən və ya icrasını xeyli gecikdirən hər hansı səbəblər haqqında
sorğu edən Tərəfə məlumat verir.
8. Sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfdən bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq edilmiş istənilən
sorğu faktının və ya predmetinin, lakin onun icrası ilə uzlaşan dərəcədə, məxfiliyini təmin etməyi xahiş edə
bilər. Sorğu edilən Tərəf məxfiliyə əməl etmək haqqında xahişi yerinə yetirə bilmədikdə, bu barədə o, sorğu
edən Tərəfə dərhal məlumat verir, bu Tərəf isə öz növbəsində sorğunun göndərib-göndərməyəcəyi
haqqında qərar qəbul edir.
9. a) Ciddi zərurət yarandıqda, qarşılıqlı yardım haqqında sorğular və ya bu sorğularla bağlı
məlumatlar sorğu edən Tərəfin cinayət prosesini həyata keçirən orqanları tərəfindən birbaşa sorğu edilən
Tərəfin müvafiq orqanlarına göndərilə bilər. Belə hallarda sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanları vasitəsilə
sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanlarına həmin sənədlərin surətləri göndərilir.
b) bu hissədə göstərilən hər hansı sorğu və ya məlumat Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı (İnterpol)
vasitəsilə göndərilə bilər.
c) Sorğu bu maddənin (a) yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq edildikdə və onun baxılması
sorğunu alan orqanın səlahiyyətlərinə aid olmadıqda, sonuncu həmin sorğunu səlahiyyətli milli orqana
göndərir və bu barədə birbaşa sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
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d) Hazırkı bəndin müddəalarına uyğun olaraq göndərilən və məcburi tədbirlərin görülməsini nəzərdə
tutmayan sorğu və məlumatlar sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən birbaşa sorğu edilən
Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına göndərilə bilər.
e) Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını yaxud qəbul etmə,
bəyənilmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanılması üçün təhvil verərkən səmərəliliyin təmin
edilməsi məqsədilə hazırkı bəndin müddəalarına uyğun olaraq göndərilən sorğuların onun mərkəzi
orqanlarına ünvanlanmalı olduqları barədə Avropa Şurasının baş katibini məlumatlandıra bilər.
Maddə 28 - Məxfilik və məlumatdan istifadənin məhdudiyyətləri
1. Sorğu edən və sorğu edilən Tərəflər arasında qüvvədə olan qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında
müqavilə və ya vahid yaxud qarşılıqlıq prinsipinə əsaslanan qanunvericiliyə söykənən saziş mövcud
olmadıqda hazırkı maddənin müddəaları tətbiq edilir. Belə müqavilə, saziş və ya qanunvericilik mövcud
olduqda bu maddənin müddəaları tətbiq edilmir, yalnız əgər maraqlı Tərəflər bunun əvəzində hazırkı
maddənin istənilən və ya bütün sonrakı müddəalarını tətbiq etmək barədə razılığa gəlmirlər.
2. Sorğu edilən Tərəf sorğuya cavab olaraq məlumat və ya materialın təqdim edilməsinin aşağıdakı
şərtlərini irəli sürə bilər:
a) qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında xahiş belə bir şərt qoyulmadan yerinə yetirilə bilmədikdə
onların məxfiliyini qorumaq;
b) sorğuda qeyd olunmayan digər istintaq və ya məhkəmə təhqiqatı üçün ondan istifadə etməmək.
3. Sorğu edən Tərəf 2-ci bənddə göstərilən şərtlərdən hər hansı birini yerinə yetirə bilmədikdə, o, bu
barədə digər Tərəfi dərhal məlumatlandırır, həmin Tərəf isə sonradan məlumatın təqdim edilibedilməyəcəyi haqqında qərar qəbul edir. Sorğu edən Tərəf bu şərtləri yerinə yetirməyə razılıq verdikdə,
həmin şərtlər onun üçün məcburi xarakter daşıyır.
4. 2-ci bənddə göstərilən şərtlər əsasında məlumat və ya material təqdim edən hər hansı bir Tərəf bu
şərtlərin biri ilə əlaqədar digər Tərəfdən həmin məlumat və ya materialdan baş vermiş istifadə ilə bağlı
izahat tələb edə bilər.
Fəsil 2 - Xüsusi müddəalar
Yarımfəsil 1 - İlkin tədbirlərlə bağlı qarşılıqlı yardım
Maddə 29 - Kompüterdə saxlanan verilənlərin mühafizəsinin təxirəsalınmaz təminatı
1. İstənilən Tərəf digər Tərəfə həmin Tərəfin ərazisində yerləşən kompüter sistemində saxlanan və
qarşılıqlı yardım çərçivəsində barələrində axtarış və ya digər analoji buraxılmanı təmin edən hərəkətlər,
götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin edilməsi yaxud onların açıqlanması haqqında sorğu göndərilən
verilənlərin təxirəsalınmaz mühafizəsini təmin etmək və bununla əlaqədar digər tədbirlər görmək məqsədilə
müraciət edə bilər.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq göndərilən məlumatların mühafizəsini təmin etmək haqqında sorğuda
aşağıdakılar göstərilir:
a) mühafizəni təmin etmək niyyətində olan orqan;
b) istintaq edilməli və ya araşdırılmalı olan cinayət və əsas faktların qısa təsviri;
c) mühafizə edilməli olan kompüter verilənləri və onların göstərilən cinayətlə əlaqəsi;
d) kompüter verilənlərinin sahibini və ya kompüter sisteminin olduğu yeri müəyyən edən hər hansı
mövcud olan məlumat;
e) mühafizənin əsaslandırılması;
t) bu Tərəfin qarşılıqlı yardım çərçivəsində axtarış və ya digər analoji buraxılmanı təmin edən
hərəkətlər, götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin edilməsi yaxud bu verilənlərin açıqlanması haqqında
sorğu göndərmək niyyəti haqqında məlumat.
3. Belə sorğu digər Tərəfdən alındıqda sorğu edilən Tərəf göstərilən verilənlərin daxili
qanunvericiliyə uyğun olaraq mühafizəsinin təmin edilməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görür. Bu sorğunun
təmin edilməsi üçün cinayətin hər iki Tərəfdə cəzalandırılan cinayət əməli kimi tövsif edilməsi şərti irəli
sürülmür.
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4. Hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələrində sadalanmayan cinayətlər üzrə qarşılıqlı yardım
çərçivəsində axtarış və ya buraxılmanı təmin edən digər analoji hərəkətlər, götürülmə və ya analoji
mühafizənin təmin edilməsi yaxud bu verilənlərin açıqlanması haqqında sorğunun təmin edilməsi üçün
cinayətin hər iki Tərəfdə cinayət sayılmasını şərt kimi irəli sürən Tərəf hazırkı Konvensiyaya əsasən
mühafizənin təminatı haqqında sorğudan imtina etmək hüququnu o hallarda özündə saxlaya bilər ki,
verilənlərin açıqlanması anına cinayətin hər iki Tərəfdə cinayət kimi tövsif edilməsi şərtinin yerinə
yetirilməməsini güman etməyə əsaslar olsun.
5. Bundan başqa, mühafizə təminatı haqqında sorğunun təmin edilməsindən aşağıdakı hallarda
imtina edilə bilər:
a) müvafiq sorğu onu alan Tərəf tərəfindən siyasi cinayət və ya siyasi cinayətlə bağlı olan cinayət
kimi tövsif edilən cinayətə aid edildikdə;
b) sorğu edilən Tərəfin sorğunun icrasının onun müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və
ya digər əhəmiyyətli mənafelərinə xələl gətirə bilməsi barədə ehtimalları olduqda.
6. Sorğu edilən Tərəf verilənlərin belə mühafizə təminatının gələcəkdə həmin
məlumatların mühafizəsini təmin etməyəcəyini və ya onların məxfiliyini təhlükə altına
olacağını yaxud başqa bir üsulla sorğu edən Tərəfin istintaqına maneə törədəcəyini ehtimal
etdikdə, o, sorğu edən Tərəfi bu barədə dərhal məlumatlandırır, həmin Tərəf sonradan adı
çəkilən sorğunun yerinə yetirilib-yetirilməyəcəyi haqqında qərar qəbul edir.
7. 1-ci bənddə göstərilən sorğuya cavab olaraq verilənlərin həyata keçirilmiş
mühafizəsinin hər hansı təminatı sorğu edən Tərəfin axtarış və ya buraxılmanı təmin edən
digər analoji hərəkətlər, götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin edilməsi yaxud bu
verilənlərin açıqlanması haqqında sorğunu göndərə bilməsi üçün 60 gündən az olmayan
müddət ərzində həyata keçirilir. Belə sorğu alındıqdan sonra bu verilənlər həmin sorğu ilə
əlaqədar qərar qəbul edilənə qədər mühafizə edilir.
Maddə 30 - Saxlanılan trafik verilənlərinin təxirəsalınmaz açıqlanması
1. 29-cu maddəyə uyğun olaraq konkret məlumatla əlaqədar olaraq verilənlərin mühafizə təminatı
haqqında sorğunun yerinə yetirildiyi zaman sorğu edilən Tərəf digər dövlətdə xidmət provayderinin həmin
verilənlərin ötürülməsində iştirakını müəyyən etdikdə, o, operativ şəkildə bu məlumatın verildiyi xidmət
provayderinin iş üsulunu müəyyənləşdirmək məqsədilə sorğu edən Tərəfə trafik verilənlərini kifayət
həcmdə açıqlayır.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq trafik verilənlərinin açıqlanması haqqında sorğu yalnız aşağıdakı hallarda
geri götürülə bilər:
a) o, sorğu edən Tərəfdə siyasi cinayət kimi tövsif olunan cinayətə aid olduqda;
b) sorğu edilən Tərəfin sorğunun icrasının onun müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və
ya digər əhəmiyyətli mənafelərinə xələl gətirə bilməsi barədə ehtimalları olduqda.
Yarımfəsil 2 - İstintaq səlahiyyətləri ilə bağlı qarşılıqlı yardım
Maddə 31 - Saxlanılan kompüter verilənlərinə daxil olma ilə bağlı qarşılıqlı yardım
1. Tərəf digər Tərəfdən kompüter sistemi vasitəsi ilə qorunan, sorğu edilən Tərəfin ərazisində
yerləşən verilənlərin, o cümlədən 29-cu maddəyə əsasən saxlanılan verilənlərin axtarışını və ya buraxılmanı
təmin edən digər analoji hərəkətlərin həyata keçirilməsini, götürülməni və ya analoji mühafizəni yaxud bu
verilənlərin açıqlanmasını sorğu edə bilər.
2. Sorğu edilən Tərəf 23-cü maddədə sadalanan beynəlxalq sənədlərə, razılaşmalara və qanunlara,
habelə hazırkı bölmənin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq həmin sorğuya cavab verir.
3. Sorğuya aşağıdakı hallarda operativ şəkildə cavab verilir:
a) müvafiq verilənlərin itkiyə və ya modifikasiyaya məruz qalacağına güman etməyə əsaslar olduqda;
b) 2-ci bənddə sadalanan sənədlər, razılaşmalar və qanunlar digər operativ əməkdaşlığı nəzərdə
tutduqda.
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Maddə 32 - Müvafiq razılıq əsasında saxlanılan kompüter verilənlərinə və ya ümumi
məlumatlara transsərhəd daxil olma
Tərəf digər Tərəfin razılığı olmadan aşağıdakıları edə bilər:
a) coğrafi yerindən asılı olmayaraq ümumi kompüter verilənlərinə (açıq mənbəyə) giriş əldə etmək;
b) öz ərazisində yerləşən kompüter sistemi vasitəsilə digər Tərəfin ərazisində qorunub saxlanan
kompüter verilənlərinə girişi və ya həmin verilənləri o şərtlə əldə edə bilər ki, həmin Tərəf belə kompüter
sisteminin vasitəsilə verilənləri bu Tərəfə açıqlamaq üçün qanuni səlahiyyətlərə malik olan şəxsin qanuni
və könüllü razılığını alsın.
Maddə 33 - Real vaxt rejimində trafik verilənlərinin toplanması üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım
1. Tərəflər bir-birinə onların ərazisində kompüter sistemlərinin vasitəsilə konkret məlumatlara aid
olan trafik verilənlərinin toplanmasında qarşılıqlı hüquqi yardım göstərirlər. 2-ci bənddə göstərilənlərə
əməl etməklə belə yardımın göstərilməsi daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulan şərt və prosedurlarla
tənzimlənir.
2. Hər bir Tərəf bu yardımı ən azı daxili qanunvericilikdə real vaxt rejimində trafik verilənlərinin
toplanması nəzərdə tutulan cinayətlər üzrə göstərir.
Maddə 34 - Məlumatın məzmununun ələ keçirilməsi üzrə qarşılıqlı yardım
Tərəflər kompüter sistemi vasitəsi ilə ötürülən konkret məlumatların məzmununun real vaxt
rejimində toplanılması və ya yazılması üzrə bir-birlərinə bir şərtlə qarşılıqlı yardım göstərirlər ki, buna
qüvvədə olan müqavilələr və onların daxili qanunvericiliyi yol vermiş olsun.
Yarımfəsil 3 - 24/7 şəbəkəsi
Maddə 35 -24/7 şəbəkəsi
1. Hər bir Tərəf, kompüter sistemləri və kompüter verilənləri ilə əlaqədar cinayətlərin
istintaqı və ya digər icraatın aparılması məqsədilə və ya cinayətlərə dair sübutların elektron
formada toplanması üçün təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsini təmin etmək məqsədilə
sutkada iyirmi dörd saat, həftədə yeddi gün ərzində fəaliyyət göstərən müvafiq əlaqə
mərkəzini təyin edir. Bu yardıma idarəetmədə köməklik və ya, daxili qanunvericilik və ya
təcrübə yol verdikdə, aşağıdakı tədbirlərin birbaşa tətbiq edilməsi daxildir:
a) texniki məsləhət yardımının göstərilməsi;
b) 29-cu və 30-cu maddələrə əsasən verilənlərin mühafizəsinin təmin edilməsi;
c) sübutların toplanması, rəsmi məlumatın təqdim edilməsi və şübhəli şəxslərin yerinin müəyyən
edilməsi.
2. a) Tərəfin əlaqə mərkəzi digər Tərəfin əlaqə mərkəzi ilə məlumatların operativ
mübadiləsi üçün imkanlara malikdir.
b) Tərəfin təyin etdiyi əlaqə mərkəzi bu Tərəfin yardıma və ya ekstradisiyaya məsul olan orqanı
yaxud orqanlarının tərkibində olmadıqda, həmin əlaqə mərkəzi öz fəaliyyətini bu orqan yaxud orqanlarla
operativ şəkildə əlaqələndirmək üçün tədbirlər görür.
3. Hər bir Tərəf belə şəbəkənin işləməsini asanlaşdırmaq məqsədilə ixtisaslı işçi heyətin və
avadanlığın ayrılmasını təmin edir.
Bölmə IV- Yekun müddəalar
Maddə 36 - İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Hazırkı Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan və onun işlənib hazırlanmasında iştirak etmiş
Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlər tərəfindən imzalanması üçün açıqdır.
675

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2. Hazırkı Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları və ya
qəbul etmə yaxud təsdiq haqqında sənədlər Avropa Şurasının baş katibinə saxlanmaq üçün təhvil verilir.
3. Hazırkı Konvensiya beş dövlətin, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan ən azı üç dövlətin 1-ci
və 2-ci bəndlərin müddəalarına uyğun olaraq Konvensiyaya əməl etməyin məcburiliyinə razılığı ifadə
etdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
4. Konvensiyanı imzalayan və sonradan Konvensiyaya əməl etməyin məcburiliyinə razılığı ifadə
edən hər bir dövlətə münasibətdə Konvensiya, həmin dövlətin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq ona
əməl etməyin məcburiliyinə razılığı ifadə etdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 37 - Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlər ilə məsləhətləşmələr apararaq, Avropa Şurasının üzvü olmayan və Konvensiyanın
işlənib hazırlanmasında iştirak etməyən istənilən dövlətə bu Konvensiyaya qoşulmağı təklif edə bilər. Belə
qərar Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulan səs çoxluğu və Nazirlər
Komitəsinin işində iştirak etməyə hüququ olan Tərəflərin nümayəndələrinin yekdil səs verməsi ilə qəbul
edilir.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq Konvensiyaya qoşulan hər hansı dövlətə münasibətdə, Konvensiya
onların qoşulma haqqında sənədi Avropa Şurasının baş katibinə saxlanması üçün verdiyi tarixdən üç ay
sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 38 - Ərazi üzrə tətbiq
1. Hər bir dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə yaxud
qoşulma haqqında sənədini saxlanması üçün təqdim edərkən hazırkı Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazini
və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf istənilən sonrakı müddətdə Avropa Şurası baş katibinin adına bəyanat verməklə,
hazırkı Konvensiyanın qüvvəsini həmin bəyanatda göstərilmiş hər hansı bir digər əraziyə tətbiq edə bilər.
Bu cür əraziyə münasibətdə Konvensiya, baş katib bu cür bəyanatı aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın
birinci günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat onda göstərilən
hər hansı bir əraziyə münasibətdə baş katibin adına bildiriş təqdim etməklə geri götürülə bilər. Geri
götürülmə baş katib bu cür bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 39 - Konvensiyanın qüvvəsi
1. Hazırkı Konvensiyanın məqsədi Tərəflər arasında müvafiq çoxtərəfli və ya ikitərəfli
müqavilələri və ya razılaşmaları, o cümlədən aşağıdakı müddəaları tamamlamaqdan
ibarətdir:
- 1957-ci 13 dekabr tarixli Parisdə imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş Ekstradisiya haqqında Avropa
Konvensiyası (AMS № 024);
- 1959-cu il 20 aprel tarixli Strasburqda imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş Cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyası (AMS № 030);
-1978-ci il 17 mart tarixli Strasburqda imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş Cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol (AMS № 099).
2. İki və ondan daha çox Tərəf hazırkı Konvensiyanın predmetini təşkil edən məsələlər üzrə saziş və
ya müqavilə bağladıqda yaxud başqa bir üsulla həmin məsələlərə münasibətlərini qurduqda və ya onlar
bunu gələcəkdə həyata keçirə bildikdə, adı çəkilən Tərəflər göstərilən saziş və müqaviləni tətbiq edə və ya
öz münasibətlərini onlara uyğun olaraq tənzimlək hüququna malikdirlər. Lakin, Tərəflər bu sənədin
tənzimlədiyi məsələlərdə fərqli olan və hazırkı Konvensiyanın predmetini təşkil edən digər məsələlər üzrə
münasibətlər qurduqda, onlar bu münasibətləri Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərini pozmamaqla həyata
keçirirlər.
3. Hazırkı Konvensiyada heç bir müddəa Tərəflərin digər hüquq, məhdudiyyət və öhdəliklərinə
toxunmur.
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Maddə 40 - Bəyanatlar
Avropa Şurası baş katibinin adına rəsmi bildiriş göndərməklə hər bir dövlət imzalama zamanı və ya
ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanması üçün təhvil
verərkən 2-ci, 3-cü maddə və 6-cı maddənin 1.b bəndi, 7-ci maddə və 9-cu maddənin 3-cü bəndi, 27-ci
maddənin 9.e bəndində nəzərdə tutulmuş əlavə elementlərin daxil edilməsi məqsədilə müvafiq imkanlardan
istifadə etdiyini bəyan edə bilər.
Maddə 41 - Federativ dövlətə aid olan müddəa
1. Federativ dövlət hazırkı Konvensiyanın II fəslində əksini tapan, mərkəzi hakimiyyətlə federasiya
subyektləri arasında yaxud digər analoji ərazi vahidləri arasında münasibətləri tənzimləyən öhdəlikləri
qəbul etmək hüququnu özündə saxladığını bir şərtlə qeyd-şərt edə bilər ki, o, istənilən halda III fəslə uyğun
olaraq əməkdaşlığı həyata keçirmək qabiliyyəti olsun.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq belə bir qeyd-şərti irəli sürməklə federativ dövlət II bölmədə nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinə təminat vermək üzrə öhdəlikləri istisna etmək və ya əhəmiyyətli
dərəcədə ixtisar etmək məqsədilə həmin qeyd-şərtin müddəalarından istifadə edə bilməz. O, həmin
tədbirlərin həyata keçirilməsinə təminat vermək üçün daha geniş və təsirli hüquq-mühafizə imkanlarını
nəzərdə tutmalıdır.
3. Həyata keçirilməsi federasiya subyektlərinin və ya federasiyanın konstitusiya sisteminə uyğun
olaraq qanunvericilik tədbirlərini görmək öhdəliyinə malik olmayan digər analoji ərazi vahidlərinin
yurisdiksiyasına düşən bu Konvensiyanın müddəalarına gəlincə, federal hökumət həmin subyektlərin
səlahiyyətli orqanlarına adı çəkilən müddəalar haqqında, o cümlədən onları həmin müddəaların həyata
keçirilməsi üçün lazımi hərəkətə sövq etmək mənasında özünün müsbət rəyini bildirir.
Maddə 42 - Qeyd-şərtlər
Avropa Şurası baş katibinin adına rəsmi bildiriş göndərməklə hər bir dövlət imzalama zamanı və ya
ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanması üçün təhvil
verərkən bəyan edə bilər ki, o, 4-cü maddənin 2-ci bəndi, 6-cı maddənin 3-cü bəndi, 9-cu maddənin 4-cü
bəndi, 10-cu maddənin 3-cü bəndi, 11-ci maddənin 3-cü bəndi, 14-cü maddənin 3-cü bəndi, 22-ci maddənin
2-ci bəndi, 29-cu maddənin 4-cü bəndi və 41-ci maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qeyd-şərti bəyan
etmək hüququna malikdir. Başqa qeyd-şərtlərin edilməsinə yol verilmir.
Maddə 43 - Qeyd-şərtlərin statusu və ləğv edilməsi
1. 42-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qeyd-şərt vermiş Tərəf Avropa Şurası baş katibinin
adına ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə qeyd-şərtin özünü və ya bir hissəsini ləğv edə bilər. Qeyd-şərtin bu
şəkildə ləğvi müvafiq bildirişin baş katib tərəfindən alındığı gün qüvvəyə minir. Bildirişdə qeyd-şərtin ləğvi
orada göstərilən tarixdə qüvvəyə minməsi haqqında qeyd olduqda və bu tarix isə bildirişin baş katib
tərəfindən alındığı tarixdən sonrakı tarixə təsadüf etdikdə, qeyd-şərtin ləğv edilməsi göstərilən sonrakı
tarixdən etibarən qüvvəyə minir.
2. 42-ci maddədə göstərilən qeyd-şərti verən Tərəf, şərait icazə verdikdə, həmin qeyd-şərti tam və
ya qismən ləğv edir.
3. Avropa Şurasının baş katibi 42-ci maddədə göstərilmiş bir və ya bir neçə qeyd-şərt verən Tərəfə
həmin qeyd-şərti (qeyd-şərtləri) ləğv etmək imkanları haqqında müntəzəm olaraq sorğu göndərə bilər.
Maddə 44 - Düzəlişlər
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya düzəlişlər təklif edə bilər və müvafiq məlumat Avropa Şurasının
üzvü olan dövlətlərə, Avropa Şurasının üzvü olmayan, lakin hazırkı Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında
iştirak etmiş dövlətlərə, o cümlədən bu Konvensiyaya qoşulan və ya 37-ci maddənin müddəalarına uyğun
olaraq qoşulmaq təklifi alan hər hansı dövlətə Avropa Şurasının baş katibi vasitəsilə bildirilir.
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2. Tərəflərdən hər hansı biri tərəfindən təklif edilmiş istənilən düzəliş Nazirlər Komitəsinə təklif
edilən düzəlişə dair öz rəyini bildirən Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsinə göndərilir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi tərəfindən
təqdim edilən rəyi nəzərdən keçirir və üzv olmayan hazırkı Konvensiyanın iştirakçıları ilə
məsləhətləşmədən sonra həmin düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Hazırkı maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul
edilmiş hər hansı düzəlişin mətni təsdiq olunmaq üçün Tərəflərə göndərilir.
5. Hazırkı maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş bütün Tərəflərin baş
katibə həmin düzəlişlə əlaqədar razılıqlarını bildirdikdən sonra 13-cü günü qüvvəyə minir.
Maddə 45 - Mübahisələrin həlli
1. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi haqqında
məlumatlandırılır.
2. Tərəflər arasında hazırkı Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisə yarandıqda, onlar
bu mübahisəni danışıqlar və ya öz seçimlərinə uyğun olan digər dinc yollarla, o cümlədən mübahisənin
maraqlı Tərəflərinin razılığını almaq üçün Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsinə, qərarı Tərəflər
üçün məcburi qüvvəyə malik olan Arbitraj Məhkəməsinə yaxud Beynəlxalq Məhkəməyə verməklə
tənzimləməyə çalışırlar.
Maddə 46 - Tərəflərin məsləhətləşmələri
1. Tərəflər, müvafiq hallarda, aşağıdakıları təşviq etmək məqsədilə müntəzəm olaraq
məsləhətləşmələr keçirirlər:
a) hazırkı Konvensiyadan səmərəli istifadə və onun tətbiq edilməsi, o cümlədən ona aid olan
problemlərin, habelə hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat və ya qeyd-şərtin
nəticələrin aşkarlanması;
b) hüquqi, siyasi və ya texniki sahələrdə kibercinayətkarlığa və elektron formada sübutların
toplanmasına aid mühüm dəyişikliklər haqqında məlumat mübadiləsi;
c) hazırkı Konvensiyaya mümkün əlavə və ya düzəlişlərin edilməsi məsələsinin
nəzərdən keçirilməsi.
2. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi 1-ci bənddə göstərilən məsləhətləşmələrin nəticələri
haqqında müntəzəm olaraq məlumatlandırılır.
3. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi müvafiq hallarda 1-ci bənddə göstərilən
məsləhətləşmələrin keçirilməsinə yardım göstərir və Tərəflərə onların Konvensiyaya əlavə və düzəlişlər
etmək səylərinə köməklik etmək üçün zəruri tədbirlər görür. Hazırkı Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən
sonra üç ildən gec olmayaraq Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi Tərəflərlə əməkdaşlıqda
Konvensiyanın bütün müddəalarını nəzərdən keçirir və, zərurət yarandıqda, hər hansı müvafiq düzəlişin
qəbul edilməsini tövsiyə edir.
4. Avropa Şurası xərclərin öz üzərinə götürdüyü hallar istisna olmaqla, 1-ci bəndin müddəalarının
həyata keçirilməsi zamanı əmələ gələn xərcləri Tərəflər özlərinin müəyyən etdikləri şərtlər əsasında
ödəyirlər.
5. Avropa Şurasının Katibliyi Tərəflərə onların bu maddədən irəli gələn vəzifələrinin
həyata keçirilməsində köməklik göstərir.
Maddə 47 – Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Avropa Şurasının baş katibinə bildiriş göndərməklə hazırkı Konvensiyanı istənilən
zaman denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya baş katibin belə bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 48 – Bildiriş
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Avropa Şurasının baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, hazırkı Konvensiyanın işlənibhazırlanmasında iştirak etmiş Şuranın üzvü olmayan dövlətlərə, habelə hazırkı Konvensiyaya qoşulmuş və
ya qoşulmaq təklifi almış istənilən dövlətə aşağıdakılar barədə bildiriş göndərir:
a) hər hansı imzalama;
b) istənilən ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədin
saxlanması təhvil verilməsi;
c) 36-cı və 37-ci maddələrin müddəalarına uyğun olaraq hazırkı Konvensiyanın qüvvəyə minməsinin
istənilən tarixi;
d) 40-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat və ya 42-ci maddənin
müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər hansı qeyd-şərt;
e) hazırkı Konvensiyaya aid olan hər hansı digər aktlar, bildirişlər və məlumatlar.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər hazırkı Konvensiyanı
imzaladılar.
Budapeşt şəhərində, 2001-ci il noyabrın 23-də ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki
mətn bir nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərində saxlanılır. Avropa
Şurasının baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə, hazırkı Konvensiyanın işlənibhazırlanmasında iştirak etmiş Şuranın üzvü olmayan dövlətlərə və Konvensiyaya qoşulmuş istənilən
dövlətə göndərir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 7-ci
bəndinin "a" yarımbəndi üzrə
B Ə Y A N A T I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 7-ci bəndinin "a" yarımbəndinə uyğun
olaraq, ekstradisiya müqaviləsi olmadığı hallarda ekstradisiya və müvəqqəti həbsə dair sorğuları qəbul edən
səlahiyyətli orqan qismində Ədliyyə Nazirliyini təyin edir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 2-ci
bəndinin "c" yarımbəndi üzrə
B Ə Y A N A T I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 2-ci bəndinin "c" yarımbəndinə müvafiq
olaraq, qarşılıqlı yardım üçün sorğu göndərmək, sorğuları icra etmək və onların icra edilməsi üçün məsul
olan səlahiyyətli orqan qismində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini təyin edir.
Azərbaycan Respublikasınm "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 9-cu
bəndinin "e" yarımbəndi üzrə
B Ə Y A N A T I
Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 9-cu bəndinin "e" yarımbəndinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikası baş katibi məlumatlandırır ki, səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədilə bu bənd əsasında
edilmiş sorğular onun mərkəzi hakimiyyət orqanına göndərilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci
bəndi üzrə
B Ə Y A N A T I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, kompüter
sistemləri və kompüter verilənləri ilə əlaqədar cinayətlərin istintaqı və ya digər icraatın aparılması
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məqsədilə və ya cinayətlərə dair sübutların elektron formada toplanması üçün təxirəsalınmaz yardımın
göstərilməsini təmin etmək məqsədilə sutkada iyirmi dörd saat, həftədə yeddi gün ərzində fəaliyyət
göstərən əlaqələndirici qurum qismində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini təyin edir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 38-ci maddəsi üzrə
B Ə Y A N A T I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 38-ci maddəsinə uyğun olaraq, Konvensiyanın
müddəalarının Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində
həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad edilməyənədək zəmanət verə bilməyəcəyini bəyan edir.
Azərbaycan Respublikasınm "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci
bəndinin "b" yarımbəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin "b" yarımbəndinə dair bəyan
edir ki, əməllər az əhəmiyyətli olduğuna görə ictimai təhlükəli hesab edilmədikdə, cinayət deyil, tənbeh
edilə bilən hüquq pozuntuları kimi qiymətləndirilir. Cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli
əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi əhəmiyyətli zərərə səbəb olursa, cinayət
sayılır.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 3-cü
bəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinə dair Konvensiyanın 6-cı
maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən əməlləri, az əhəmiyyətli olduğuna görə ictimai təhlükəli cinayət hesab
edilmədikdə, cinayət tərkibli hüquq pozuntuları kimi yox, cəzalandırıla bilən hüquq pozuntuları kimi
qiymətləndirir, cinayət məsuliyyətinin yalnız göstərilən əməllər əhəmiyyətli zərərlə nəticələndiyi halda
yarandığı barədə qeyd-şərt edir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 42-ci maddəsi və 4-cü
maddəsinin 2-ci bəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 42-ci maddəsinə və 4-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun
olaraq, cinayət məsuliyyətinin yalnız Konvensiyanın 4-cü maddəsində göstərilən əməllər əhəmiyyətli
zərərlə nəticələndiyi halda yarandığı barədə qeyd-şərt edir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 42-ci maddəsi və 29cu maddəsinin 4-cü bəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 42-ci maddəsinə və 29-cu maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun
olaraq, verilənlərin mühafizəsinin təminatına dair sorğunun əsaslandığı cinayət aşkar edildiyi vaxt, həmin
cinayət Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə cinayət hesab edilmədiyi halda, verilənlərin
mühafizəsinin təminatı ilə bağlı sorğunun icrasından imtina etmək hüququna malikdir.
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında” 2009-cu il fevralın 16-da Afina şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq
edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 3 aprel 2009-cu il.
№ 780-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I

Konvensiyanın əhatə dairəsi
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq
edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün
vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
iii) əmlak vergisi;
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(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
(b) Yunanıstan Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir və kapital vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin gəlir və kapital vergisi;
(bundan sonra “Yunanıstan vergisi” adlanır).
4. Bu Konvensiya həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli
dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Fəsil II
Anlayışlar
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “ərazi” termini müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisini və Yunanıstan
Respublikasının ərazisini bildirir;
(b) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Yunanıstanı bildirir;
(c) “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(d) “şirkət” termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(e) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin” rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(f) “beynəlxalq daşıma” termini - dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən
daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında
istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(g) “milli şəxs” termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir;
(h) “səlahiyyətli orqan” termini:
(i) Azərbaycanda - Vergilər Nazirliyini və Maliyyə Nazirliyini;
(ii) Yunanıstanda - iqtisadiyyat və maliyyə nazirini və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı burada müəyyən
edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı daşıyır, həmin
Dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin terminə həmin
Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, faktiki idarəetmə
yerinə və ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə bilən istənilən şəxsi
bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi vahidini və ya yerli hakimiyyət orqanını
da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən
əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
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(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız qeydiyyatdan keçdiyi və faktiki idarəetmə
yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir. Qeydiyyat yeri və faktiki idarəetmə yeri Razılığa gələn
eyni Dövlətdə olmadığı halda, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə həll etməyə səy göstərəcəklər.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(1) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər
yer;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti - yalnız
bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 9 (doqquz) aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətin hüdudları daxilində istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 6 (altı) aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
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fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən adı birinci çəkilən
Dövlətdə bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş
fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə
həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi
nümayəndəliyə çevirmir; və ya
(b) müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementləri və təfsilatları üzrə danışıqlar
aparmaq səlahiyyətlərinə malikdirsə, hətta müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi Razılığa
gələn digər Dövlətdə imzalandığı halda belə, Razılığa gələn Dövlətdə öz səlahiyyətlərindən istifadə edən
hesab edilə bilər;
(c) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən Dövlətdə bu cür müəssisəyə
məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatları saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin
adından mal və ya məmulat çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta mükafatları yığırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daim nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III

Gəlirin vergidən cəlb edilməsi
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin, istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; gəmilər, qayıqlar və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
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nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə.
həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət, adətən, müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətdə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
6. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Beynəlxalq daşımalarla məşğul olan gəmilərin istismarından əldə edilmiş mənfəət yalnız həmin
gəmilərin qeydiyyatdan keçdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin gəmilərin
beynəlxalq daşımalarda istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
685

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan
verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir.
Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə
alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri olduqda, bir-biri ilə məsləhətləşmələr
aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən
(paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o
cümlədən gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezidenti olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq,
səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan
əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq
fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə
orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə
bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda
tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq:
(a) Azərbaycan Respublikasında yaranan və Yunanıstan Respublikasının Hökumətinə ödənilən
faizlər Azərbaycan vergisindən azad edilir;
(b) Yunanıstan Respublikasında yaranan və Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə ödənilən
faizlər Yunanıstan vergisindən azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
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mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiq olunma formasını
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət əsərləri və ya elmi
əsərlər, o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının və televiziya və ya radio yayımları, yaxud
peyk, fibrooptik kabel və ya yayım üçün tətbiq edilən oxşar texnologiya vasitəsilə yayımlarda istifadə
edilən lent və ya kasetlərin, maqnit kasetlərinin və ya lazer disklərinin, kompyuter proqram təminatı, hər
hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə
hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ
əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə (know-how) dair informasiya əvəzində alman
istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və 'ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi
halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab
edilir.
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6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər iksi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər 8-ci maddənin müddəalarına əsasən, bu gəmilərin
istismarından mənfəətin vergiyə cəlb edildiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. Bu maddənin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b) əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa
gələn digər Dövlətdə qalırsa; bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən
əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
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iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağla orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq
dövr ərzində ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa
və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə
və
(e) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar 8-ci maddənin müddəalarına əsasən, bu gəmilərin istismarından
mənfəətin vergiyə cəlb edildiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən
qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, 1-ci bənddə göstərilən və Razılığa gələn
Dövlətlər arasında mədəni müqavilə və ya razılaşmaya müvafiq olaraq həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə
edilən gəlir, Razılığa gələn Dövlətə səfər tamamilə və ya əsasən Razılığa gələn digər Dövlətin, yaxud onun
inzibati ərazi vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanlarının dövlət fondlarından maliyyələşdirildiyi təqdirdə,
Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad olunacaqdır.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
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ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət
orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi vahidinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara və təqaüdlərə tətbiq
edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya
təlim almaq məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin
mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan uduşlu
oyunlar və lotereyalardan uduşlar formasında gəlirlər, həmçinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
Fəsil IV
Əmlakın vergiyə cəlb edilməsi
Maddə 22
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
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2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak, 8-ci maddənin
müddəalarına əsasən, bu gəmilərin istismarından mənfəətin vergiyə cəlb edildiyi Razılığa gələn Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Fəsil V

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodu
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodu
Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq, Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, adı birinci çəkilən
Dövlət:
(a) həmin rezidentin gəlir vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinin;
(b) həmin rezidentin əmlak vergisindən həmin digər Dövlətdə ödənilmiş əmlak vergisinin məbləğini
çıxmalıdır.
Heç bir halda bu cür çıxılma, çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış və şəraitdən asılı olaraq, həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlirə və ya əmlaka aid verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
Fəsil VI

Xüsusi müddəalar
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə, rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır.
Bu müddəa, Razılığa gələn Dövlətin üzərinə onun mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə
alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və
çıxılmaların Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir
edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci bəndinin 6-cı bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
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müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi, eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezidenti olduğu Dövlətin və ya bu hal 24cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya
gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya,
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında məxfi hesab edilir və yalnız 1-ci cümlədə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
açıqlanır. Bu cür şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
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(b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq informasiya əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu informasiyaya ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş informasiyanın əldə edilməsi üçün özünün informasiya əldə etmə
vasitələrindən istifadə edəcək. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə
tabedir, lakin bu məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı informasiyanın əldə edilməsində daxili
marağının olmaması səbəbindən bu informasiyanın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən kimi
təfsir edilməməlidir.
Maddə 27
Vergilərin yığılmasında yardım
1. Razılığa gələn Dövlətlər gəlir tələblərinin alınmasında bir-birinə yardım edəcəklər. Bu yardım 1ci və 2-ci maddələrdə göstərilmiş vergilər və şəxslərlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları bu maddənin tətbiq olunma formasını qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edə
bilərlər.
2. Bu maddədə istifadə edilən “gəlir tələbləri” termini Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə ödənilməli olan istənilən məbləği, həmçinin bu cür məbləğlərlə bağlı faizləri, inzibati
cərimələri və vergilərin yığılması və ya əmlaka həbs qoyulması ilə bağlı xərcləri ifadə edir, bir şərtlə ki, bu
vergitutma bu Konvensiyaya və ya Razılığa gələn Dövlətlərin tərəf olduqları hər hansı digər sənədə zidd
olmasın.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi həmin Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq məcburi
alına bilərsə və həmin vaxt həmin Dövlətin qanunlarına əsasən onun alınmasının qarşısını ala bilməyən
şəxs tərəfindən ödənilməlidirsə, bu gəlir tələbi həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən icra məqsədilə qəbul ediləcəkdir, həmin gəlir
tələbi həmin digər Dövlət tərəfindən, öz vergi tələbi kimi, onun özünün vergilərinin məcburi alınması və
yığılmasına tətbiq edilən qanunlarının müddəalarına müvafiq qaydada alınacaqdır.
4. Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi, həmin Dövlətin özünün qanunlarına əsasən onun alınmasını
təmin etmək məqsədilə ona münasibətdə əmlaka həbs qoyulması tədbirlərini həyata keçirə biləcəyi
tələbdirsə, bu halda həmin gəlir tələbi Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən əmlaka həbs qoyulması tədbirlərinin həyata
keçirilməsi məqsədilə qəbul ediləcəkdir. Həmin digər Dövlət, hətta həmin vaxt gəlir tələbi adı birinci
çəkilən Dövlətdə məcburi alma bilmədikdə və ya onu ödəməli olan şəxsin onun alınmasının qarşısını almaq
hüququ olduqda belə, həmin gəlir tələbinə münasibətdə öz gəlir tələbi kimi, öz qanunlarının müddəalarına
müvafiq olaraq əmlaka həbs qoyma tədbirlərini tətbiq edəcəkdir.
5. 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və ya 4cü bəndlərin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə özünün xarakterinə görə həmin
Dövlətin qanunlarına əsasən tətbiq oluna bilən hər hansı üstünlüyə malik olmayacaq və ya zaman
məhdudiyyətinin mövzusu olmayacaqdır. Bundan başqa, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və ya 4-cü
bəndin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin
qanunlarına müvafiq olaraq bu gəlir tələbinə tətbiq edilə bilən hər hansı üstünlüyə malik olmayacaqdır.
6. Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələblərinin mövcudluğu, qanuniliyi və ya məbləği ilə bağlı iddialar
yalnız həmin Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında qaldırıla bilər. Bu maddənin heç bir
müddəası bu cür iddiaların Razılığa gələn digər Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında
qaldırıla bilməsi hüququnun verilməsi kimi təfsir edilməməlidir.
7. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətə 3-cü və ya 4-cü bəndə müvafiq
olaraq müraciət edildikdən sonra istənilən vaxt, Razılığa gələn digər Dövlət müvafiq gəlir tələbini alana və
adı birinci çəkilən Dövlətə köçürənədək həmin gəlir tələbinin:
(a) 3-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən məcburi alma bilən və həmin vaxt onun alınmasının qarşısını ala bilməyən şəxs tərəfindən
ödənilməli olan gəlir tələbi;
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(b) 4-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən alınmasını təmin etmək məqsədilə barəsində əmlaka həbs qoyulması tədbiri tətbiq edə biləcəyi gəlir
tələbi olmasına xitam verilirsə, bu halda adı birinci çəkilən Dövlətin səlahiyyətli orqanı Razılığa gələn digər
Dövlətin səlahiyyətli orqanına bu fakt barədə dərhal məlumat verməlidir və digər Dövlətin seçiminə əsasən,
adı birinci çəkilən Dövlət müraciəti müvəqqəti dayandırmalı və ya geri götürməlidir.
8. Müraciət edən Dövlət gəlir tələbinin məbləğini həm müraciət edən Dövlətin, həm də müraciət
edilən Dövlətin valyutasında göstərməlidir. Əvvəlki cümlənin məqsədləri üçün tətbiq edilən mübadilə
məzənnəsi, müraciət edən Dövlətin ən mötəbər birjası və ya birjalarında təsbit edilmiş son satış qiymətidir.
Müraciət edilən Dövlət tərəfindən alman hər bir məbləğ müraciət edən Dövlətə müraciət edən Dövlətin
valyutasında köçürüləcəkdir. Köçürmə, məbləğin alınmasından sonrakı bir ay ərzində həyata keçirilir.
9. Heç bir halda bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və inzibati təcrübəsində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) dövlət siyasətinə (ordre public) zidd ola biləcək tədbirlər həyata keçirmək;
(c) Razılığa gələn digər Dövlət, şəraitdən asılı olaraq, öz qanunları və ya inzibati təcrübəsinin imkan
verdiyi bütün mümkün yığılma və ya əmlaka həbs qoyma tədbirlərindən istifadə etmədikdə;
(d) həmin Dövlət üçün inzibati yük Razılığa gələn digər Dövlətin əldə ediləcəyi faydaya münasibətdə
aşkar şəkildə disproporsional olduqda.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
Fəsil VII

Yekun müddəalar
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri digərini zəruri dövlətdaxili prosedurlarının yerinə yetirildiyi
barədə diplomatik kanallarla yazılı xəbərdar edirlər.
2. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir və onun müddəaları hər iki Razılığa
gələn Dövlətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya çıxılma verilən məbləğlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 (bir)
yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə «hesablanan vergi məbləğlərinə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı 5 (beş) illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 (altı) ay qalmış,
diplomatik kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini
ləğv edə bilər.
Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya çıxılma
verilən məbləğlərə;
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(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin verildiyi
ildən sonrakı təqvim ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə
hesablanan vergi məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Afina şəhərində 16 fevral 2009-cu il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
yunan və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı olduğu
təqdirdə, ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından (imza)
Yunanıstan Respublikası Hökuməti adından (imza)

Protokol
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında” Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib
hissəsi sayılan aşağıdakı müddəa barədə razılığa gəldilər:
Belə başa düşülür ki, dəniz və ya hava gəmisinin heyətsiz icarəyə verilməsi əvəzində edilən
ödənişlərə royalti kimi baxılır.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Bu Protokol Afina şəhərində 16 fevral 2009-cu il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
yunan və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı olduğu
təqdirdə, ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından (imza)
Yunanıstan Respublikası Hökuməti adından (imza)
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“Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” Konvensiyanın və ona dair Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında” 2008-ci il sentyabrın 22-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və ona dair Protokol təsdiq
edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 16 dekabr 2008-ci il
№-737-IIIQ
Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Niderland Krallığı Hökuməti iki Dövlət arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın bağlanması məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və
ya inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycanda:
hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
əmlak vergisi;
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(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
(b) Niderlandda:
de inkomstenbelasting (gəlir vergisi);
de loonbelasting (əməkhaqqından vergi);
de vennootschapsbelasting (müəssisələrdən vergi), yeraltı sərvətlərin işlənməsi haqqında qanuna
(Mijnbouwwet) əsasən təbii ehtiyatların işlənməsindən əldə olunan xalis mənfəətdə hökumət payı da daxil
olmaqla;
de dividendbelasting (dividendlərdən vergi),
(bundan sonra “Niderland vergisi” adlanır).
4. Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları özlərinin müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Fəsil II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “Razılığa gələn Dövlət” termini - kontekstdən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasını
(Azərbaycanı) və ya Niderland Krallığını (Niderlandı) bildirir; “Razılığa gələn Dövlətlər” termini
Azərbaycan Respublikasını (Azərbaycanı) və ya Niderland Krallığını (Niderlandı) bildirir;
(b) “Azərbaycan” termini - Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da
daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren
hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq
hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə
müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
(c) “Niderland” termini – Niderland Krallığının Avropada yerləşən hissəsini, o cümlədən onun ərazi
dənizi və ondan kənarda Niderlandın, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, dənizin dibi, yerin təki, onlarla
əlaqəli sular və onların təbii sərvətlərinə münasibətdə öz yurisdiksiyasını və suveren hüquqlarını tətbiq
etdiyi istənilən ərazini bildirir;
(d) “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(c) “şirkət” termini – hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətini və
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətini bildirir;
(g) “beynəlxalq daşıma” termini - Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə tərəfindən istismar
edilən dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin
müstəsna olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna
olmaqla) bildirir;
(h) “milli şəxs” termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir;
(i) “səlahiyyətli orqan” termini:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Niderlandda - maliyyə naziri və ya onun müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş nümayəndəsini
bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqinə münasibətdə, burada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
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vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı daşıyır,
həmin Dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin terminə
həmin Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, idarəetmə yerinə, inkorporasiya
yerinə, qeydiyyat yerinə və ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə bilən
istənilən şəxsi bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi və ya
yerli hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən
gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “daimi nümayəndəlik” termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(ç) emalatxana və
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. (a) Razılığa gələn Dövlətdə tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma layihəsi, o
cümlədən nəzarət fəaliyyəti Razılığa gələn həmin Dövlətdə yalnız 12 aydan artıq davam etdikdə daimi
nümayəndəlik yaradır;
(b) Razılığa gələn Dövlətdə, məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və
ya bu cür məqsədlər üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi yalnız bu xarakterli
fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) həmin Dövlətdə 6 aydan artıq davam etdikdə daimi nümayəndəlik
yaradır.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
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(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması və ya yayılması, yaxud müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli marketinq məqsədi üçün saxlanılması;
(e) kreditlərlə, mal və ya məmulatların çatdırılması ilə, yaxud texniki xidmətlərlə bağlı müqavilələrin
bağlanmasında (sadəcə imzalama da daxil olmaqla) kömək - bu fəaliyyət müəssisə üçün hazırlıq, yaxud
yardımçı xarakterli olduqda;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(g) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (f) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilələr
bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və Razılığa gələn Dövlətdə adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə,
həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin 4-cü bənddə göstərilmiş
fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə
həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi
nümayəndəliyə çevirmir.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi,
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta mükafatları yığırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətin ərazisində daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
Bununla belə, agentin fəaliyyəti tamamilə və ya əsasən həmin müəssisə üçün həyata keçirilirsə,
həmin agent bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir, bir şərtlə ki, həmin agentin
və müəssisənin aşağıdakı əməliyyatları müstəqil tərəflər arasında ola biləcək şərtlər əsasında həyata
keçirdikləri göstərilməsin.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə edilən gəlir
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatlarında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
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3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında (dolayı metod) müəyyən edilirsə, bu
maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə
müəyyənləşdirilməsində Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü
metodu elə olmalıdır ki, nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən yalnız öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına görə
həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti (gəliri) yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə (gəlirə):
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz əsasda icarəyə verilməsindən
mənfəət (gəlir); və
(b) mal və ya məmulatların daşınması üçün istifadə olunan konteynerlərin (konteynerlərin daşınması
üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla) istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən
mənfəət (gəlir) aiddir, bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq
daşımalarda istismarına münasibətdə təsadüfi xarakter daşısın.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə (gəlirə) də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
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(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan
verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri
olduqda, bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
(a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən — əgər faktiki sahib dividendləri ödəyən şirkətin
kapitalının ən azı 25 faizinə sahib olan şirkət olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin kapitalına ən azı 200.000
avro məbləğində investisiya qoymuşdursa;
(b) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən – bütün digər hallarda.
3. Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı razılaşma yolu ilə 2-ci bəndin tətbiqi
formasını müəyyən edəcəklər.
4. 2-ci bəndin müddəaları dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb
edilməsinə təsir etmir.
5. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, “jouissance” səhmləri və ya
“jouissance” hüquqlarından, dağ-mədən sənayesinin səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən və ya borc
tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb
edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
6. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq
fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə
orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə
bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda
tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
7. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
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Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, aşağıdakı tələblərdən biri yerinə
yetirildikdə, Razılığa gələn Dövlətlərin birində yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin onların faktiki
sahibi olan rezidentinə ödənilən faizlər yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(i) faizlərin ödəyicisi və ya resipiyenti bilavasitə Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun dövlət
orqanı, siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
Mərkəzi Bankıdırsa;
(ii) faizlər, onların ödəyicisinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti tərəfindən təsdiq
edilmiş borclara münasibətdə ödənilirsə;
(iii) faizlər, Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi Bankı və ya Razılığa
gələn Dövlətin Hökumətinə məxsus olan və ya onun tərəfindən nəzarət olunan hər hansı agentlik və ya
qurum (maliyyə institutu da daxil olmaqla) tərəfindən təqdim edilmiş, təsdiq edilmiş, zəmanət verilmiş və
ya sığortalanmış borclara münasibətdə ödənilirsə;
(iv) faizlər, maliyyələşdirmə sazişlərinə və ya hər hansı sənaye, kommersiya, yaxud elmi avadanlığın
kreditlə satışı ilə bağlı və ya sənaye, kommersiya və ya elmi qurğuların quraşdırılması ilə bağlı, həmçinin
ictimai işlərlə bağlı ödəmələrin sonrakı dövrə keçirilməsinə münasibətdə ödənilirsə.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları 2-ci və 3-cü bəndlərin tətbiqi formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edəcəklər.
5. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimə ödənişləri bu maddənin məqsədi üçün
faizlər hesab edilmir.
6. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə oradan yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
7. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
8. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasında xüsusi
münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı
halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin müddəaları
yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə
müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
9. Bununla belə, faizlərin ödənilməsinə əsas verən borc öhdəliyinin bu maddənin üstünlüklərindən
yararlanmaq üçün müəyyən edildiyi və ya yaradıldığı və vicdanlı kommersiya məqsədlərinə xidmət
etmədiyi halda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcək. Razılığa gələn Dövlət bu müddəanı tətbiq
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etmək istədiyi halda onun səlahiyyətli orqanı əvvəlcədən Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı
ilə məsləhətləşmələr aparmalıdır.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər, həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) istənilən patent, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya proses, yaxud kommersiya və ya
elmi təcrübəyə aid olan informasiyaya görə ödənilən royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən, əgər bu
patent, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya proses, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
təcrübəyə aid olan informasiya 3 ildən köhnə deyilsə;
b) royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən, bütün digər hallarda.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı razılaşma yolu ilə 2-ci bəndin tətbiqi
formasını müəyyən edəcəklər.
4. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri
(o cümlədən kinofilmlər və radio və ya televiziya yayımı üçün istifadə edilən lentlər və kasetlər) üzrə
müəlliflik hüquqlarının, kompyuter proqramları, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan,
məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya
elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə, sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
8. Bununla belə, royaltilərin ödənilməsinə əsas verən hüquqların bu maddənin üstünlüklərindən
yararlanmaq üçün müəyyən edildiyi və ya yaradıldığı və vicdanlı kommersiya məqsədlərinə xidmət
etmədiyi halda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcək. Razılığa gələn Dövlət bu müddəanı tətbiq
etmək istədiyi halda onun səlahiyyətli orqanı əvvəlcədən Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı
ilə məsləhətləşmələr aparacaqdır.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımından gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
(səhmləri Fond birjasında qiymətləndirilən şirkətdən başqa) səhm kapitalının 50 faizindən artığına
sahibdirsə və ya həmin şirkətin səsvermə hüququnun 50 faizindən artığına malikdirsə və bu cür şirkətin
əmlakı əsas etibarilə həmin digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan ibarətdirsə, bu halda bu cür
rezidentin həmin şirkətin səhmlərinin özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər. Bu bəndin məqsədləri üçün “daşınmaz əmlak” termininə şirkətin kommersiya
fəaliyyətini həyata keçirdiyi daşınmaz əmlak aid edilmir. Bu cür gəlirlər müəssisənin yenidən təşkili,
birləşdirilməsi, bölünməsi, yaxud oxşar dəyişikliklər zamanı əldə edildikdə bu bəndin müddəaları tətbiq
olunmur.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
6. 5-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin, kapitalı tamamilə, yaxud qismən
səhmlərə bölünmüş və həmin Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq həmin Dövlətin rezidenti hesab edilən
müəssisənin səhmlərinin və ya “jouissance” hüquqlarının Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və
özgəninkiləşdirilmədən əvvəlki on il ərzində adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş fiziki şəxs
tərəfindən özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirləri öz qanunlarına müvafiq qaydada vergiyə cəlb
etmək hüququna heç bir təsir etmir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxs tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil
xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə
də vergiyə cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
b) əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 gündən artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa; bu halda gəlirin
yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci, 19-cu və 20-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin.
Əgər muzdlu iş bu tərzdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb ediləcəkdir, əgər:
a) resipiyent cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində digər Dövlətdə qalırsa və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə və
c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisində həyata keçirilən muzdlu işlə
bağlı əldə edilən mükafatlar Razılığa gələn həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət işçisi və
ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları incəsənət işçisi və ya idmançı tərəfindən Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə, həmin digər Dövlətə səfər tamamilə və ya
əsasən Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin dövlət vəsaitlərindən, yaxud onların siyasi və ya inzibati ərazi
bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirildiyi halda tətbiq edilmir. Bu halda
gəlir yalnız incəsənət işçisi və ya idmançının rezident olduğu Dövlətdə vergiyə cəld edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə
bağlı ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin digər
Dövlətin rezidentidirsə və o:
i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
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ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud
hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüdlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun siyasi və
ya inzibati ərazi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara və
təqaüdlərə tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. Bununla belə, gəlirin ödənilməsinə əsas verən hüququn bu maddənin üstünlüklərindən
yararlanmaq üçün müəyyən edildiyi və ya yaradıldığı və vicdanlı kommersiya məqsədlərinə xidmət
etmədiyi halda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcək. Razılığa gələn Dövlət bu müddəanı tətbiq
etmək istədiyi halda onun səlahiyyətli orqanı əvvəlcədən Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı
ilə məsləhətləşmələr aparacaqdır.
Fəsil IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 22
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
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sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlaka təmsil olunmuş əmlak yalnız Razılığa
gələn həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Fəsil V
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Niderland öz rezidentlərini vergiyə cəlb edərkən, bu verginin tutulduğu vergitutma bazasına bu
Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə biləcək gəlir elementlərini daxil edə
bilər.
2. Bununla belə, Niderlandın rezidenti bu Konvensiyanın 6-cı və 7-ci maddələrinə, 10-cu maddənin
6-cı bəndinə, 11-ci maddənin 6-cı bəndinə, 12-ci maddənin 5-ci bəndinə, 13-cü maddənin 1-ci, 2-ci və 3cü bəndlərinə, 14-cü maddənin 1-ci bəndinə, 15-ci maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinə, 18-ci maddəyə, 19cu maddənin 1-ci ((a) altbəndi) və 2-ci ((a) altbəndi) bəndlərinə və 21-ci maddənin 2-ci bəndinə müvafiq
olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən və bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən bazaya daxil edilən
gəlir əldə edirsə, Niderland öz vergilərinin azaldılmasına yol verməklə gəlirin bu cür elementlərini vergidən
azad etməlidir. Bu azaldılma ikiqat veritutmanın aradan qaldırılması haqqında Niderland qanunuun
müddəalarına müvafiq olaraq hesablanacaq. Bu məqsəd üçün gəlirin adı çəkilən elementləri həmin
müddəalara əsasən Niderland vergisindən azad olan gəlir elementlərinin ümumi məbləğinə daxil edilmiş
hesab olunacaq.
3. Daha sonra Niderland, bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndinə, 11-ci maddənin 2-ci
bəndinə, 12-ci maddənin 2-ci bəndinə, 13-cü maddənin 6-cı bəndinə, 16-cı maddəyə, 17-ci maddənin 1-ci
və 2-ci bəndlərinə və ya 22-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb
edilə bilən gəlir elementlərinin, onların bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən bazaya daxil edildiyi
göstərildiyi halda və məbləğdə, bu cür hesablanmış Niderland vergisindən çıxılmasına yol verəcək. Bu
çıxılmanın məbləği bu gəlir elementlərindən Azərbaycanda ödənilmiş vergiyə bərabər olacaq, lakin bu
məbləğ bu cür daxil edilmiş elementlərin ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Niderland
qanununa müvafiq olaraq Niderland vergisindən azad olan gəlir elementləri olduğu halda veriləcək
azaldılmanın məbləğindən artıq ola bilməz.
4. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinə, 10-cu maddənin
6-cı bəndinə, 11-ci maddənin 6-cı bəndinə, 12-ci maddənin 5-ci bəndinə və 21-ci maddənin 2-ci bəndinə
əsasən Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir elementlərindən Azərbaycanda ödənilmiş vergi, bu
elementlər 1-ci bənddə göstərilən bazaya daxil edildiyi halda və məbləğdə Niderland vergisindən çıxılacaq
(ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Niderland qanununun əsasən bu elementlərdən digər
ödənilmiş vergilərin Niderland vergisindən çıxılmasına yol verildiyi halda və həmin qanunda göstərilən
hədlərdə). Bu çıxılmanın hesablanması üçün bu maddənin 3-cü bəndinin müddəaları müvafiq olaraq tətbiq
ediləcəkdir.
5. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Niderlandda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs tərəfindən bu cür gəlirə və ya əmlaka
görə Niderlandda ödənilmiş vergi məbləği, həmin şəxsdən həmin gəlir və ya əmlaka münasibətdə
Azərbaycanda alınan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın
qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
Fəsil VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
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Maddə 24
Sahildənkənar fəaliyyət
1. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyanın istənilən digər müddəalarından asılı olmayaraq tətbiq
edilir. Lakin bu şəxsin sahildənkənar fəaliyyətinin həmin şəxs üçün 5-ci maddənin müddəalarına əsasən
daimi nümayəndəlik və ya 14-cü maddənin müddəalarına əsasən daimi baza təşkil etdiyi halda tətbiq
olunmayacaq.
2. Bu maddədə “sahildənkənar fəaliyyət” termini Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən dəniz dibinin və
onun təkinin və onların təbii resurslarının kəşfiyyatı və işlənməsi ilə bağlı sahildən kənarda həyata keçirilən
fəaliyyəti bildirir.
3. Razılığa gələn Dövlətin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahildənkənar fəaliyyətlə məşğul olan
müəssisəsi əgər həmin sahildənkənar fəaliyyət həmin digər Dövlətdə istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 30 gündən artıq olmayan dövr və ya dövrlər ərzində həyata keçirilmirsə, bu maddənin 4-cü
bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq həmin fəaliyyətə münasibətə həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə hesab ediləcək.
Bu bəndin məqsədləri üçün:
(a) əgər Razılığa gələn digər Dövlətdə sahildənkənar fəaliyyətlə məşğul olan müəssisə digər müəssisə
ilə qarşılıqlı əlaqəlidirsə və həmin digər müəssisə eyni layihənin bir hissəsi kimi adı birinci çəkilən müəssisə
tərəfindən həyata keçirilən, yaxud keçirilmiş eyni sahildənkənar fəaliyyəti davam etdirirsə və hər iki
müəssisə tərəfindən həyata keçirilən əvvəl adı çəkilən fəaliyyət cəmləndikdə 30 gündən artıq bir dövr
ərzində davam edirsə, bu halda müəssisələrdən hər biri öz fəaliyyətini 12 aylıq dövrdə 30 gündən artıq
davam edən dövr ərzində həyata keçirən müəssisə hesab edilir;
(b) müəssisə birbaşa, yaxud dolayı olaraq digər müəssisənin kapitalının ən azı üçdə bir hissəsinə,
yaxud bir şəxs birbaşa, yaxud dolayı olaraq hər iki müəssisənin kapitalının üçdə bir hissəsinə sahib olduğu
halda həmin müəssisələr qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr hesab edilir.
4. Bununla belə, bu maddənin 3-cü bəndinin məqsədləri üçün “sahildənkənar fəaliyyət” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) 5-ci maddənin 4-cü bəndində göstərilən fəaliyyət növlərinin biri, yaxud onların istənilən
kombinasiyası;
(b) əsasən bu cür məqsədlər üçün düzəldilmiş gəmilər vasitəsilə yedək və ya lövbər işləri və bu cür
gəmilər vasitəsilə həyata keçirilən digər fəaliyyət;
(c) beynəlxalq daşımalarda dəniz və ya hava gəmisi vasitəsilə ehtiyatların və ya heyətin daşınması.
5. Razılığa gələn Dövlətin Razılığa gələn digər Dövlətdə peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil
xarakterli digər fəaliyyətdən ibarət olan sahildənkənar fəaliyyətlə məşğul olan rezidenti, bu fəaliyyət 30
gün və daha artıq davam edən müddətdə həyata keçirildiyi halda, Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin
fəaliyyəti daimi baza vasitəsilə həyata keçirən şəxs hesab ediləcək.
6. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə
həyata keçirilən sahildənkənar fəaliyyətlə bağlı muzdla işləməsinə münasibətdə əldə etdiyi əməkhaqqı,
maaş və digər oxşar mükafatlar, həmin digər Dövlətdə sahildənkənar görülən işlə bağlı hissədə həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
7. Əgər Azərbaycanda bu maddənin 3-cü və 5-ci bəndləri ilə bağlı, uyğun olaraq 7-ci və 14-cü
maddələrə əsasən vergiyə cəlb edilə bilən, bu maddənin 3-cü, yaxud 5-ci bəndi ilə bağlı 15-ci maddəyə
müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilən və bu maddənin 6-cı bəndinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə
bilən gəlir elementlərindən Azərbaycanda verginin ödənilməsi barədə sənədli sübut təqdim edilərsə, bu
halda Niderland 23-cü maddənin 3-cü bəndində göstərilən qaydalara müvafiq olaraq hesablanacaq öz
vergisinin azaldılmasına yol verəcəkdir.
Maddə 25
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutmadan və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya ağır olan vergitutmaya və ya bununla
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bağlı öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma
və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla bağlı olan
öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla, öz rezidentlərinə verdiyi
vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təsfir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 8-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 7-ci bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı birinci
çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxara biləcəyini zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili milli qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq,bu işlə bağlı rezident olduğu Dövlətin və ya bu
hal 25-ci maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən
vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim
olunmalıdır.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə birbaşa olaraq, o cümlədən birgə komissiya vasitəsilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada
bilərlər.
5. Əgər 1-4-cü bəndlərdəki prosedurlar yerinə yetirildikdən sonra bəzi hallarda Konvensiyanın şərhi
və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisələr Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları tərəfindən qarşılıqlı
razılaşma proseduru vasitəsilə həll edilə bilmirsə, bu zaman hər iki səlahiyyətli orqanın razılığı ilə bu
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məsələ beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş istənilən prosedurun tətbiqi vasitəsilə həll oluna bilər. Bu
prosedurlar Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları arasında təyin edilir.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların siyasi və ya inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili
qanunvericiliklərinin müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata
keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın.
İnformasiya mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə
edilmiş hər hansı informasiya, həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya
tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab edilir və yalnız birinci cümlədə göstərilən vergilərin
hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin
vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə
və inzibati orqanlara, həmçinin 26-cı maddənin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq yaradılmış mübahisələrin həlli
üzrə orqana) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər üçün
istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya
bilərlər.
2. Heç bir halda 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunları və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə edilməsi
mümkün olmayan informasiya vermək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Vergilərin yığılmasında yardım
1. Razılığa gələn Dövlətlər gəlir tələblərinin alınmasında bir-birinə yardım edəcəklər. Bu yardım 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu maddənin tətbiq
olunma formasını qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edə bilərlər.
2. Bu maddədə istifadə edilən “gəlir tələbləri” termini Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi
bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və adlı vergilərə münasibətdə
ödənilməli olan istənilən məbləği, həmçinin bu cür məbləğlərlə bağlı faizləri, inzibati cərimələri və
vergilərin yığılması və ya əmlaka həbs qoyulması ilə bağlı xərcləri ifadə edir, bir şərtlə ki, bu vergitutma
bu Konvensiyaya və ya Razılığa gələn Dövlətlərin tərəf olduqları hər hansı digər sənədə zidd olmasın.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi həmin Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq məcburi
alına bilərsə və həmin vaxt həmin Dövlətin qanunlarına əsasən onun alınmasının qarşısını ala bilməyən
şəxs tərəfindən ödənilməlidirsə, bu gəlir tələbi həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən icra məqsədilə qəbul ediləcəkdir. Həmin gəlir
tələbi həmin digər Dövlət tərəfindən öz vergi tələbi kimi onun özünün vergilərinin məcburi alınması və
yığılmasına tətbiq edilən qanunlarının müddəalarına müvafiq qaydada alınacaqdır.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi, həmin Dövlətin, özünün qanunlarına əsasən onun
alınmasını təmin etmək məqsədilə ona münasibətdə əmlaka həbs qoyulması tədbirlərini həyata keçirə
biləcəyi tələbdirsə, bu halda həmin gəlir tələbi Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti
əsasında Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən əmlaka həbs qoyulması tədbirlərinin
həyata keçirilməsi məqsədilə qəbul ediləcəkdir. Həmin digər Dövlət, hətta həmin vaxt gəlir tələbi adı birinci
çəkilən Dövlətdə məcburi alına bilmədikdə və ya onu ödəməli olan şəxsin onun alınmasının qarşısını almaq
hüququ olduqda belə, həmin gəlir tələbinə münasibətdə öz gəlir tələbi kimi öz qanunlarının müddəalarına
müvafiq olaraq əmlaka həbsqoyma tədbirlərini tətbiq edəcəkdir.
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5. 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və ya 4cü bəndlərin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə özünün xarakterinə görə həmin
Dövlətin qanunlarına əsasən tətbiq oluna bilən hər hansı üstünlüyə və ya zaman məhdudiyyətinə malik
olmayacaqdır. Bundan başqa, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və 4-cü bəndin məqsədləri üçün qəbul
edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq bu gəlir
tələbinə tətbiq edilə bilən hər hansı üstünlüyə malik olmayacaqdır.
6. Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələblərinin mövcudluğu, qanuniliyi və ya məbləği ilə bağlı iddialar
yalnız həmin Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında qaldırılmalıdır. Bu maddənin heç bir
müddəası bu cür iddiaların Razılığa gələn digər Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında
qaldırıla bilməsi hüququnun verilməsi kimi təfsir edilməməlidir.
7. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətə 3-cü və ya 4-cü bəndə müvafiq
olaraq müraciət edildikdən sonra istənilən vaxt, Razılığa gələn digər Dövlət müvafiq gəlir tələbini alana və
adı birinci çəkilən Dövlətə köçürənədək həmin gəlir tələbinin:
(a) 3-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən məcburi alına bilən və həmin vaxt onun alınmasının qarşısını ala bilməyən şəxs tərəfindən
ödənilməli olan gəlir tələbi;
(b) 4-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən alınmasını təmin etmək məqsədilə barəsində əmlaka həbs qoyulması tədbiri tətbiq edə biləcəyi gəlir
tələbi
olmasına xitam verilirsə, bu halda adı birinci çəkilən Dövlətin səlahiyyətli orqanı Razılığa gələn digər
Dövlətin səlahiyyətli orqanına bu fakt barədə dərhal məlumat verməlidir və digər Dövlətin seçiminə əsasən,
adı birinci çəkilən Dövlət müraciəti müvəqqəti dayandırılmalı və ya geri götürməlidir.
8. Heç bir halda bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və inzibati təcrübəsində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) dövlət siyasətinə (ordre public) zidd ola biləcək tədbirlər həyata keçirmək;
(c) Razılığa gələn digər Dövlət, şəraitdən asılı olaraq, öz qanunları və ya inzibati təcrübəsinin imkan
verdiyi bütün mümkün yığılma və ya əmlaka həbs qoyma tədbirlərindən istifadə etmədikdə;
(d) həmin Dövlət üçün inzibati yük Razılığa gələn digər Dövlətin əldə edəcəyi faydaya münasibətdə
aşkar şəkildə disproporsional olduqda.
Maddə 29
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
1. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
2. Bu Konvensiyanın məqsədi üçün, əgər Razılığa gələn Dövlətin Razılığa gələn digər Dövlətdəki və
ya üçüncü Dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyinin və ya konsulluq idarəsinin üzvü və göndərən dövlətin
milli şəxsi olan fiziki şəxs, göndərən dövlətdə həmin dövlətin rezidentlərinin gəlir vergisinə münasibətdə
malik olduğu eyni öhdəliklərə malikdirsə, həmin Dövlətin rezidenti hesab edilir.
3. Bu Konvensiya beynəlxalq təşkilatlara, onların orqanlarına və rəsmi şəxslərinə, həmçinin, əgər
üçüncü Dövlətin Razılığa gələn Dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyinin və ya konsulluq idarəsinin
üzvləri həmin Dövlətdə həmin dövlətin rezidentlərinin gəlir vergisinə münasibətdə malik olduğu eyni
öhdəliklərə malik deyildirsə, həmin şəxslərə tətbiq edilmir.
Maddə 30
Əhatə ərazisinin genişləndirilməsi
1. Bu Konvensiya müvafiq ölkələr tərəfindən arzu olunduğu halda, bütünlükdə və ya zəruri
modifikasiyalarla Niderlandın hər iki ölkəsi, Antil və Arubanın hər hansı birinə və ya hər ikisinə
münasibətdə, sözügedən ölkə Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərlə mahiyyətcə oxşar vergilər tətbiq
etdiyi halda genişləndirilə bilər. Hər hansı bu cür dəyişiklik diplomatik kanallarla mübadilə edilən notalarda
711

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

razılaşdırılan tarixdən qüvvəyə minir və qüvvədən düşmə ilə bağlı şərtlər də daxil olmaqla, həmin notalarda
şərtləndirilən dəyişiklik və şərtlərə tabedir.
2. Əgər başqa cür razılaşdırılmırsa, Konvensiyanın qüvvədən düşməsi bu maddəyə müvafiq olaraq
genişləndirilmə edilmiş ölkəyə münasibətdə Konvensiyanın genişləndirilməsinin də qüvvədən düşməsi
demək deyildir.
Fəsil VII
Yekun müddəalar
Maddə 31
Qüvvəyə minmə
Bu Konvensiya, müvafiq Hökumətlər özlərinin müvafiq Dövlətlərində yerinə yetirilməsi tələb olunan
daxili prosedurların bitməsi haqqında bir-birinə sonuncu yazılı bildirişi təqdim etdiyi gündən sonrakı gün
qüvvəyə minəcək və onun müddəaları Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi təqvim ilindən sonrakı təqvim ilinin
yanvar ayının ilk günündə və ya ondan sonra başlayan vergitutma illəri və dövrlərinə münasibətdə qüvvədə
olacaqdır.
Maddə 32
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərin biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı 5 illik
dövr bitdikdən sonra istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış diplomatik kanallarla
qüvvədən düşmə haqqında bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda bu
Konvensiya qüvvədən düşmə haqqında bildirişin təqdim edildiyi təqvim ilinin sonundan sonra başlayan
vergitutma illəri və dövrlərinə münasibətdə qüvvəsini itirəcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya Bakı şəhərində 22 sentyabr 2008-ci il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
Niderland və ingilis dilində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Azərbaycan və Niderland
mətnləri arasında təfsirdə ziddiyyət olduqda, ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Niderland Krallığı
Hökuməti adından
(imza)
PROTOKOL

Bu gün Azərbaycan Respublikası ilə Niderland Krallığı arasında bağlanan Gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın imzalanması zamanı aşağıda imza edənlər aşağıdakı müddəaların Konvensiyanın
tərkib hissəsini təşkil etdiyi barədə razılığa gəldilər:
I.
Belə başa düşülür ki, bu Konvensiyanın OECD-nin Gəlir və əmlak üzrə Konvensiya Modelinə, yaxud
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında ikiqat vergitutma
Konvensiyası Modelinə müvafiq olaraq tərtib edilmiş müddəaları ümumilikdə həmin müddəalar üzrə
OECD və BMT-nin Şərhlərində göstərilən mənaya malikdir. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş anlaşma
Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra səlahiyyətli orqanlar tərəfindən razılaşdırılmış hər hansı fərqli
təfsirə münasibətdə tətbiq olunmur. Şərhlər - vaxtaşırı dəyişikliklər nəzərə alınmaqla - OECD və BMT-nin
modellərinə şərhlərdə göstərildiyi kimi, təfsirdə hər hansı ziddiyyət olduğu halda təfsir vasitəsi kimi çıxış
edir. Zəruri hallarda ümumi təfsir 25-ci maddəyə müvafiq qaydada qarşılıqlı razılıq yolu ilə əldə
edilməlidir.
II.
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Belə başa düşülür ki, bu Konvensiya əmlak vergilərinə, onun imzalandığı andan sonra Niderland
ümumi əmlak vergisi tətbiq etdiyi halda tətbiq ediləcəkdir.
III. 4-cü maddəyə əlavə
Razılığa gələn Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri olmadan gəmi göyərtəsində yaşayan fiziki
şəxs gəminin ev limanının yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab edilir.
IV. 5-ci maddəyə əlavə
Belə başa düşülür ki, müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementləri və təfsilatları
üzrə danışıqlar aparmaq səlahiyyətlərinə malik olan şəxs, hətta müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin
yerləşdiyi Razılığa gələn digər Dövlətdə imzalandığı halda belə, Razılığa gələn Dövlətdə öz
səlahiyyətlərindən istifadə edən hesab edilə bilər.
V. 5-ci, 6-cı, 7-ci, 13-cü və 24-cü maddələrə əlavə
Belə başa düşülür ki, təbii resursların istismarı və kəşfiyyatı hüquqları həmin təbii resursların aid
olduğu dəniz dibi və yer təkinin mənsub olduğu Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlak kimi
qiymətləndirilir və bu hüquqların həmin Dövlətdəki daimi nümayəndəliyin əmlakına aid olduğu qəbul
edilir. Bundan başqa, belə başa düşülür ki, yuxarıda adı çəkilən hüquqlara bu cür kəşfiyyat, yaxud
istismardan əldə olunan aktivlərdən faiz, yaxud mənfəət əldə etmək hüquqları da daxildir.
VI. 7-ci maddəyə əlavə
7-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə münasibətdə, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa
gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə mal və ya məmulatlar satırsa, yaxud
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, həmin daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəssisə tərəfindən əldə
edilmiş ümumi mənfəət əsasında deyil, yalnız müəssisənin gəlirinin bu cür satış və ya sahibkarlıq
fəaliyyətinə münasibətdə daimi nümayəndəliyin həqiqi fəaliyyətinə aid edilə bilən hissəsi əsasında
müəyyən ediləcəkdir. Xüsusilə, sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın, yaxud otaqların təchizatı,
göndərilməsi, quraşdırılması və ya tikilməsi üzrə və ya ictimai işlər üzrə müqavilələrə münasibətdə, əgər
müəssisə daimi nümayəndəliyə malikdirsə, bu cür daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət müqavilənin
tam dəyəri əsasında deyil, yalnız müqavilənin faktiki olaraq daimi nümayəndəlik tərəfindən həmin daimi
nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə həyata keçirilmiş hissəsi əsasında müəyyən ediləcəkdir.
Müqavilənin müəssisənin baş ofisi tərəfindən həyata keçirilən hissəsi ilə bağlı olan mənfəət yalnız
müəssisənin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb ediləcəkdir.
7-ci maddənin 1-ci bəndinə münasibətdə, daimi nümayəndəlik tərəfindən satılan mal, yaxud
məmulatlarla eyni, yaxud onlara oxşar mal və ya məmulatların satılması, yaxud daimi nümayəndəlik
tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə eyni və ya ona oxşar fəaliyyətin həyata keçirilməsindən
əldə edilən mənfəət həmin daimi nümayəndəliyə aid olan kimi qiymətləndirilə bilər, bir şərtlə ki, sözügedən
əməliyyatların daimi nümayəndəlik yerləşən Razılığa gələn Dövlətdə vergitutmadan yayınma məqsədilə
həyata keçirildiyi sübut edilmiş olsun.
VII. 7-ci və 14-cü maddələrə əlavə
Elmi, geoloji, yaxud texniki xarakterli təlimlər və ya araşdırmalar da daxil olmaqla, texniki xidmətlər
və ya məsləhət, yaxud nəzarət xidmətləri müqabilində edilən ödənişlər 7-ci və 14-cü maddələrin
müddəalarının tətbiq olunduğu ödənişlər hesab edilir.
VIII. 9-cu maddəyə əlavə
9-cu maddənin 1-ci bəndinə münasibətdə, belə başa düşülür ki, qarşılıqlı əlaqəli müəssisələrin öz
aralarında icra, ümumi inzibati, texniki və kommersiya xərclərinin, araşdırma, yaxud inkişaf xərclərinin və
ya digər oxşar xərclərin bölüşdürülməsi üçün, yaxud buna əsaslanan, xərclərin bölüşdürülməsi haqqında,
yaxud əsas xidmətlər haqqında müqavilələr bağlaması faktı özlüyündə həmin bənddə nəzərdə tutulmuş şərt
hesab edilmir. Lakin bu, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin bu müqavilələri 9-cu maddənin 1-ci bəndində
göstərilmiş şərtlər üçün yoxlamasına mane olmur.
IX. 10-cu, 11-ci və 12-ci maddələrə əlavə
Əgər mənbədə tutulmuş vergi 10-cu, 11-ci və 12-ci maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq
hesablana bilən verginin məbləğindən çoxdursa, bu halda artıq tutulmuş verginin qaytarılması üçün ərizələr
Razılığa gələn Dövlətin bu vergini tutmuş səlahiyyətli orqanına verginin tutulduğu təqvim ilindən sonrakı
beşillik dövrün qurtarmasına qədər təqdim edilməlidir.
X. 10-cu və 13-cü maddələrə əlavə
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Belə başa düşülür ki, Niderlanda münasibətdə şirkətin ləğv olunması (qismən) və ya şirkət tərəfindən
öz səhmlərinin alınması ilə bağlı əldə edilən gəlir əmlakın dəyərinin artımı kimi deyil, səhmlərdən gəlir
kimi qiymətləndirilir.
XI. 11-ci maddəyə əlavə
11-ci maddənin 3-cü bəndinin (iii) altbəndində göstərilən maliyyə institutuna xüsusən aşağıdakılar
aiddir: Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkəti (Nederlandse Financieringmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden N.V.) və inkişaf etməkdə olan dövlətlər üçün Niderland İnvestisiya bankı
(Nederlandse Financieringmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.). Azərbaycana münasibətdə 11-ci
maddənin 3-cü bəndinin (iii) altbəndində göstərilən agentlik və ya qurumlara xüsusilə Azərbaycan Dövlət
Neft Fondu aiddir.
Həmçinin belə başa düşülür ki, 11-ci maddənin 3-cü bəndinin (iii) altbəndinin tətbiq olunduğu
agentlik və qurumların siyahısı vaxtaşırı olaraq Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları tərəfindən
razılaşdırıla bilər.
XII. 16-cı maddəyə əlavə
Belə başa düşülür ki, “direktorlar şurasının üzvü” termini Niderlanda münasibətdə “bestuurder” və
ya “comissaris”ləri bildirir. Bundan sonra, Niderland şirkətinin “bestuurder” və ya “comissaris”ləri
dedikdə, bu vəzifəyə səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən və ya bu cür şirkətin istənilən digər
səlahiyyətli orqanı tərəfindən təyin olunan və şirkətin ümumi idarəetməsi ilə və müvafiq olaraq ona
nəzarətlə məşğul olan şəxslər başa düşülür.
XIII. 18-ci maddəyə əlavə
1. Belə başa düşülür ki, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə işləməsi ilə bağlı ödənilən
həqaüdlər və digər oxşar mükafatlara aşağıdakılar aiddir:
(a) sosial müdafiə sistemi haqqında müddəalara əsasən ödənilən təqaüdlər və ya digər oxşar
ödəmələr;
(b) istənilən annuitet.
2. Belə başa düşülür ki, 18-ci maddə, təqaüdlər və ya digər oxşar mükafatlar dövrü xarakter
daşımadıqda və ya təqaüdlərin, yaxud digər oxşar mükafatların faktiki sahibinin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlət bu cür mükafatları vergidən azad etdiyi halda tətbiq edilməyəcək. Bu halda bu cür mükafat
yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. “Annuitet” termini adekvat xidmətin əvəzinin ödənilməsini nəzərdə tutan öhdəlik əsasında, təsbit
edilmiş müddətlərdə, müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən vaxt dövründə pul və ya pul qiymətliləri
formasında müntəzəm olaraq ödənilən təsbit edilmiş məbləği bildirir.
XIV. 21-ci maddəyə əlavə
Belə başa düşülür ki, 21-ci maddə, gəlirlərin faktiki sahibinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlət
bu cür gəlirləri vergidən azad etdiyi halda digər gəlirlərə tətbiq olunmayacaq. Bu halda bu cür gəlir
yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
XV. 23-cü maddəyə əlavə
Niderlanda münasibətdə belə başa düşülür ki, 23-cü maddənin 2-ci bəndində göstərilən güzəşt
hesablanarkən, 22-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilən əmlak elementləri, onların dəyərindən həmin
əmlakla bağlı ipoteka ilə təmin olunmuş borcların məbləği çıxılmaqla, 22-ci maddənin 2-ci bəndində
göstərilən əmlak elementləri isə onların dəyərindən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid borcların
məbləği çıxılmaqla nəzərə alınacaqdır.
XVI. 27-ci maddəyə əlavə
Belə başa düşülür ki, informasiya mübadiləsi həmçinin, dələduzluğun qarşısının alınması və qanuni
yayınmaya qarşı qanunla müəyyən edilmiş müddəaların inzibati tətbiqinin asanlaşdırılması da daxil
olmaqla, vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması üçün mühüm alətdir.
XVII. 27-ci maddəyə əlavə
Niderlanda münasibətdə 27-ci maddə siyasi bölmələr və ya yerli özünüidarəetmə orqanları üçün, bu
Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərdən başqa vergilərə münasibətdə tətbiq olunmayacaq (nə qədər ki,
2003-cü il OECD modelinə müvafiq qaydada Niderlandın daxili qanunvericiliyində bunun üçün hüquqi
əsas var).
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
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Bu Protokol Bakı şəhərində 22 sentyabr 2008-ci il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
Niderland və ingilis dilində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Azərbaycan və Niderland
mətnləri arasında təfsirdə ziddiyyət olduqda, ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Niderland Krallığı
Hökuməti adından
(imza)
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“Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında” Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi
tərəfindən 2005-ci il aprelin 13-də qəbul olunmuş Beynəlxalq Konvensiya Azərbaycan Respublikasının
ona dair qeyd-şərti və bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 2 dekabr 2008-ci il.
№ 725-IIIQ
Baş Məclis 15 aprel 2005-ci il
Əlli doqquzuncu sessiya
Günün gündəliyinin 148-ci bəndi
Baş Məclisin qəbul etdiyi Qətnamə
(17 dekabr 1996-cı il tarixində Baş Assambleyanın 51/210 saylı qətnaməsi ilə təsis edilmiş Xüsusi
Komitənin hesabatı əsasında)
59/290 Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Baş Məclis
17 dekabr 1996-cı il tarixində Baş Məclisin 51/210 saylı qətnaməsi ilə təsis edilmiş Xüsusi
Komitənin və Altıncı Komitənin İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanmış Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə
haqqında Beynəlxalq Konvensiya layihəsinin mətnini nəzərdən keçirərək,
1. Hazırkı qətnaməyə əlavə edilən Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq
Konvensiyanı qəbul edir və Baş Katibdən 14 sentyabr 2005-ci ildən 31 dekabr 2006-cı ilə qədər bu
Konvensiyanı Nyu-York şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi Təşkilatlarında imzalamaq
üçün açıq elan etməsini xahiş edir;
2. Bütün dövlətləri Konvensiyanı imzalamağa, ratifikasiya, qəbul etməyə, təsdiqləməyə və ya bu
Konvensiyaya qoşulmağa çağırır.
91-ci plenar iclası 13 aprel 2005-ci il
Əlavə
Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Hazırkı Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
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Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması, dövlətlər arasında dostluq əlaqələrinin və
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və
prinsiplərini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 50 illik ildönümü münasibətilə qəbul edilmiş 24 oktyabr 1995-ci il
tarixli Bəyannaməyə istinad edərək,
Atom enerjisinin dinc məqsədlərlə zənginləşdirilməsi və tətbiqi ilə bağlı bütün dövlətlərin hüququnu
və bu dövlətlərin atom enerjisinin dinc məqsədlərlə tətbiqi nəticəsində fayda götürməsində qanuni
maraqlarını tanıyaraq,
Nüvə materialının fiziki müdafiəsi haqqında 1980-ci il tarixli Konvensiyam nəzərə alaraq,
Bütün dünyada terrorçuluq əməllərinin müxtəlif forma və təzahürlərdə genişlənməsindən
narahatlığını bildirərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv-dövlətlərin dövlətlər və xalqlar arasında dostluq əlaqələrini
təhlükə altına qoyan və dövlətin ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyini hədələyən, harada və kim tərəfindən
yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq terrorçuluğun cinayətkar və bəraəti olmayan bütün əməllərini, metod
və təcrübəsini qeyd-şərtsiz pisləmələrini təsdiqləyən Baş Assambleyanın 49/60 saylı qətnaməsinə əlavə
edilmiş Beynəlxalq terrorçuluğun ləğv edilməsi üzrə tədbirlər haqqında 9 dekabr 1994-cü il tarixli
Bəyannaməsinin məzmununa istinad edərək,
Bu məsələnin bütün baxışlarını özündə əks etdirən ümumi hüquqi çərçivənin mövcudluğunu təmin
etmək məqsədilə Bəyannamədə terrorçuluğun bütün forma və təzahürlərinin qarşının alınması, aradan
qaldırılması və ləğv edilməsi haqqında mövcud beynəlxalq hüquq müddəalarının tətbiqi sahələrinin qısa
müddətdə nəzərdə keçirilməsinin dövlətlərə təklif edildiyini qeyd edərək,
Baş Assambleyanın 17 dekabr 1996-cı il tarixli 51/210 saylı qətnaməsi və 1994-cü il tarixli
Beynəlxalq terrorçuluğun ləğv edilməsi üzrə tədbirlər haqqında Bəyannaməsini tamamlayan və yuxarıda
qeyd olunan qətnaməyə əlavə edilmiş Bəyannaməyə istinad edərək,
Baş Assambleyanın 51/210 saylı qətnaməsini yerinə yetirmək məqsədilə terrorçuluq haqqında
mövcud beynəlxalq sənədləri tamamlamaq üçün 17 dekabr 1996-cı il tarixində Nüvə terrorçuluğu əməlləri
ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya hazırlanması üzrə xüsusi komitənin təsis edildiyini
xatırladaraq,
Nüvə terrorçuluğun əməllərinin ən ciddi nəticələrə gətirə biləcəyini və beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyi üçün təhlükə yarada biləcəyini qeyd edərək,
Beynəlxalq hüququn mövcud çoxtərəfli müddəalarında bu məsələlərin müvafiq şəkildə nəzərdən
keçirilmədiyini bir daha bəyan edərək,
Terrorçuluq əməllərinin qarşısının alınması və təqsirkarların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və
cəzalandırılması məqsədilə səmərəli və praktik tədbirlərin hazırlanması, qəbulu üçün dövlətlər arasında
beynəlxalq əməkdaşlığın qüvvətləndirilməsi zərurətinə əmin olaraq,
Dövlətlərin silahlı qüvvələrinin fəaliyyətinin hazırkı Konvensiya çərçivəsində beynəlxalq hüquq
normaları ilə nizamlandığım və bəzi fəaliyyətlərin hazırkı Konvensiyanın tətbiqi sahəsindən kənar
olmasının qanunsuz əməllərə görə məsuliyyətdən azad etmədiyini, bu fəaliyyətləri qanuni etmədiyini, digər
qanunlar əsasında məsuliyyətə cəlb etməyin qarşısını almadığım qeyd edərək,
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Hazırkı Konvensiyanın məqsədləri üçün:
1. "Radioaktiv maddə" dedikdə tərkibində öz-özünə parçalanan (bir və ya bir neçə növ ionlaşdırıcı
şüalanma, məsələn alfa-şüalanma, beta-şüalanma, neytron şüalanması və qamma-şüalanmanın buraxılması
ilə müşayiət olunan proses) nuklidlər olan, özünün radioloji xüsusiyyətləri və ya parçalanma xüsusiyyətləri
ilə ölüm, şikəstliklə nəticələnən, mülkiyyətə və ya ətraf mühitə əhəmiyyətli dərəcədə ziyan yetirən nüvə
materialı və digər radioaktiv maddələr nəzərdə tutulur.
2. "Nüvə maddəsi" dedikdə plutonium-238 izotopunun miqdarı 80 faizi keçən plutonium istisna
olmaqla plutonium; uran-233; uran-235 və ya uran-233 izotopları ilə zənginləşdirilmiş uran; uran filizi və
uran filizi qalıqlarından fərqli formada rast gəlinən izotopların qarışığından təşkil olunmuş uran; və
tərkibində yuxarıda qeyd olunan elementlərdən biri və ya bir neçəsi olan istənilən maddə nəzərdə tutulur;
burada "uran-233; uran-235 və uran-233 izotopları ilə zənginləşdirilmiş uran" dedikdə elə uran nəzərdə
tutulur ki, onun tərkibində uran-235 və ya uran-233 və ya hər iki izotopun birlikdə kütlə miqdarının faizinin
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uran-238-in izotopunun faiz miqdarına nisbəti uran-235 izotopunun təbiətdə rast gəlinən uran-238
izotopuna tarazlı faizi nisbətindən çox olsun.
3. "Nüvə obyekti" aşağıdakıları bildirir:
a) enerji mənbəyi kimi gəmilərdə, nəqliyyat vasitələrində, uçan aparatlarda və ya kosmik obyektlərdə
quraşdırılmış və bu gəmiləri, nəqliyyat vasitələrini, uçan aparatları və ya kosmik obyektləri hərəkətə
gətirmək və ya digər məqsəd üçün istifadə edilən reaktorlar da daxil olmaqla istənilən nüvə reaktoru;
b) radioaktiv maddələrin istehsalı, saxlanması, işlənməsi və ya daşınması üçün istifadə olunan bina
və ya nəqliyyat vasitəsi.
4. "Qurğu" aşağıdakıları bildirir:
a) istənilən partlayıcı nüvə qurğusu; və ya
b) radioaktiv xüsusiyyətlərinə görə ölümə, şikəstliyə, mülkiyyət və ətraf mühitə ziyan yetirilməsinə
səbəb olan radioaktiv maddə buraxan və ya radiasiya şüalandıran qurğu.
5. "Dövlət və ya hökumət əmlakı" dedikdə vəzifələrini icra etmək üçün hökumət rəhbərləri, hökumət
üzvləri, qanunvericilik və ya məhkəmə orqanlarının nümayəndələri, dövlət və ya hökumət orqanlarının
vəzifəli şəxsləri və ya orada xidmət edənlərin, dövlətlərarası təşkilatların vəzifəli nümayəndə və işçilərinin
istifadə etdiyi daimi və ya müvəqqəti obyekt, nəqliyyat vasitəsi nəzərdə tutulur.
6. "Dövlətin silahlı qüvvələri" dedikdə ilk növbədə milli müdafiə və təhlükəsizlik ilə bağlı məsələləri
yerinə yetirmək üçün daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil edilmiş, təlim keçmiş və təmin edilmiş
silahlı qüvvələr və onların rəsmi komandanlığı, nəzarəti və məsuliyyəti altında silahlı qüvvələrə yardım
məqsədilə fəaliyyət göstərən şəxslər bildirilir.
Maddə 2
1. Əgər istənilən şəxs qanunsuz olaraq və qəsdən aşağıdakıları edərsə, onda hazırkı Konvensiya
əsasında cinayət törədir:
a) Aşağıdakı məqsədlər üçün radioaktiv maddəyə malikdir, qurğu hazırlayır və ya qurğuya malikdir:
i) ölüm və ya şikəstlik törətmək; və ya
ii) mülkiyyətə və ətraf-mühitə əhəmiyyətli dərəcədə ziyan yetirmək;
b) Aşağıdakı məqsədlər üçün müxtəlif yollarla radioaktiv maddədən və qurğudan istifadə edir və ya
nüvə obyektini elə zədələyir ki, radioaktiv maddə yayılır və ya yayılmaq təhlükəsi yaranır:
i) ölüm və ya şikəstlik törətmək; və ya
ii) mülkiyyətə və ətraf-mühitə əhəmiyyətli dərəcədə ziyan yetirmək; və ya
iii) fiziki və ya hüquqi şəxsi, beynəlxalq təşkilatı və ya dövləti hər hansı bir fəaliyyəti edib və ya
etməməkdən çəkindirmək.
2. Eyni zamanda istənilən şəxs cinayət etmiş hesab olunur, əgər:
a) bu maddədə bənd 1 b-də göstərilən cinayəti törətməklə təhdid edir, bundan əlavə bu təhlükənin
reallığını göstərən əlamətlər var; və ya
b) qanunsuz olaraq və qəsdən radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyekti tələb edir və bu zaman bu
təhlükənin və qüvvə tətbiqinin reallığım göstərən əlamətlər var.
3. Əgər şəxs bu maddədə bənd 1-də göstərilən cinayətləri törətməyə cəhd edirsə, cinayət etmiş olur.
4. İstənilən şəxs cinayət etmiş olur, əgər:
a) bu maddədə bənd 1, 2 və ya 3-də göstərilən cinayətlərin törədilməsində iştirakçı qismində iştirak
edir; və ya
b) bu maddədə bənd 1, 2 və ya 3-də göstərilən cinayətləri törətmək üçün digər şəxsləri təşkil edir və
ya onlara rəhbərlik edir; və ya
c) bu maddədə bənd 1, 2 və ya 3-də göstərilən cinayətləri törətmək üçün müxtəlif yollardan, o
cümlədən ümumi məqsədlə fəaliyyət göstərən şəxslər qrupundan istifadə edir; bu cür yardım, qəsdən,
cinayət fəaliyyətinin ümumi mahiyyətinə və qrupun məqsədlərini dəstəkləmək üçün və ya qrupun müvafiq
cinayət və ya cinayətləri törətmək qəsdini dərk edərək olmalıdır.
Maddə 3
Əgər cinayət bir ölkədə törədilibsə, güman edilən cinayətkar və zərərçəkənlər bu dövlətin
vətəndaşlarıdırsa, güman edilən cinayətkar həmin ölkənin ərazisində yaxalanıbsa, heç bir dövlət maddə 9718
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da bənd 1 və ya 2-yə müvafiq olaraq öz yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi üçün əsas görmürsə, bu zaman
müvafiq vəziyyətlər həmin hadisələrə münasibətdə maddə 7, 12, 14, 15, 16 və 17-nin tətbiqini istisna
etmirsə bu Konvensiya tətbiq edilmir.
Maddə 4
1. Bu Konvensiyada heç bir şərt dövlətin və şəxsin beynəlxalq hüquq, xüsusilə də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri və beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn digər
hüquq, vəzifə və öhdəliklərə toxunmur.
2. Silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüququn termini kimi bu hüquqla nizamlanan
silahlı qüwələrin fəaliyyəti bu Konvensiya ilə nizamlanmır, o cümlədən rəsmi funksiyaları yerinə yetirmək
üçün dövlətin silahlı qüwələri ilə həyata keçirilən fəaliyyət də bu Konvensiya ilə nizamlanmır, çünki bu
məsələlər beynəlxalq hüququn digər normaları ilə nizamlanır.
3. Bu maddədə bənd 2-nin müddəası digər münasibətlərdə qanunsuz hesab edilən əməllərin
bəyənilməsi və qanuni edilməsi və ya digər qanunlar əsasında məsuliyyətə cəlb etmənin qarşısının alınması
kimi şərh edilməməlidir.
4. Bu Konvensiya dövlət tərəfindən nüvə silahının tətbiqi və ya tətbiqi hədəsinin qanuniliyi
məsələsinə aid edilə bilməz.
Maddə 5
Hər bir iştirakçı-dövlət aşağıdakılar üçün gərəkli olan tədbirləri görür:
a) maddə 2-də göstərilən fəaliyyətləri öz milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cinayət kimi
tanımaq;
b) bu cinayətlərin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq müvafiq cəzalar təyin etmək.
Maddə 6
Hər bir iştirakçı-dövlət bu Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlərə aid olan, xüsusilə də əhali, şəxslər
qrupu və ya konkret şəxslər arasında terror şəraiti yaratmağa yönəlmiş cinayət fəaliyyətinə, siyasi, fəlsəfi,
ideoloji, irqi, etnik, dini və ya digər analoji xarakterli mülahizələrdən irəli gələrək bəraət qazandırılmaması
və bu cinayətlərin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq məsuliyyətə cəlb etmək üçün daxili qanunvericiliyə
dəyişikliklərin edilməsi də daxil olmaqla vacib tədbirlər həyata keçirməlidir.
Maddə 7
1. İştirakçı-dövlətlər aşağıdakı yollarla əməkdaşlıq edirlər:
a) öz sərhədləri daxilində maddə 2-də göstərilən cinayətlərin qarşısını almaq, öz sərhədləri daxilində
və sərhədlərindən kənarda belə hazırlığa müqavimət göstərmək, o cümlədən öz ərazilərində bu cinayətləri
təşviq, təhrik, təşkil edən, bilərəkdən maliyyələşdirən, texniki yardım göstərən, məlumatla təmin edən və
bu cinayətlərin həyata keçirilməsində iştirak edən şəxs, qrup və təşkilatların qanunsuz fəaliyyətinin qadağan
edilməsi ilə bağlı tədbirlər görmək, o cümlədən zəruri olduqda milli qanunvericiliyi bunlara
uyğunlaşdırmaq;
b) Milli qanunvericilikdə və bu maddədə nəzərdə tutulan şəkildə dəqiq və yoxlanmış informasiyanın
mübadiləsi, zəruri olduqda maddə 2-də göstərilən cinayətlərin aşkara çıxarılması, qarşısının alınması,
təhqiqatı, o cümlədən belə cinayətlərin yerinə yetirilməsində təqsirləndirilən şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün qəbul edilən inzibati və digər tədbirlərin koordinasiyası. Xüsusilə,
iştirakçı-dövlət maddə 2-də göstərilən cinayətin yerinə yetirilməsi, belə cinayətlərin yerinə yetirilməsinə
hazırlıqla bağlı maddə 9-da göstərilən bütün iştirakçı-dövlətləri, əgər məqsədəuyğundursa, beynəlxalq
təşkilatları dərhal məlumatlandırmaq üçün müvafiq ölçülər götürür.
2. İştirakçı-dövlətlər bu Konvensiyaya müvafiq olaraq və hazırkı Konvensiyanın həyata keçirilməsi
məqsədilə yerinə yetirilən fəaliyyətdə iştirakı nəticəsində digər iştirakçı-dövlətdən məxfi şəkildə alınan
informasiyanın məxfiliyini qorumaq üçün öz milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər
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qəbul edirlər. Əgər iştirakçı-dövlət beynəlxalq təşkilata məxfi şəkildə informasiya verərsə, belə
informasiyanın məxfiliyini təmin etmək üçün tədbirlər görülür.
3. Hazırkı Konvensiyaya müvafiq olaraq iştirakçı-dövlətdən onun milli qanunvericiliyə uyğun
yayılma hüququ olmayan və maraqlı dövlətin təhlükəsizliyini və ya nüvə maddəsinin fiziki mühafizəsini
təhlükə altına qoyan istənilən informasiyanı vermək tələb olunmur.
4. İştirakçı-dövlətlər bu maddədə göstərilən məlumatın ötürülməsində və alınmasında cavabdeh olan
səlahiyyətli orqanları və əlaqə məntəqələri barədə BMT-nin Baş Katibinə məlumat verirlər. BMT-nin Baş
Katibi belə səlahiyyətli orqanlar və əlaqə məntəqələri barədə bütün iştirakçı-dövlətlərə və Atom Enerjisi
üzrə Beynəlxalq Agentliyə məlumat verir. Belə orqan və əlaqə məntəqələri ilə daimi əlaqə saxlamaq üçün
imkan olmalıdır.
Maddə 8
Hazırkı Konvensiyanın məzmununa münasibətdə törədilə bilən istənilən cinayətin qarşısını almaq
məqsədilə iştirakçı-dövlətlər Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müvafiq tövsiyə və funksiyalarını
nəzərə almaqla radioaktiv maddələrin mühafizəsinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirləri qəbul etmək üçün
səy göstərirlər.
Maddə 9
1. Hər bir iştirakçı-dövlət maddə 2-də göstərilən cinayətlərlə bağlı yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi
üçün vacib olan tədbirləri görür, əgər:
a) cinayət bu dövlətin ərazisində törədilibsə; və ya
b) cinayət bu dövlətin bayrağı altında üzən gəmidə və ya cinayətin törədilməsi zamanı bu dövlətin
qanunlarına müvafiq olaraq qeydiyyatdan keçirilmiş təyyarədə baş verərsə; və ya
c) cinayət bu dövlətin vətəndaşı tərəfindən törədilibsə.
2. İştirakçı-dövlət istənilən belə cinayətə münasibətdə yurisdiksiya müəyyən edə bilər, əgər:
a) Cinayət bu dövlətin vətəndaşına qarşı törədilibsə; və ya
b) cinayət bu dövlətin xaricdəki dövlət və ya hökumət obyektlərinə, o cümlədən səfirliyinə,
diplomatik və ya konsul nümayəndəliyinə qarşı törədilibsə; və ya
c) cinayət bu dövlətin ərazisində yaşayan, lakin vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən törədilibsə; və
ya
d) cinayət bu dövləti hansısa bir fəaliyyəti etmək və ya etməməkdən çəkindirmək üçün törədilibsə;
və ya
e) cinayət bu dövlətin hökuməti tərəfindən istismar edilən təyyarədə törədilibsə.
3. Hazırkı Konvensiyanın ratifikasiyası, qəbulu, təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma zamanı hər bir
iştirakçı-dövlət öz milli qanunvericiliyi əsasında bu maddədə bənd 2-yə müvafiq yurisdiksiyanın təsis
edilməsi barədə BMT-nin Baş Katibinə məlumat verir. Əgər müəyyən dəyişiklik edilərsə, müvafiq
iştirakçı-dövlət bu barədə Baş Katibə dərhal məlumat verməlidir.
4. Güman edilən cinayətkar iştirakçı-dövlətin ərazisində olduqda və həmin dövlət cinayətkarı bu
maddədə bənd 1 və ya 2-yə müvafiq olaraq öz yurisdiksiyasını təsis etmiş iştirakçı-dövlətlərdən heç birinə
təhvil vermədikdə hər bir iştirakçı-dövlət maddə 2-də göstərilən cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyanın
təsis edilməsi üçün vacib tədbirləri qəbul etməlidir.
5. Hazırkı Konvensiya iştirakçı-dövlətin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis etdiyi cinayət
yurisdiksiyasının həyata keçirilməsini istisna etmir.
Maddə 10
1. Əgər iştirakçı-dövlət maddə 2-də göstərilən cinayətin onun ərazisində törədildiyi və ya belə bir
cinayəti törətmiş və ya törətməsi güman edilən şəxsin onun ərazisində olması barədə məlumat alarsa, bu
məlumatda göstərilən faktların araşdırılması üçün milli qanunvericiliyə uyğun olan zəruri tədbirlər qəbul
edir.
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2. Ərazisində cinayətkar və ya güman edilən cinayətkar olan iştirakçı-dövlət şəraitin bunu tələb
etməsindən əmin olaraq istintaqın aparılması və cinayətkarın təhvil verilməsini təmin etmək üçün öz
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq ölçülər götürür.
3. Bu maddədə bənd 2-də göstərilən tədbirlərin tətbiq olunduğu şəxsin aşağıdakı hüquqları vardır:
a) vətəndaşı olduğu və ya bu şəxsin hüquqlarını müdafiə etməkdə səlahiyyətli olan, əgər vətəndaşlığı
yoxdursa, ərazisində daimi yaşadığı dövlətin nümayəndəliyi ilə dərhal əlaqə saxlamaq;
b) bu dövlətin nümayəndəsi ilə görüşmək;
c) bənd a və 6-ya uyğun olaraq hüquqları barədə məlumatlandırılmaq.
4. Bu maddədə bənd 3-də göstərilən hüquqlar cinayətkar və ya güman edilən
cinayətkarın ərazisində olduğu ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir, bununla belə
qeyd olunan qanunvericilik, bənd 3-ə uyğun hüquqları təyin edilmiş məqsədlərə tam çatmaq üçün imkan
yaratmalıdır.
5. Bu maddədə bənd 3 və 4-ün müddəaları maddə 9-da bənd 1 c və ya 2 c uyğun olaraq yurisdiksiya
tələb edən istənilən iştirakçı-dövlətin Beynəlxalq Qırmızı Xaç komitəsindən güman edilən cinayətkarla
əlaqə yaratmaq və ya ona baş çəkmək üçün müraciət etmək hüququna xələl yetirə bilməz.
6. Əgər iştirakçı-dövlət bu maddəyə uyğun olaraq şəxsi həbs edərsə, onda həmin dövlət ya birbaşa,
ya da BMT-nin Baş Katibi vasitəsilə maddə 9 bənd 1 və 2-yə uyğun olaraq yurisdiksiya təsis etmiş iştirakçıdövlətlərə, məqsədəuyğun olduqda isə belə şəxsin həbsdə olması faktı və ya onun həbsini tələb edən şərtlər
barədə digər maraqlı iştirakçı-dövlətlərə dərhal məlumat verməlidir. Bu maddədə bənd 1-də nəzərdə tutulan
təhqiqatı aparan dövlət qeyd olunan iştirakçı-dövlətlərə öz nəticələri barədə operativ surətdə məlumat verir
və onları yurisdiksiyanı həyata keçirmək niyyəti barədə xəbərdar edir.
Maddə 11
1. Ərazisində güman edilən cinayətkar olan iştirakçı-dövlət maddə 9-un tətbiq olunduğu hallarda
əgər həmin şəxsi təhvil verməzsə, heç bir istisna olmadan və cinayətin onun ərazisində törədilib
törədilməməsindən asılı olmayaraq qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayət təhqiqatı üçün istintaqın
aparılması məqsədilə işi heç bir ləngitmə olmadan səlahiyyətli orqanlara təhvil verməlidir. Bu orqanlar bu
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu xarakterli ağır cinayətlərin törədilməsi zamanı qəbul edilən
qərarları qəbul edirlər.
2. İştirakçı dövlətin qanunvericiliyi, ona öz vətəndaşlarından birini təslim etmə və ya hər hansı digər
formada verməyə icazə verdiyi bütün hallarda, həmin şəxsin təslim edilməsi və ya verilməsi tələb olunan
məhkəmə araşdırması və ya işə məhkəmədə baxılması nəticəsində çıxarılmış hökm üzrə cəzanın çəkilməsi
üçün şəxsin həmin dövlətə qaytarılması şərtilə, və həmin dövlət və şəxsin təslim edilməsi barədə müraciət
edən dövlət bu variant və onlar tərəfindən müvafiq hesab edilə biləcək digər şərtlərlə razıdırlarsa, belə
şərtlərlə təslim edilmə və ya verilmə hazırkı maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan öhdəliklərin icrası üçün
kifayət edəcəkdir.
Maddə 12
Həbs edilən yaxud ona münasibətdə istənilən digər tədbirlər görülən və ya hazırkı Konvensiyaya
müvafıq olaraq istintaqı aparılan hər bir şəxsə ədalətli münasibət, o cümlədən həmin şəxsin olduğu dövlətin
qanunvericiliyinə və insan hüquqları da daxil olmaqla beynəlxalq hüququn müddəalarına uyğun olaraq
bütün hüquq və zəmanətlərdən istifadə etməyə zəmanət verilir.
Maddə 13
1. Maddə 2-də göstərilmiş cinayətlər təslim etmə tələb edən, hazırkı Konvensiya qüvvəyə minənə
qədər hər hansı iştirakçı-dövlətlər arasında təslim etmə haqqında bağlanmış istənilən müqavilə kimi
cinayətlərə aid hesab edilir. İştirakçı-dövlətlər belə cinayətləri təslim etmə tələb edən, təslim etmə ilə bağlı
nəticədə onlar arasında bağlanacaq bütün müqavilələr kimi cinayətlərə daxil etməyi öhdələrinə götürür.
2. Müqavilə ilə təslim etməni şərt qoyan iştirakçı-dövlət təslim etmə ilə bağlı onunla heç bir
müqaviləsi olmayan digər iştirakçı-dövlətdən təslim etmə haqqında müraciət qəbul edəndə həmin dövlət
hazırkı Konvensiyanı öz mülahizəsinə uyğun maddə 2-də göstərilmiş cinayətlərlə əlaqədar təslim etmə
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üçün hüquqi əsas kimi nəzərdən keçirə bilər. Təslim etmə müraciət olunan dövlətin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş digər şərtlərə riayət etməklə həyata keçirilir.
3. Müqavilə ilə təslim etməni şərt qoymayan iştirakçı-dövlətlər maddə 2-də göstərilmiş cinayətləri
öz aralarında təslim etmə tələb edən cinayətlər kimi müraciət olunan dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş şərtlərə riayət etməklə nəzərdən keçirirlər.
4. Zəruri halda, maddə 2-də göstərilmiş cinayətlər, belə ki, əgər onlar təkcə baş verdikləri yerdə deyil,
eyni zamanda öz yurisdiksiyalarını maddə 9-un l və 2-ci bəndlərinə uyğun təsis etmiş dövlətlərin
ərazilərində də törədilibsə, iştirakçı-dövlətlər tərəfindən təslim etmə məqsədilə nəzərdən keçirilir.
5. İştirakçı-dövlətlər arasında maddə 2-də göstərilmiş cinayətlərlə əlaqədar təslim etmə haqqında
bütün saziş və müqavilələrin müddəaları iştirakçı-dövlətlər arasındakı əlaqələrdə hazırkı Konvensiya ilə bir
araya sığmayan dərəcədə dəyişilmiş hesab olunur.
Maddə 14
1. İştirakçı-dövlətlər araşdırmalar, cinayət axtarışları yaxud maddə 2-də göstərilmiş cinayətlərlə
əlaqədar başlanmış təslim etmə prosedurları ilə bağlı təhqiqat üçün gərəkli olan sübutlar əldə etdikdə kömək
də daxil olmaqla bir-birinə maksimal yardım göstərirlər.
2. İştirakçı-dövlətlər bu maddənin bənd 1 üzrə öz öhdəliklərini onlar arasında mövcud olan qarşılıqlı
hüquqi yardım haqqında istənilən müqavilə və digər sazişlərə uyğun olaraq yerinə yetirirlər. Belə müqavilə
və sazişlər olmadıqda isə iştirakçı-dövlətlər bir-birinə öz milli qanunvericiliklərinə uyğun yardım edirlər.
Maddə 15
Maddə 2-də göstərilmiş cinayətlərdən heç biri siyasi cinayət yaxud siyasi cinayətlərlə əlaqədar
cinayətlər və ya siyasi motivlərdən törədilmiş cinayətlər kimi təslim etmə və qarşılıqlı hüquqi yardım
məqsədilə nəzərdən keçirilmir. Buna görə də, belə cinayətlərlə əlaqədar təslim etmə yaxud qarşılıqlı hüquqi
yardım haqqında müraciət o əsasla rədd edilə bilməz ki, onun siyasi cinayətlər yaxud siyasi cinayətlərlə
əlaqəli cinayətlər və ya siyasi motivlərdən törədilmiş cinayətlərə aidiyyəti var.
Maddə 16
Əgər müraciət edən iştirakçı-dövlətin maddə 2-də göstərilən cinayətlərlə əlaqədar təslim etmə yaxud
belə cinayətlərlə əlaqədar qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında müraciətin bu şəxsin irqinə, dininə,
vətəndaşlığına, etnik mənşəyinə və ya siyasi əqidəsinə məhkəmə araşdırması yaxud görə cəzalandırılması
məqsədini güdməsini və ya müraciətin yerinə yetirilməsinin bu səbəblərdən hər hansı birinə görə bu şəxsin
mövqeyinə zərər yetirə bilməsini güman etməyə tutarlı dəlilləri varsa, hazırkı Konvensiyada heç nə hər
hansı bir şəxsi təslim etmək yaxud qarşılıqlı yardım göstərmək üçün öhdəlik kimi şərh oluna bilməz.
Maddə 17
1. Bir iştirakçı-dövlətdə həbsdə olan və ya həbs müddəti qurtaran və digər iştirakçı-dövlətdə
şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi, ifadə verilməsi və ya hazırkı Konvensiyaya müvafiq olaraq cinayətlərlə
əlaqədar təhqiqat yaxud cinayət təqibi üçün sübutların əldə olunmasına kömək göstərmək məqsədilə iştirakı
tələb olunan şəxs aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə təhvil verilə bilər:
a) Bu şəxs sərbəst surətdə tam informasiya əsasında buna öz razılığını verır;
b) Hər iki dövlətin səlahiyyətli hökumət nümayəndələri bu dövlətlərin məqbul hesab edə biləcəkləri
şərtlərdə razılıq əldə ediblər.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün:
a) Şəxs verilən dövlət, bu şəxsi verən dövlətin başqa bir şeyə dair müraciət etmədiyi yaxud başqa bir
şeyi təsdiq etmədiyi halda, bu verilmiş şəxsi saxlamağa ixtiyarı var və buna borcludur.
b) Şəxs verilən dövlət bu şəxsi onu verən dövlətin sərəncamına qaytarılması üzrə öncədən
razılaşdırıldığı yaxud hər iki dövlətin səlahiyyətli hökumət nümayəndələri ilə digər vasitə ilə razılaşdırıldığı
kimi ləngimədən öz öhdəliklərini yerinə yetirir.
c) Şəxs verilən dövlət bu şəxsi verən dövlətdən onun qaytarılması üçün təslim etmə prosedurlannın
qaldırılmasını tələb etməməlidir;
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d) Verilən şəxsin onun təslim olunduğu dövlətdəki həbs müddəti onu təslim edən dövlətdə çəkdiyi
cəza müddətinə daxil hesab olunur.
3. Bu maddəyə müvafiq olaraq bu və ya digər şəxsi təslim etməli olan iştirakçı-dövlətin razılığı
olmadan bu şəxs, vətəndaşlığından asılı olmayaraq təqib olunmamalı yaxud həbsdə saxlanılmamalıdır və
onu təslim edən dövlətin ərazisindən gedənə kimi onunla bağlı hərəkətlər və ya aparılmış danışıqlarla
əlaqədar verildiyi dövlətin ərazisində şəxsi azadlığı ilə bağlı hər hansı digər məhdudiyyətə məruz qala
bilməz.
Maddə 18
1. Maddə 2-də göstərilmiş cinayətlər baş verəndən sonra radioaktiv maddələri, qurğuları və ya nüvə
obyektlərini ələ keçirən yaxud digər yolla öz nəzarətinə alan belə maddələrə sahib olan iştirakçı-dövlət:
a) radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyektini zərərsizləşdirmək məqsədilə tədbirlər görür;
b) istənilən nüvə maddəsinin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin tətbiq olunan zəmanətlərinə
uyğun olaraq mühafizəsini təmin edir; və
c) fiziki müdafiə və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin elan etdiyi təhlükəsizlik və
sağlamlığın qorunması sahəsindəki standartlar üzrə tövsiyələri nəzərə alır.
2. Maddə 2-də göstərilmiş cinayətlərlə əlaqədar istənilən təhqiqatların sona çatması ilə yaxud öncə,
əgər beynəlxalq hüquq bunu tələb edirsə, əlaqədar iştirakçı-dövlətlərlə məsləhətləşmələrdən (xüsusilə
qaytarma və qoruma şərtlərilə bağlı) sonra istənilən radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyekti məxsus
olduqları iştirakçı-dövlətə, fiziki və ya hüquqi şəxs olan vətəndaşı və ya sakini belə radioaktiv maddə, qurğu
yaxud obyektə sahib olan iştirakçı-dövlətə, ya da onların, ərazisindən oğurlandığı və ya digər yolla qeyriqanuni ələ keçirildiyi iştirakçı-dövlətə qaytarılır.
3. a) Əgər dövlətdaxili və ya beynəlxalq hüquq iştirakçı-dövlətə belə radioaktiv maddəni, qurğunu
və ya nüvə obyektini qaytarmağı yaxud qəbul etməyi qadağan edirsə və ya əgər əlaqədar iştirakçı-dövlətlər
bu maddənin 3 b bəndinə riayət etmək şərtilə radioaktiv maddəyə, qurğuya və ya nüvə obyektlərinə malik
iştirakçı-dövlətin bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş tədbirləri görməyə davam etməsi barədə
razılaşıblarsa belə radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyektləri yalnız sülh məqsədləri üçün istifadə
olunur.
b) Radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyektlərinə malik iştirakçı-dövlət üçün bu predmetlərə
yiyələnmə qeyri-qanunidirsə, bu dövlət bu predmetlərə yiyələnmənin qanuni olduğu və ya bu maddədə
bənd 1-in tələblərinə uyğun bu maddələrin zərərsizləşdirilməsi üçün məsləhətləşmələr aparmağa təminat
verən digər dövlətə mümkün qədər tez verilməsini təmin edir; belə radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə
obyektləri yalnız dinc məqsədlər üçün istifadə edilir.
4. Bu maddədə bənd 1 və 2-də qeyd olunan radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyektləri iştirakçıdövlətə, iştirakçı-dövlətin vətəndaşı və ya sakininə aid deyilsə və iştirakçı-dövlətin ərazisindən
oğurlanmayıbsa və ya qeyri-qanuni alınmayıbsa və ya əgər heç bir iştirakçı-dövlət bu maddədə bənd 3-ə
müvafiq olaraq belə predmetləri əldə etməyi arzulamırsa, bu maddədə 3 b bəndinə riayət etmək şərti ilə
maraqlı dövlət və ya istənilən müvafiq təşkilat arasında məsləhətləşmələrdən sonra bu predmetlər barədə
necə sərəncam vermək barədə müəyyən qərar qəbul edilir.
5. Bu maddənin 1, 2, 3 və 4-cü bəndlərin məqsədlərinə uyğun olaraq radioaktiv maddə, qurğu və ya
nüvə obyektlərinə malik iştirakçı-dövlət digər iştirakçı-dövlətlər, xüsusilə maraqlı iştirakçı-dövlətlərə,
beynəlxalq təşkilat, xüsusilə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə yardım və əməkdaşlıq üçün müraciət
edə bilər. İştirakçı-dövlətlərə və müvafiq beynəlxalq təşkilatlara tövsiyə edilir ki, bu maddəyə müvafiq
olaraq belə dövlətlərə maksimum dərəcədə yardım etsinlər.
6. Radioaktiv maddə, qurğu və ya nüvə obyektləri haqqında sərəncam vermək və ya bu maddəyə
müvafiq olaraq onları qorumaqla məşğul olan iştirakçı-dövlətlər Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin
Baş Katibini belə predmet barədə nə sərəncam verdikləri və ya onları necə qoruduqları barədə məlumat
verirlər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Baş Katibi bu məlumatı digər iştirakçı-dövlətlərə
göndərir.
7. Əgər maddə 2-də göstərilən cinayətlə bağlı olaraq yayılma baş verərsə, bu maddə nüvə zərərinə
görə məsuliyyəti tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarına və ya digər hüquq normalarına təsir etmir.
Maddə 19
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Güman edilən şübhəli şəxsi istintaqa cəlb edən iştirakçı-dövlət öz qanunvericiliyinə və ya tətbiq
edilən digər prosedurlara müvafiq olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə istintaqın yekun
nəticələri barədə məlumat verir, öz növbəsində Baş Katib bu məlumatı digər iştirakçı-dövlətlərə göndərir.
Maddə 20
İştirakçı-dövlətlər hazırkı Konvensiyanın səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün ya
birbaşa və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, zəruri olduqda isə digər beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə
məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 21
İştirakçı-dövlətlər hazırkı Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərini dövlətin suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə hörmət və digər dövlətin daxili işlərinə müdaxilə etməmə prinsiplərinə cavab verəcək şəkildə
yerinə yetirirlər.
Maddə 22
Bu Konvensiyada heç bir maddə bir iştirakçı-dövlətə digər iştirakçı-dövlətin ərazisində ikincinin
milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətinə daxil olan yurisdiksiya və
funksiyaları həyata keçirməyə hüquq vermir.
Maddə 23
1. Hazırkı Konvensiyanın tətbiqinə və şərhinə dair iki və daha ya çox iştirakçı-dövlətlər arasında
yaranan mübahisə ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsilə həll oluna bilmədikdə, həmin mübahisə
iştirakçı-dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraja təqdim edilir. Arbitraja müraciət edildiyi gündən etibarən
altı ay ərzində tərəflər arbitrajın təşkil edilməsi barədə razılığa gələ bilmədikdə, iştirakçı-dövlətlərdən hər
hansı biri Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müraciət etməklə, mübahisəni həmin
Məhkəməyə verə bilər.
2. Hər bir iştirakçı-dövlət hazırkı Konvensiyam imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
edərkən və ya ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, özünü bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına bağlı
hesab etmir. Digər iştirakçı-dövlətlər belə qeyd-şərt etmiş hər hansı bir iştirakçı-dövlətə münasibətdə bənd
1-in müddəaları ilə bağlı olmayacaqlar.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq belə qeyd-şərt etmiş hər hansı bir iştirakçı-dövlət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə istənilən zaman həmin qeyd-şərti geri
götürə bilər.
Maddə 24
1. Hazırkı Konvensiya 14 sentyabr 2005-ci ildən 31 dekabr 2006-cı ilə kimi Nyu-York şəhərində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi Təşkilatlarında bütün dövlətlər tərəfindən imzalamaq üçün
açıqdır.
2. Hazırkı Konvensiya ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları,
qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca
verilir.
3. Hazırkı Konvensiya istənilən dövlətin qoşulması üçün açıqdır. Qoşulmaq haqqında sənəd
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca verilir.
Maddə 25
1. Hazırkı Konvensiya iyirmi ikinci ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulmaq haqqında sənədin saxlanca təqdim edilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
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2. İyirmi ikinci ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulmaq haqqında
sənədin təqdim edilməsindən sonra hazırkı Konvensiyam ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ona qoşulan
hər bir dövlətə münasibətdə bu Konvensiya ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulmaq haqqında sənədin saxlanca verilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 26
1. İştirakçı-dövlət hazırkı Konvensiyaya dəyişiklik edilməsini təklif edə bilər. Təklif edilən düzəliş
depozitora təqdim edilir, o da öz növbəsində bu təklifi dərhal digər iştirakçı-dövlətlərə göndərir.
2. Əksər iştirakçı-dövlətlərin təklif edilmiş düzəlişi müzakirə etmək üçün konfransın təşkil edilməsi
barədə müraciət etməsindən sonra depazitori bütün iştirakçı-dövlətləri konfransda iştirak etməyə dəvət edir.
Bu konfrans dəvətnamələrin göndərilməsindən üç ay sonra təşkil edilməlidir.
3. Konfransın iştirakçıları düzəlişlərə dair konsensusa nail olmaq üçün səy göstərirlər. Əgər bu
mümkün olmazsa, dəyişikliklər iştirakçı-dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Depozitor
konfransda qəbul olunmuş düzəlişləri dərhal bütün iştirakçı-dövlətlərə göndərir.
4. Bu maddədə bənd 3-ə uyğun olaraq qəbul edilmiş dəyişiklik ratifikasiya fərmanının və ya
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulmaq haqqında sənədi saxlanca vermiş dövlətə münasibətdə iştirakçıdövlətlərin üçdə ikisinin öz müvafiq sənədlərini saxlanca verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Bundan sonra düzəliş müvafiq sənədi saxlanca verilməsi tarixindən sonra otuzuncu gün istənilən iştirakçıdövlət üçün qüvvəyə minir.
Maddə 27
1. İstənilən iştirakçı-dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə yazılı bildiriş göndərməklə
Hazırkı Konvensiyanı ləğv edə bilər.
2. Bu cür ləğvetmə Baş Katib bildirişi aldığı tarixdən etibarən bir il sonra qüvvəyə minir.
Maddə 28
Hazırkı Konvensiyanın ingilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri autentikdir və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca verilir. Baş Katib də öz növbəsində bu sənədin təsdiq
olunmuş surətlərini bütün dövlətlərə göndərir.
BUNA TƏSDİQ OLARAQ, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada təyin edilmiş aşağıda imza
edən səlahiyyətli şəxslər 14 sentyabr 2005-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi
Təşkilatlarında imzalanmaq üçün açıq olan Konvensiyam imzaladılar.
İmzalanma zamanı edilmiş
QEYD-ŞƏRT
"Azərbaycan Respublikası 23-cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o,
Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 1-ci bəndini özü üçün məcburi hesab etmir".
İmzalanma zamanı verilmiş
BƏYANAT
"Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir".
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"İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə
Konvensiya"nın Fakültativ Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə
Konvensiya"nın 2005-ci il sentyabrın 15-də imzalanmış Fakültativ Protokolu Azərbaycan Respublikasının
ona dair bəyanatı ilə təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 dekabr 2008-ci il
№ 724-IIIQD
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı
Konvensiyanın
FAKÜLTATİV PROTOKOLU
Preambula
Hazırkı Protokolun iştirakçı dövlətləri,
İşgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftarın və cəza növlərinin
qadağan edildiyini və onların insan hüquqlarının ciddi pozuntuları olduğunu bir daha təsdiq edərək,
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı
Konvensiyanın (bundan sonra "Konvensiya" adlandırılacaq) məqsədlərinə nail olunması və azadlıqdan
məhrum edilmiş şəxslərin işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və
cəza növlərindən müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə gələcək tədbirlərin zəruriliyinə əmin olaraq,
Konvensiyanın 2-ci və 16-cı maddələrinin hər bir iştirakçı dövlətin öz yurisdiksiyasında olan hər
hansı ərazidə işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinin
qarşısının alınması üçün səmərəli tədbirlərin görülməsini öhdəsinə qoyduğunu xatırlayaraq,
Dövlətlərin bu maddələrin həyata keçirilməsinə görə birbaşa məsuliyyət daşıdığını, azadlıqdan
məhrum edilmiş şəxslərin müdafiəsinin gücləndirilməsinin və onların insan hüquqlarına tam riayət
olunmasının ümumi vəzifə olduğunu və Konvensiyanın tətbiqi üzrə beynəlxalq qurumların milli tədbirləri
tamamladığını və möhkəmləndirdiyini etiraf edərək,
İşgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinin səmərəli
şəkildə qarşısının alınmasının maarifləndirmə sahəsində tədbirlərin görülməsini və müxtəlif qanunvericilik,
inzibati, məhkəmə və digər tədbirlərin birləşdirilməsini tələb etdiyini xatırlayaraq,
Həmçinin, Vyanada 1993-cü ilin iyun ayında keçirilmiş İnsan Hüquqları üzrə Ümumdünya
Konfransında işgəncələrin kökünün kəsilməsi üzrə səylərin ilk öncə onun qarşısının alınmasına yönəlməli
olduğunu bəyan etdiyini və saxlanma yerlərinə mütəmadi başçəkmə üzrə preventiv sistemin yaradılması
məqsədi daşıyan Konvensiyanın fakültativ protokolunun qəbul edilməsinə çağırdığını xatırlayaraq,
Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftar və cəza növlərindən müdafiəsinin saxlanma yerlərinə mütəmadi başçəkmələrə əsaslanan
preventiv xarakter daşıyan qeyri-məhkəmə tədbirləri əsasında gücləndirə bilinməsinə əmin olaraq,
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I hissə
ÜMUMİ PRİNSİPLƏR
Maddə 1
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Hazırkı Protokolun məqsədi işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar
və cəza növlərinin qarşısının alınması üçün azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin saxlanıldığı yerlərə
müstəqil beynəlxalq və milli orqanlar tərəfindən mütəmadi başçəkmələr sisteminin yaradılmasından
ibarətdir.
Maddə 2
1. Hazırkı Protokolda ifadə olunan funksiyaları yerinə yetirən İşgəncələrə qarşı Komitənin
İşgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinin qarşısının
alınması üzrə Altkomitə (bundan sonra Qarşısını Alma üzrə Altkomitə adlandırılacaq) yaradılır.
2. Qarşısını Alma üzrə Altkomitə fəaliyyətini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi
çərçivəsində həyata keçirir və onun məqsəd və prinsiplərinin, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə rəftara aid normalarını rəhbər tutur.
3. Qarşısını Alma üzrə Altkomitə, həmçinin konfidensiallıq, qərəzsizlik, qeyri-seçicilik, universallıq
və obyektivlik prinsiplərini rəhbər tutur.
4. Qarşısını Alma üzrə Altkomitə və iştirakçı dövlətlər hazırkı Protokolun həyata keçirilməsində
əməkdaşlıq edir.
Maddə 3
Hər bir iştirakçı dövlət işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və
cəza növlərinin qarşısının alınması məqsədilə milli səviyyədə (milli preventiv mexanizmlər adlandırılan)
bir və ya bir neçə başçəkmə orqanını yaradır, təyin edir və ya dəstəkləyir.
Maddə 4
1. Hər bir iştirakçı dövlət Hazırkı Protokola, 2-ci və 3-cü maddələrdə qeyd olunan mexanizmlərə
uyğun olaraq yurisdiksiyası və nəzarəti altında olan azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin dövlət orqanının
sərəncamı və ya onun göstərişi, yaxud icazəsi və ya susmaqla razılığı əsasında saxlanıldığı və yaxud
saxlanıla bildiyi hər bir yerə (bundan sonra saxlanma yerləri adlandırılacaq) başçəkmələrə icazə verir.
Zərurət olduqda bu başçəkmələr belə şəxslərin işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftar və cəza növlərindən müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir.
2. Hazırkı Protokolun məqsədləri üçün azadlıqdan məhrum etmə dedikdə şəxsin hər hansı məhkəmə,
inzibati və ya digər orqanın qərarı ilə həbsdə saxlanılmasının və ya azadlıqdan məhrum edilməsinin, yaxud
öz iradəsi ilə tərk etmə hüququ olmadan dövlət yaxud özəl həbsdə saxlanma yerinə yerləşdirilməsinin
istənilən forması başa düşülür.
II hissə
QARŞISINI ALMA ÜZRƏ ALTKOMİTƏ
Maddə 5
1. Qarşısını alma üzrə Altkomitə on üzvdən ibarətdir. Hazırkı Protokolun əllinci ratifikasiya
fərmanının və ya ona qoşulma haqqında sənədin saxlanma üçün verilməsindən sonra Altkomitənin
üzvlərinin sayı iyirmi beş nəfərə qədər artırılır.
2. Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvləri yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik və ədalət
mühakiməsi, xüsusilə də cinayət ədalət mühakiməsi sahəsində, penitensiar sistemdə və ya polis
orqanlarında, yaxud azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə rəftarla aid istənilən sahələrdə təsdiq edilmiş iş
təcrübəsi olan şəxslər sırasından seçilir.
3. Qarşısını alma üzrə Altkomitənin yaradılması zamanı ədalətli coğrafi bölgü və iştirakçı dövlətlərin
müxtəlif mədəniyyət formalarının və hüquq sistemlərinin təmsilçiliyinin zərurətinə lazımi diqqət yetirilir.
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4. Qarşısını alma üzrə Altkomitənin yaradılması zamanı həmçinin bərabərlik və ayrı-seçkiliyin
yolverilməzliyi prinsipləri əsasında tarazlaşdırılmış gender təmsilçiliyinə diqqət yetirilir.
5. Qarşısını alma üzrə Altkomitənin tərkibinə eyni dövlətin birdən çox vətəndaşı daxil ola bilməz.
6. Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvləri öz funksiyalarını şəxsi qisimdə həyata keçirir, onlar
müstəqil və qərəzsiz olmalı və Altkomitənin tərkibində səmərəli işləməyə imkanları olmalıdır.
Maddə 6
1. Hər bir iştirakçı dövlət hazırkı maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq 5-ci maddədə təsbit olunmuş
ixtisas və tələblərə cavab verən iki namizədi irəli sürə bilər, bununla belə dövlət həmin namizədlərin ixtisası
haqqında ətraflı məlumat təqdim edir.
2. a) Namizədlər hazırkı Protokolun iştirakçı dövlətinin vətəndaşı olmalıdır;
b) irəli sürülmüş iki namizəddən ən azı biri onun namizədliyini irəli sürən iştirakçı dövlətin
vətəndaşlığına malik olmalıdır;
c) bir iştirakçı dövlətin vətəndaşı olan iki nəfərdən çox namizəd irəli sürülə bilməz;
d) hər hansı iştirakçı dövlət digər iştirakçı dövlətin vətəndaşını namizəd kimi irəli sürməkdən əvvəl,
o, həmin iştirakçı dövlətə sorğu verir və razılığını alır.
3. Seçkilərin keçirilməsi nəzərdə tutulan iştirakçı dövlətlərin müşavirəsinin başlanmasından ən azı
beş ay əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi iştirakçı dövlətlərə üç ay ərzində öz namizədlərini
irəli sürmək təklifi ilə məktub göndərir. Baş katib bütün namizədlərin, onları irəli sürmüş iştirakçı dövlətlər
göstərilməklə əlifba qaydasında siyahısını təqdim edir.
Maddə 7
1. Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvləri aşağıdakı qaydada seçilir:
a) əsas diqqət hazırkı Protokolun 5-ci maddəsinin tələblərinə və meyarlarına əməl edilməsinə
yetirilir;
b) ilk seçkilər hazırkı Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra altı ay müddətindən gec olmayaraq
keçirilir;
c) iştirakçı dövlətlər Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvlərini gizli səsvermə yolu ilə seçir;
d) Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvünün seçkiləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi
tərəfindən iki ildə bir dəfə çağırılan iştirakçı dövlətlərin iclaslarında keçirilir. İştirakçı dövlətlərin sayının
üçdə iki hissəsi kvorum hesab edilən bu iclaslarda ən çox səs və iştirak edən və səs verən iştirakçı
dövlətlərin nümayəndələrinin mütləq səs çoxluğunu toplamış şəxslər Altkomitəyə seçilmiş üzvlər hesab
olunur.
2. Seçkilər zamanı hər hansı iştirakçı dövlətin iki vətəndaşının Qarşısını alma üzrə Altkomitənin
tərkibində işləmək hüququnu əldə etdiyi təqdirdə, ən çox səs toplamış namizəd Altkomitənin üzvü seçilir.
Bu vətəndaşların eyni sayda səs topladığı təqdirdə, aşağıdakı prosedur tətbiq olunur:
a) namizədlərin yalnız biri vətəndaşı olduğu iştirakçı dövlət tərəfindən irəli sürüldüyü təqdirdə bu
vətəndaş Qarşısını alma üzrə I Altkomitənin üzvü seçilir;
b) hər iki namizəd vətəndaş olduqları iştirakçı dövlət tərəfindən irəli sürüldüyü təqdirdə, Qarşısını
alma üzrə Altkomitənin üzvlüyünə namizədlərdən birinin müəyyən edilməsi üçün ayrıca gizli səsvermə
keçirilir;
c) namizədlərdən heç biri vətəndaşı olduğu iştirakçı dövlət tərəfindən irəli sürülmədiyi təqdirdə
Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvlüyünə namizədlərdən birinin müəyyən edilməsi üçün ayrıca gizli
səsvermə keçirilir.
Maddə 8
Qarşısını alma üzrə Altkomitə üzlərindən birinin vəfat etdiyi və ya istefa verdiyi yaxud hər hansı
digər səbəbdən Altkomitə üzvünün funksiyalarını yerinə yetirməsi mümkün olmadığı təqdirdə, onun
namizədliyini irəli sürmüş iştirakçı dövlət seçilmək hüququ olan, 5-ci maddədə təsbit olunmuş ixtisasa
malik və tələblərə cavab verən şəxsi teyin edir. Bu şəxs səlahiyyətlərin müxtəlif sahələri arasında müvafiq
tarazlığın təmin edilməsi zərurəti nəzərə alınmaqla, iştirakçı dövlətlərin növbəti iclasına qədər olan
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səlahiyyət müddətinə, onun iştirakçı dövlətlərin çoxluğu tərəfindən təsdiq olunması şərti ilə teyin olunur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin ehtimal edilən təyinat haqqında bildirişindən sonra altı ay
ərzində iştirakçı dövlətlərin yarısı və ya yarısından çoxu tərəfindən belə təyinata qarşı çıxış edilmədiyi
təqdirdə təsdiqetmə baş tutmuş hesab olunur.
Maddə 9
Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvləri il 4 müddətinə seçilir. Namizədlikləri irəli sürüldüyü
təqdirdə onlar bir dəfə təkrarən seçilə bilərlər. İlk seçkilərdə seçilmiş üzvlərin yarısının səlahiyyət müddəti
iki illik müddət bitdikdən sonra başa çatır; ilk seçkilərdən dərhal sonra bu üzvlərin adları 7-ci maddənin 1
d bəndində qeyd olunan iclasın Sədri tərəfindən keçirilən püşk atma yolu ilə müəyyən olunur.
Maddə 10
1. Qarşısını alma üzrə Altkomitə öz vəzifəli şəxslərini iki il müddətinə seçir. Onlar təkrarən seçilə
bilərlər.
2. Qarşısını alma üzrə Altkomitə öz prosedur qaydalarını müəyyən edir. Bu prosedur qaydalar
xüsusilə aşağıdakıları nəzərdə tutur:
a) üzvlərin yarısı üstə gəl bir kvorum təşkil edir;
b) Qarşısını alma üzrə Altkomitənin qərarları iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul olunur;
c) Qarşısını alma üzrə Altkomitənin iclasları qapalı keçirilir.
3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Qarşısını alma üzrə Altkomitənin ilk iclasını çağırır.
İlk iclasdan sonra Qarşısını alma üzrə Altkomitə prosedur qaydalarına müvafiq olan intervalda iclaslarını
keçirir. Altkomitə və İşgəncələrə qarşı Komitə ildə bir dəfədən az olmayaraq birlikdə toplaşırlar.
III hissə
QARŞISINI ALMA ÜZRƏ ALTKOMITƏNİN MANDATI
Maddə 11
Qarşısını alma üzrə Altkomitə:
a) 4-cü maddədə qeyd olunan yerlərə baş çəkir və azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin
işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərindən müdafiəsi
ilə bağlı iştirakçı dövlətlərə tövsiyələr təqdim edir;
b) milli preventiv mexanizmlərə münasibətdə:
i) zərurət olduqda, belə mexanizmlərin yaradılmasında iştirakçı dövlətlərə məsləhət verir
və yardım göstərir;
ii) milli preventiv mexanizmlərlə birbaşa, zərurət olduqda konfidensial şəkildə əlaqə saxlayır və
onların potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə peşəkar hazırlıq və texniki yardım sahəsində xidmətlər
təklif edir;
iii) azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftar və cəza növlərindən müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün ehtiyacların və zəruri tədbirlərin
qiymətləndirilməsi işində məsləhət verir və yardım göstərir;
iv) milli preventiv mexanizmlərinin imkanlarının və mandatının gücləndirilməsi məqsədi ilə
işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinin qarşısının
alınması üçün iştirakçı dövlətlərə tövsiyə və iradları təqdim edir.
c)
işgəncələrin
qarşısının
alınması
məqsədilə
Birləşmiş
Millətlər
Təşkilatının
aidiyyəti qurum və mexanizmləri ilə, habelə bütün şəxslərin işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani
yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərindən müdafiəsinin gücləndirilməsi marağından çıxış edən
beynəlxalq, regional və milli təsisat və ya təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
Maddə 12
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Qarşısını alma üzrə Altkomitənin 11-ci Maddədə təsbit olunmuş mandatının həyata keçirə bilməsi
üçün iştirakçı dövlətlər aşağıdakıları öhdəsinə götürür:
a) Qarşısını alma üzrə Altkomitəni öz ərazisində qəbul etmək və hazırkı Protokolun 4-cü Maddəsində
müəyyən olunmuş saxlanma yerlərinə baş çəkməyə imkan vermək;
b) azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin işgəncələrdən və digər qəddar, qeyriinsani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərindən müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün
ehtiyacların və zəruri olan tədbirlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə Qarşısını alma üzrə Altkomitə
tərəfindən sorğu edilə bilən bütün aidiyyəti məlumatı təqdim etmək;
c) Qarşısını alma üzrə Altkomitə və milli preventiv mexanizmlər arasında əlaqələri təşviq etmək və
asanlaşdırmaq;
d) Qarşısını alma üzrə Altkomitənin tövsiyələrini öyrənmək və onların mümkün tətbiqi ilə bağlı
dialoq aparmaq.
Maddə 13
1. Qarşısını alma üzrə Altkomitə 11-ci Maddədə təsbit olunmuş mandatının həyata keçirilməsi
məqsədilə iştirakçı dövlətlərə müntəzəm başçəkmələr proqramını ilk dəfə püşk atma yolu ilə müəyyən edir.
2. Məsləhətləşmələrin keçirilməsindən sonra, Qarşısını alma üzrə Altkomitə öz proqramı haqqında
iştirakçı dövlətləri məlumatlandırır ki, onlar təxirə salınmadan başçəkmələrin həyata keçirilməsi üçün
zəruri tədbirlər görsün.
3. Başçəkmələr Qarşısını alma üzrə Altkomitənin ən azı iki üzvü tərəfindən həyata keçirilir. Zərurət
olduqda, bu üzvləri hazırkı Protokolun əhatə etdiyi sahələr üzrə təsdiq olunmuş iş təcrübəsinə və biliklərə
malik ekspertlər müşayiət edə bilər. Ekspertlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali
Komissarı və Beynəlxalq Cinayətkarlığın Qarşısının Alınması üzrə Mərkəzi tərəfindən, iştirakçı dövlətlərin
irəli sürdüyü təkliflər əsasında hazırlanmış ekspertlər siyahısından seçilir. Bu siyahının hazırlanması
zamanı aidiyyəti iştirakçı dövlətlər 5 nəfərdən çox olmayaraq milli ekspert təklif edir. Aidiyyəti iştirakçı
dövlət başçəkmə üçün təklif edilmiş ekspertin namizədliyini rədd edə bilər, bundan sonra Altkomitə digər
eksperti təklif edir.
4. Qarşısını alma üzrə Altkomitə zəruri hesab etdiyi təqdirdə, müntəzəm başçəkmənin həyata
keçirilməsindən sonra növbəti qısa başçəkmə təşkil etməyi təklif edə bilər.
Maddə 14
1. Qarşısını alma üzrə Altkomitə mandatını həyata keçirə bilməsi üçün hazırkı Protokolun iştirakçı
dövlətləri ona aşağıdakıları təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər:
a) 4-cü Maddədə müəyyən olunmuş saxlanma yerlərində olan azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin
sayı, həmçinin belə yerlərin sayı və yerləşdiyi yer haqqında istənilən məlumat məhdudiyyətsiz əldə etmək
imkanı;
b) belə şəxslərlə rəftar, habelə onların saxlanma şəraiti haqqında istənilən məlumat məhdudiyyətsiz
əldə etmək imkanı;
c) aşağıdakı 2-ci bəndə uyğun olaraq, bütün saxlanma yerlərinə, onların binalarına və obyektlərinə
məhdudiyyətsiz buraxılış;
d) azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə şahidsiz, şəxsən və ya zərurət olduqda, tərcüməçi vasitəsilə,
habelə Altkomitənin fikrinə görə aidiyyəti məlumatı verə biləcək istənilən digər şəxslə fərdi qaydada
söhbətlər aparmaq imkanı;
e) baş çəkmək niyyətində olduğu yerləri və söhbət etmək niyyətində olduğu şəxsləri maneəsiz
seçmək hüququ.
2. Konkret saxlanma yerinə başçəkməyə münasibətdə etirazlar yalnız təcili surətdə baş vermiş və
başçəkməyə müvəqqəti maneə törədən milli müdafiə, dövlət təhlükəsizliyi, təbii fəlakət və ya baş çəkilməsi
ehtimal edilən yerdə ciddi iğtişaşla bağlı inandırıcı mülahizələrə əsaslana bilər. Elan olunmuş fövqəladə
vəziyyətin mövcudluğu başçəkmənin həyata keçirilməsinə etiraz səbəbi kimi gətirilə bilməz.
Maddə 15
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Heç bir orqan və ya vəzifəli şəxs Qarşısını alma üzrə Altkomitəyə və ya onun üzvlərinə verilən hər
hansı, istər doğru, istərsə də yalan, məlumatın bildirilməsinə görə istənilən şəxs və ya təşkilata münasibətdə
hər hansı sanksiyanı teyin edə, tətbiq edə, icazə verə və ya yol verə bilməz və heç bir belə şəxs və ya təşkilat
digər şəkildə sıxışdırıla bilməz.
Maddə 16
1. Qarşısını alma üzrə Altkomitə öz tövsiyə və iradlarını konfidensial qaydada iştirakçı dövlətə və
zərurət olduqda, milli preventiv mexanizminə göndərir.
2. Qarşısını alma üzrə Altkomitə öz hesabatını iştirakçı dövlət tərəfindən müvafiq xahişin daxil
olduğu təqdirdə, iştirakçı dövlətin iradları ilə birlikdə dərc edir. İştirakçı dövlət hesabatın bir hissəsini
açıqladığı təqdirdə Altkomitə hesabatı tam və ya qismən dərc edə bilər. Bununla yanaşı şəxsi xarakter
daşıyan məlumatlar müvafiq şəxsin birbaşa ifadə edilən razılığı olmadan dərc edilə bilməz.
3. Qarşısını alma üzrə Altkomitə fəaliyyəti haqqında açıq illik hesabatını İşgəncələrə qarşı Komitəyə
təqdim edir.
4. İştirakçı dövlətin 12-ci və 14-cü Maddələrə uyğun olaraq Qarşısını alma üzrə Altkomitə ilə
əməkdaşlıq etməkdən və ya Qarşısını alma üzrə Altkomitənin tövsiyələrinə müvafiq olaraq vəziyyətin
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görməkdən imtina etdiyi təqdirdə, İşgəncələrə qarşı Komitə Qarşısını alma
üzrə Altkomitənin xahişi ilə iştirakçı dövlətə öz mülahizələrini ifadə etmək imkanı verdikdən sonra açıq
bəyanatla çıxış etmək və ya Altkomitənin hesabatını dərc etmək barədə öz üzvlərinin səs çoxluğu ilə
qətnamə qəbul edə bilər.
IV hissə
MİLLİ PREVENTİV MEXANİZMLƏR
Maddə 17
Hazırkı Protokolun qüvvəyə minməsindən, və ya onun ratifikasiyasından, yaxud ona qoşulmasından
sonra bir ildən gec olmayaraq hər bir iştirakçı dövlət milli səviyyədə işgəncələrin qarşısının alınması üçün
bir və ya bir neçə müstəqil milli preventiv mexanizmləri dəstəkləyir, teyin və ya təsis edir.
Mərkəzsizləşdirilmiş orqanlar tərəfindən təsis edilmiş mexanizmlər hazırkı Protokolun məqsədləri üçün,
Protokolun tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə, milli preventiv mexanizmlər qismində teyin edilə bilər.
Maddə 18
1. İştirakçı dövlətlər milli preventiv mexanizmlərinin funksional müstəqilliyinə, habelə onların işçi
heyətinin müstəqilliyinə təminat verir.
2. İştirakçı dövlətlər milli preventiv mexanizmlərinin ekspertlərinin zəruri potensiala və peşə
biliklərinə malik olmasının təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görür. Onlar gender balansını və ölkədə
mövcud olan etnik və azlıq qruplarının bərabər təmsilçiliyini təmin edir.
3. İştirakçı dövlətlər milli preventiv mexanizmlərin fəaliyyəti üçün zəruri resursları təqdim etməyi
öhdələrinə götürür.
4. Milli preventiv mexanizmlərin yaradılması zamanı iştirakçı dövlətlər insan hüquqlarının müdafiəsi
və təşviq edilməsi üzrə milli təsisatların statusuna dair Prinsipləri nəzərə alır.
Maddə 19
Milli preventiv mexanizmlərə ən azı aşağıdakı səlahiyyətlər verilir:
a) zərurət olduqda, işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza
növlərindən müdafiənin gücləndirilməsi məqsədilə 4-cü Maddədə müəyyən olunmuş saxlanma yerlərində
azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə rəftarla bağlı məsələyə müntəzəm olaraq baxılması;
b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq normaları nəzərə alınmaqla azadlıqdan məhrum edilmiş
şəxslərlə rəftarın və onların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə müvafiq qurumlara
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tövsiyələrin təqdim edilməsi, işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və
cəza növlərinin qarşısının alınması;
c) qüvvədə olan qanunvericilik və qanun layihələrinə dair təklif və qeydlərin təqdim edilməsi.
Maddə 20
Milli preventiv mexanizmlərin öz mandatının yerinə yetirə bilməsi məqsədilə, hazırkı Protokolun
iştirakçı dövlətlər onlara aşağıdakıları təqdim etməyi öhdələrinə götürür:
a) 4-cü Maddədə müəyyən olunmuş həbsdə saxlanma yerlərində olan azadlıqdan məhrum edilmiş
şəxslərin sayı, həmçinin belə yerlərin sayı və yerləşdiyi yer haqqında istənilən məlumatı əldə etmək imkanı;
b) belə şəxslərlə rəftar, habelə onların həbsdə saxlanma şəraiti haqqında istənilən məlumatı əldə
etmək imkanı;
c) bütün həbsdə saxlanma yerlərinə, onların binalarına və obyektlərinə buraxılış;
d) azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə şahidsiz, şəxsən və ya zərurət olduqda tərcüməçi vasitəsilə,
habelə milli preventiv mexanizmin fikrinə görə aidiyyəti məlumatı verə biləcək istənilən digər şəxslə fərdi
söhbətlər aparmaq imkanı;
e) baş çəkmək niyyətində olduqları yerləri və söhbət etmək niyyətində olduqları şəxsləri maneəsiz
seçmək hüququ;
f) Qarşısını alma üzrə Altkomitə ilə əlaqələr qurmaq, ona məlumat ötürmək və onunla görüşmək
hüququ.
Maddə 21
1. Heç bir orqan və ya vəzifəli şəxs milli preventiv mexanizmə verilən hər hansı, istər doğru, istərsə
də yalan məlumatın bildirilməsinə görə istənilən şəxs və ya təşkilata münasibətdə hər hansı sanksiyanı teyin
edə, tətbiq edə, icazə verə və ya yol verə bilməz və hər hansı belə şəxs və ya təşkilat digər şəkildə sıxışdırıla
bilməz.
2. Milli preventiv mexanizm tərəfindən toplanmış konfidensial məlumat açıqlanmır. Şəxsi xarakter
daşıyan məlumatlar yalnız müvafiq şəxsin birbaşa ifadə edilən razılığı olduğu təqdirdə dərc edilir.
Maddə 22
Müvafiq iştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanları milli preventiv mexanizmin tövsiyələrini araşdırır
və onların tətbiqi üzrə mümkün təbirlərlə bağlı dialoq aparır.
Maddə 23
Hazırkı Protokolun iştirakçı dövlətləri milli preventiv mexanizmlərinin illik hesabatlarının dərc etməyi və
yaymağı öhdələrinə götürür.
V hissə
BƏYANAT
Maddə 24
1. Ratifikasiyadan sonra iştirakçı dövlətlər hazırkı Protokolun III Hissəsinə və ya IV Hissəsinə uyğun
olaraq öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin təxirə salınması ilə bağlı bəyanat verə bilər.
2. Belə təxirə salınma ən çoxu üç il müddətində qüvvədə qalır. İştirakçı dövlət tərəfindən müvafiq
materialların təqdim edilməsindən və Qarşısını alma üzrə Altkomitə ilə məsləhətləşmələrdən sonra
İşgəncələrə qarşı Komitə bu müddəti daha iki il uzada bilər.
VI hissə
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MALİYYƏ MÜDDƏALARI
Maddə 25
1. Hazırkı Protokolun həyata keçirilməsi zamanı Qarşısını alma üzrə Altkomitə tərəfindən sərf
edilmiş xərclər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən ödənilir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi hazırkı Protokola uyğun olaraq Qarşısını alma üzrə
Altkomitəni funksiyalarını səmərəli şəkildə yerinə yetirməsi üçün zəruri işçi heyət və vəsaitlə təmin edir.
Maddə 26
1. Başçəkmədən sonra Qarşısı alma üzrə Altkomitə tərəfindən iştirakçı dövlətə irəli sürülmüş
tövsiyələrin həyata keçirilməsi və milli preventiv mexanizmləri üçün tədris proqramlarının
maliyyələşdirilməsi məqsədilə Baş Assambleyanın müvafiq proseduruna uyğun olaraq Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının maliyyə müddəaları və qaydaları əsasında idarə olunan Xüsusi Fond yaradılır.
2. Bu Xüsusi Fond hökumətlər, hökumətlərarası, qeyri-hökumət və digər özəl və ya dövlət qurumları
tərəfindən ödənilən könüllü ödəmələr hesabına maliyyələşə bilər.
VII hissə
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 27
1. Hazırkı Protokol Konvensiyanı imzalamış istənilən dövlətə imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Hazırkı Protokol Konvensiyanı ratifikasiya etmiş və ya ona qoşulmuş istənilən dövlət tərəfindən
ratifikasiya olunmalıdır. Ratifikasiya fərmanları saxlanılması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə təhvil verilir.
3. Hazırkı Protokol Konvensiyanı ratifikasiya etmiş və ya ona qoşulmuş istənilən dövlətə qoşulmaq
üçün açıqdır.
4. Qoşulma bu haqda sənədin saxlanılması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi hər bir ratifikasiya fərmanının və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanılması üçün təhvil verilməsi barədə hazırkı Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün
dövlətləri məlumatlandırır.
Maddə 28
1. Hazırkı Protokol 20-ci ratifikasiya fərmanı və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanılması üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verildikdən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Hazırkı Protokol iyirminci ratifikasiya fərmanı və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanılması üçün
təhvil verildikdən sonra onu ratifikasiya edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət üçün həmin dövlət öz
ratifikasiya fərmanını, yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanılması üçün təhvil verdikdən sonra
otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 29
Hazırkı Protokolun müddəaları heç bir məhdudiyyət və istisna olmadan federativ dövlətlərin bütün
hissələrinə şamil olunur.
Maddə 30
Hazırkı Protokola dair hər hansı qeyd-şərtlərə yol verilmir.
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Maddə 31
Hazırkı Protokolun müddəaları saxlanma yerlərinə başçəkmə sisteminə əsaslanan istənilən regional
konvensiyalar üzrə iştirakçı dövlətlərin öhdəliklərinə toxunmur. Təkrarlanmadan yayınmaq və hazırkı
Protokolun məqsədlərinə səmərəli nail olunmasını təmin etmək üçün Qarşısını alma üzrə Altkomitəyə və
belə regional konvensiyalara uyğun olaraq təsis edilmiş orqanlara məsləhətləşmələr aparmaq və əməkdaşlıq
etmək təklif olunur.
Maddə 32
Hazırkı Protokolun müddəaları 12 avqust 1949-cu il tarixli dörd Cenevrə Konvensiyası və onlara
dair 8 iyun 1977-ci il tarixli Əlavə Protokollar üzrə iştirakçı dövlətlərin öhdəliklərinə, habelə beynəlxalq
humanitar hüquqla əhatə olunmayan vəziyyətlərdə iştirakçı dövlətin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi
tərəfindən saxlanma yerlərinə baş çəkməyə icazə vermək hüququna toxunmur.
Maddə 33
1. Hər hansı iştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərməklə
hazırkı Protokolu denonsasiya edə bilər. Bundan sonra Baş katib hazırkı Protokolun və Konvensiyanın
iştirakçı dövlətlərini bu barədə məlumatlandırır. Denonsasiya Baş katib belə bildiriş aldıqdan bir il sonra
qüvvəyə minir.
2. Belə denonsasiya iştirakçı dövləti denonsasiya qüvvəyə mindiyi tarixə qədər baş verə bilən hər
hansı hərəkətinə və ya vəziyyətinə görə və ya Qarşısını alma üzrə Altkomitə tərəfindən aidiyyəti iştirakçı
dövlətə münasibətdə qət edilən və ya qət edilə bilən tədbirlərə görə hazırkı Protokol üzrə öhdəliklərindən
azad etmir və denonsasiya qüvvəyə mindiyi tarixə qədər Altkomitədə baxılmış hər hansı məsələnin davam
edən baxışına heç bir halda xələl gətirmir.
3. İştirakçı dövlət tərəfindən bəyan edilmiş denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra Qarşısını
alma üzrə Altkomitə həmin dövlətə aid yeni məsələnin baxılmasına başlaya bilməz.
Maddə 34
1. Hər hansı iştirakçı dövlət hazırkı Protokola dair düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə təqdim edə bilər. Bundan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi təklif
olunmuş düzəlişi hazırkı Protokolun iştirakçı dövlətlərinə göndərərək, bu təklifə baxmaq və onu səsə
qoymaq məqsədilə iştirakçı dövlətlərin konfransının çağırılmasına razı olub-olmamalarını ona bildirməyi
xahiş edir. Bu məktubun göndərildiyi tarixdən keçən dörd ay ərzində iştirakçı dövlətlərdən ən azı üçdə biri
belə konfransın çağırılmasına razılıq verdiyi təqdirdə Baş katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi
ilə konfrans çağırır. Baş katib bu konfransda və səsvermədə iştirak edən iştirakçı dövlətlərin üçdə ikisinin
çoxluğu ilə qəbul edilən hər hansı düzəlişi təsdiq üçün bütün iştirakçı dövlətlərə göndərir.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qəbul edilmiş düzəliş hazırkı Protokolun iştirakçı
dövlətlərinin üçdə ikisi həmin düzəlişi öz konstitusiya prosedurlarına uyğun qəbul etdiklərini Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildirdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Düzəlişlər qüvvəyə mindikdən sonra, onları qəbul etmiş iştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur,
digər iştirakçı dövlətlər üçün isə qəbul etmiş olduqları hazırkı Protokolun müddəaları və əvvəlki düzəlişlər
məcburi olaraq qalır.
Maddə 35
Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvlərinə və milli preventiv mexanizmlərinin üzvlərinə onların
funksiyalarının müstəqil şəkildə yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan imtiyaz və immunitetlər verilir.
Altkomitənin üzvlərinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyaz və immunitetləri haqqında 13 fevral 1946cı il tarixli Konvensiyasının 23-cü fəslinin müddəalarına əməl olunmaqla, həmin Konvensiyanın 22-ci
fəslində sadalanan imtiyaz və immunitetlər verilir.
Maddə 36
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İştirakçı dövlətə baş çəkərkən Qarşısını alma üzrə Altkomitənin üzvləri hazırkı Protokolun müddəa
və məqsədlərinə və istifadə edə biləcəkləri imtiyaz və immunitetlərə xələl gətirmədən:
a) baş çəkilən dövlətin qanun və normalarına riayət edir;
b) vəzifələrinin qərəzsiz və beynəlxalq xarakteri ilə bir araya sığmayan hər hansı hərəkət və
fəaliyyətdən çəkinir.
Maddə 37
1. İngilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri bərabər olaraq autentik olan hazırkı
Protokol saxlanılması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi hazırkı Protokolun təsdiq edilmiş nüsxələrini bütün
dövlətlərə göndərir.
"İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza
əleyhinə Konvensiya"nın Fakültativ Protokoluna dair Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto
Protokolunun B Əlavəsinə edilmiş əlavənin təsdiq olunması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto
Protokolunun B Əlavəsinə edilmiş əlavə təsdiq olunsun.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2008-ci il
№ 700-IIIQ

FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1
10/CMP.2 nömrəli Qərar
Kioto Protokolunun B Əlavəsinə düzəliş edilməsinə dair
Belarus Respublikasının
TƏKLİFİ
Kioto Protokolunun iştirakçısı olan Tərəflərin müşavirəsi qismində fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransı,
Belarus Respublikasının Kioto Protokolunun B əlavəsinə düzəliş edilməsinə və tullantıların
azaldılması ilə əlaqədar öz üzərinə kəmiyyət öhdəliyi götürməsinə dair təklifini nəzərə alaraq,
Kioto Protokolunun 3,20 və 21-ci maddələrinə istinad edərək,
həmçinin özünün 32/CMP.1 nömrəli qərarına istinad edərək,
Belarus Respublikasının FCCC/KP/CMP/2006/2 nömrəli sənəddə olan təqdimatını nəzərə alaraq,
istilik effekti yaradan parnik qazları tullantılarının azaldılması və Kioto Protokolunun
nizamnaməsinə riayət edilməsi istiqamətində Belarus Respublikasının göstərdiyi səyləri və əldə etdiyi
inkişafı alqışlayaraq,
Kioto Protokolunun 21-ci maddəsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq Belarus Respublikasının Kioto
Protokolunun B əlavəsinə düzəlişin qəbul edilməsi üçün FCCC/KP/CMP/2006/9 nömrəli sənəddə öz
razılığını təqdim etdiyini qeyd edərək,
1. Kioto Protokolunun B əlavəsinə bu qərarın əlavəsində verilən düzəlişi qəbul edir;
2. Belarus Respublikasının meşə təsərrüfatının rasional idarə edilməsi nəticəsində mənbələrdən
antropogen istilik effekti yaradan qaz tullantılarının və bu qazların udulması nəticəsində yaranan tullantı
azalmalarının Kioto Protokolunun 3-cü maddəsinin 4-cü bəndinə və 16/CMP.1 qərarına uyğun olaraq
öhdəliklərin birinci mərhələsi ərzində nəzərə alınmaması barədə qərarını alqışlayaraq;
3. həmçinin Belarus Respublikasının, onun müvafiq orqanlarının razılığı əsasında, istilik effekti
yaradan qaz tullantılarının azaldılmasına yönəlmiş tədbirlərin qəbul edilməsi məqsədilə Kioto
Protokolunun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq satışdan əldə edilən istənilən gəlirlərdən istifadə edəcəyini
alqışlayaraq;
4. qərara alır ki, Belarus Respublikası öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin birinci mərhələsində
11/CMP.1 qərarının əlavəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq hesablanmış rezervdən əlavə, Kioto
Protokolunun 3-cü maddəsinin 7 və 8-ci bəndlərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş miqdarın 7 faizini öz
milli reyestrində rezervdə saxlayır;
5. Kioto Protokolunun iştirakçısı olan Tərəfləri bu qərarın əlavəsində olan düzəlişi təsdiq etməyə,
qəbul etməyə və ya bəyənməyə çağırır.
FCCC/KP/CMP/2006/10//dd.1
ƏLAVƏ
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Kioto Protokolunun B əlavəsinə düzəliş
“Avstriya” və Belçika” sətirlərinin arasına aşağıdakı mətn1 daxil edilsin:
“Belarus Respublikası*92”
10-cu plenar iclas
17 noyabr 2006-cı il
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"Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən 2006-cı il
dekabrın 13-də qəbul edilmiş "Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyaya müvafiq bəyanatla qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2008-ci il
№ 687-IIIQ
Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiyanın
FAKÜLTATİV PROTOKOLU
Bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlər aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Bu Protokolun iştirakçısı olan dövlət ("iştirakçı dövlət") Əlillərin hüquqlarına dair Komitənin
("Komitə") Konvensiyanın müddəalarının həmin dövlət tərəfindən pozulmasının qurbanları sayıldıqlarını
bildirən və onun yurisdiksiyası altında olan şəxslərdən və ya şəxslər qrupundan və ya onların adından
məlumatları qəbul etmək və baxmaq səlahiyyətlərini tanıyır.
2. Əgər məlumat Konvensiyanın bu Protokolun iştirakçısı olmayan iştirakçı dövlətinə aiddirsə, o,
Komitə tərəfindən qəbul olunmur.
Maddə 2
Komitə aşağıdakı hallarda məlumatı qəbuledilməz hesab edir:
a) məlumat anonimdirsə;
b) məlumat belə məlumatların verilməsi hüququndan sui-istifadə sayılırsa və ya Konvensiyanın
müddəalarına uyğun deyildirsə;
c) eyni məsələyə Komitə tərəfindən artıq baxılmışdırsa, yaxud digər beynəlxalq araşdırma və ya
tənzimləmə proseduru çərçivəsində baxılmışdırsa və ya baxılırsa;
d) mövcud olan bütün daxili müdafiə vasitələri tükənməmişdirsə. Tətbiq olunan müdafiə vasitəsi
əsassız olaraq uzadılırsa və yaxud real səmərə verməsi müşküldürsə, bu qayda tətbiq olunmur;
e) o, açıq-aşkar əsaslandırılmamışdırsa və ya kifayət qədər dəlilə malik deyildirsə, yaxud
f) məlumatın predmeti hesab edilən faktlar bu Protokol müvafiq iştirakçı dövlət üçün qüvvəyə
minənə qədər mövcud olmuş və qeyd olunan tarixdən sonra da davam etməmişdirsə.
Maddə 3
Bu Protokolun 2-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Komitə, məxfi qaydada, ona təqdim
olunmuş istənilən məlumatı iştirakçı dövlətin nəzərinə çatdırır. Məlumatlandırılmış dövlət altı aylıq müddət
ərzində Komitəyə, məsələni və ya həmin dövlət tərəfindən tətbiq olunması güman edilən müdafiə vasitəsini
(əgər beləsi mövcuddursa) dəqiqləşdirməklə, yazılı izahat və ya bildiriş təqdim edir.
Maddə 4
1. Məlumatın alınmasından məsələyə dair mahiyyəti üzrə qərarın çıxarılmasınadək istənilən vaxt
Komitə müvafiq iştirakçı dövlətə güman edilən pozuntunun qurbanına və ya qurbanlarına düzəldilə
bilməyən mümkün zərərin vurulmasından yayınmaq üçün lazım ola biləcək müvəqqəti tədbirlərin həmin
iştirakçı dövlət tərəfindən görülməsi barədə təxirəsalınmaz şəkildə baxılması üçün xahiş göndərə bilər.
2. Komitənin bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, özünün diskresion hüquqlarını həyata
keçirməsi, məlumatın mahiyyətinə dair onun tərəfindən məqbul hesab edilən qərarın qəbul edilməsini
bildirmir.
Maddə 5
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Bu Protokola müvafiq olaraq məlumata baxarkən Komitə qapalı iclas keçirir. Məlumat öyrənildikdən
sonra Komitə öz təkliflərini və tövsiyələrini (əgər belələri mövcuddursa) müvafiq iştirakçı dövlətə və
ərizəçiyə göndərir.
Maddə 6
1. Əgər Komitə Konvensiyada təsbit edilmiş hüquqların iştirakçı dövlət tərəfindən ciddi surətdə və
sistemli şəkildə pozulmasını bildirən etibarlı məlumat əldə edərsə, o, həmin iştirakçı dövlətə bu məlumatın
öyrənilməsində əməkdaşlıq etməyi və bu məqsədlə, müvafiq məlumatla bağlı qeydlərini təqdim etməyi
təklif edəcəkdir.
2. Müvafiq iştirakçı dövlət tərəfindən təqdim oluna bilən istənilən qeydləri, həmçinin onda olan
istənilən digər etibarlı məlumatı nəzərə almaqla, Komitə özünün bir və ya bir neçə üzvünə araşdırma
aparmağı və Komitəyə təcili məruzə təqdim etməyi tapşıra bilər. Buna əsas olduğu hallarda və iştirakçı
dövlətin razılığı olduqda araşdırmaya onun ərazisinə səfərlər də daxil edilə bilər.
3. Belə araşdırmanın nəticələri öyrənildikdən sonra, Komitə bu nəticələri istənilən şərhlər və
tövsiyələrlə birlikdə müvafiq iştirakçı dövlətə göndərir.
4. Komitə tərəfindən göndərilmiş nəticələr, şərhlər və tövsiyələr alındığı andan altı ay ərzində
iştirakçı dövlət ona öz qeydlərini təqdim edir.
5. Belə araşdırma məxfi qaydada aparılır və prosesin bütün mərhələlərində iştirakçı dövlətlə
əməkdaşlığa səy göstərilir.
Maddə 7
1. Komitə müvafiq iştirakçı dövlətə Konvensiyanın 35-ci maddəsində nəzərdə tutulan öz məruzəsinə
bu Protokolun 6-cı maddəsinə əsasən keçirilmiş araşdırmaya cavab kimi gördüyü istənilən tədbirlər barədə
məlumatı daxil etməyi təklif edə bilər.
2. Lazım gələrsə, 6-cı maddənin 4-cü bəndində qeyd olunan altıaylıq müddət başa çatdıqda, Komitə
müvafiq iştirakçı dövlətə belə araşdırmaya cavab kimi gördüyü tədbirlər barədə onu məlumatlandırmağı
təklif edə bilər.
Maddə 8
Hər bir iştirakçı dövlət bu Protokolu imzaladığı, təsdiq etdiyi və ya ona qoşulduğu an Komitənin 6cı və 7-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini tanımadığını bəyan edə bilər.
Maddə 9
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun depozitarisi hesab edilir.
Maddə 10
Bu Protokol 30 mart 2007-ci ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi
idarələrində Konvensiyanı imzalamış dövlətlər və regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən imzalanmaq
üçün açıqdır.
Maddə 11
Bu Protokol, onu, Konvensiyanı ratifikasiya edərək və ya ona qoşularaq imzalamış dövlətlər
tərəfindən ratifikasiya olunmalıdır. Protokol, onu, Konvensiyanı təsdiq edərək və ya ona qoşularaq
imzalamış regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən rəsmi təsdiq olunmalıdır. O, Konvensiyanı ratifikasiya
etmiş, onu rəsmi təsdiq etmiş və ya ona qoşulmuş, lakin bu Protokolu imzalamamış dövlətlər və regional
inteqrasiya təşkilatlarının qoşulması üçün açıqdır.
Maddə 12
1. "Regional inteqrasiya təşkilatı" - müəyyən regionun suveren dövlətləri tərəfindən yaradılmış, üzv
dövlətlərin Konvensiya və Protokolla tənzimlənən məsələlərə dair səlahiyyətlərini verdikləri təşkilatı
bildirir. Belə təşkilatlar özlərinin rəsmi təsdiqləmə və ya qoşulma sənədlərində Konvensiya və bu
Protokolla tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyətlərinin həcmini göstərirlər. Onlar sonradan öz
səlahiyyətlərinin həcmində baş verən istənilən əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə depozitarini
məlumatlandırırlar.
2. Bu Protokolda "iştirakçı dövlət"lərə istinadlar həmin təşkilatlara onların səlahiyyətləri
hüdudlarında aid edilir.
3. Bu Protokolun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin və 15-ci maddəsinin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün
regional inteqrasiya təşkilatı tərəfindən saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş heç bir sənəd hesaba alınmır.
4. Onların səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə regional inteqrasiya təşkilatları iştirakçı dövlətlərin
iclaslarında bu Protokolun iştirakçıları hesab edilən öz üzv dövlətlərinin sayına bərabər olan sayda səs
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hüququnu həyata keçirə bilərlər. Belə təşkilat, əgər onun hər hansı üzv dövləti özünün səs hüququndan
istifadə edərsə, bu hüquqdan istifadə edə bilməz və əksinə.
Maddə 13
1. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi şərtilə, bu Protokol, onuncu təsdiqnamənin və ya qoşulma barədə
sənədin saxlanılmağa təhvil verilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Onuncu belə sənədin saxlanılmağa təhvil verilməsindən sonra bu Protokolu ratifikasiya etmiş,
rəsmi təsdiq etmiş və ya ona qoşulmuş hər bir dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı üçün Protokol
onların özlərinin belə sənədini saxlanılmağa təhvil verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 14
1. Bu Protokolun obyektinə və məqsədlərinə uyğun gəlməyən qeyd-şərtlərə yol verilmir.
2. Qeyd-şərtlər istənilən vaxt geri götürülə bilər.
Maddə 15
1. İstənilən iştirakçı dövlət bu Protokola düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə təqdim edə bilər. Baş katib istənilən təklif olunmuş düzəlişlərə baxmaq və onlara dair qərarlar
qəbul etmək üçün iştirakçı dövlətlərin iclasının keçirilməsinin lehinə olub-olmadıqları barədə onu
məlumatlandırmaq xahişi ilə iştirakçı dövlətlərə bu düzəlişləri göndərir. Əgər həmin bildirişin tarixindən
etibarən dörd ay ərzində iştirakçı dövlətlərin üçdə birindən az olmayan hissəsi belə iclasın keçirilməsinin
lehinə çıxış edərsə, Baş katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında iclas çağırır. İclasda olmuş
və səsvermədə iştirak etmiş iştirakçı dövlətlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə bəyənilmiş istənilən düzəliş
Baş katib tərəfindən təsdiq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına, sonra isə qəbul üçün
bütün iştirakçı dövlətlərə göndərilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyənilmiş və təsdiq olunmuş düzəliş qəbul olunma
barədə saxlanılmağa verilmiş sənədlərin sayı iştirakçı dövlətlərin bu düzəlişin bəyənilmə tarixinə olan
sayının üçdə ikisinə çatdıqdan sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. Bundan sonra istənilən iştirakçı dövlət
üçün həmin düzəliş, qəbul olunma barədə həmin dövlətin öz sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verməsindən
sonra, otuzuncu gün qüvvəyə minir. Düzəliş yalnız onu qəbul etmiş iştirakçı dövlətlər üçün məcburi hesab
olunur.
Maddə 16
İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərmək vasitəsilə bu
Protokolu denonsasiya edə bilər. Denonsasiya həmin bildiriş Baş katib tərəfindən alındığı tarixdən bir il
sonra qüvvəyə minir.
Maddə 17
Bu Protokolun mətninin mümkün formatlarda mövcudluğu təmin edilməlidir.
Maddə 18
Bu Protokolun Çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərində olan mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
Bunun təsdiqi olaraq, özlərinin müvafiq hökumətləri tərəfindən buna lazımi şəkildə səlahiyyət
verilmiş aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Protokolu imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyasının Fakültativ
Protokoluna dair Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalaranın yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir.
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"Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən 2006-cı il
dekabrın 13-də qəbul edilmiş «Əlillərin hüquqları haqqında» Konvensiyaya müvafiq bəyanatla (bəyanatın
mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2008-ci il
№ 686-IIIQ
Əlillərin hüquqları haqqında
KONVENSİYA
Preambula
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
a) cəmiyyətin bütün üzvlərinə xas olan ləyaqət və dəyərlərin və onların bərabər və ayrılmaz
hüquqlarının azadlığın, ədalətin və ümumbəşəri sülhün əsası kimi qəbul olunması barədə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində bəyan olunmuş prinsipləri xatırlayaraq,
b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan hüquqları haqqında Ümümi Bəyannamədə və İnsan
hüquqları haqqında beynəlxalq paktlarda hər bir insanın onlarda göstərilən bütün hüquq və azadlıqlara hər
hansı fərq qoyulmadan malik olduğunu bəyan və təsbit etdiyini nəzərə alaraq,
c) insanın bütün hüquqlarının və əsas azadlıqlarının ümumiliyini, ayrılmazlığını, qarşılıqlı asılılığını
və qarşılıqlı əlaqəsini, habelə ayrı-seçkiliyə yol verilmədən əlillərin onlardan tam istifadəsinə zəmanət
verməyin zəruriliyini təsdiq edərək,
d) İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakta, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Beynəlxalq
Konvensiyaya, Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında
Konvensiyaya, İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə
qarşı Konvensiyaya, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyaya, Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə
üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya istinad edərək,
e) əlilliyin təkamül edən anlayış olduğunu və əlilliyin insanların səhhətinin pozulması ilə onların
münasibət və mühit baryerləri arasında baş verən və bu insanların cəmiyyətin həyatında digərləri ilə bərabər
səviyyədə tam və səmərəli iştirakına mane olan qarşılıqlı təsirin nəticəsi olduğunu nəzərə alaraq,
f) əlillər üçün bərabər imkanların təmin edilməsi üçün milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə
strategiyaların, planların, proqramların və tədbirlərin həvəsləndirilməsi, hazırlanması və
qiymətləndirilməsi baxımından Əlillərə münasibətdə Ümümdünya Fəaliyyət Proqramında və Əlillər üçün
bərabər imkanların təmin olunmasının Standart Qaydalarında əks olunan prinsip və rəhbər fəaliyyət
istiqamətlərinin vacibliyini nəzərə alaraq,
g) müvafiq sabit inkişaf strategiyalarının tərkib hissəsi kimi əlillik problemlərinin aktuallaşmasının
vacibliyini qeyd edərək,
h) həmçinin əlillik əlamətinə görə istənilən şəxsə qarşı ayrı-seçkiliyin insan şəxsiyyətinə xas olan
ləyaqətin və dəyərlərin alçaldılması demək olduğunu nəzərə alaraq,
i) əlillərin müxtəlifliyini nəzərə alaraq,
j) bütün əlillərin, o cümlədən daha fəal şəkildə dəstəklənməyə ehtiyacı olan əlillərin insan
hüquqlarının həvəsləndirilməsi və müdafiə olunması zərurətini nəzərə alaraq,
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k) bütün bu müxtəlif sənədlərə və səylərə baxmayaraq, əlillərin dünyanın bütün yerlərində
bərabərhüquqlu üzv kimi cəmiyyətin həyatında iştirak zamanı maneələrlə və onların insan hüquqlarının
pozulması ilə qarşılaşmaqda davam etməsindən narahat olaraq,
l) hər bir ölkədə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əlillərin həyat tərzinin yaxşılaşdırılması
üçün beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini qəbul edərək,
m) əlillərin öz yerli icmalarının ümumi rifahına və müxtəlifliyinə verdiyi hazırkı və potensial dəyərli
töhfələri və əlillərin öz insan hüquqları və əsas azadlıqlarını tam həyata keçirməsinə, habelə əlillərin tam
həcmdə iştirakına kömək göstərilməsinin onlarda cəmiyyətə aidlik hissinin möhkəmlənməsinə və
cəmiyyətin bəşəri, sosial və iqtisadi inkişafında mühüm uğurlara nail olmağa və yoxsulluğun aradan
qaldırılmasına imkan verəcəyini nəzərə alaraq,
n) əlillər üçün şəxsi seçim etmək azadlığı da daxil olmaqla, onların şəxsi sərbəstliyi və müstəqilliyinin
vacib olduğunu nəzərə alaraq,
o) əlillərin strategiya və proqramlara, o cümlədən bilavasitə onlara aid olan strategiya və proqramlara
dair qərarların qəbulu prosesinə fəal cəlb olunması imkanına malik olmalarını vacib hesab edərək,
p) irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini mənsubiyyəti, siyasi və digər etiqadları, milli, etnik, aborigen
və ya sosial mənşəyi, əmlak vəziyyəti, təvəllüdü, yaşı və ya digər əlamətlərinə görə çoxsaylı və ya kəskin
ayrı-seçkilik formalarına məruz qalan əlillərin qarşılaşdığı çətin şəraitdənnarahat olaraq,
q) bir çox hallarda əlil qadın və qızların həm evdə, həm də ondan kənarda zorakılıq, xəsarət yetirilmə
və ya təhqir, kobud və ya ikrahlı münasibət, pis rəftar və ya istismar olunma ilə bağlı böyük riskə məruz
qalmalarını nəzərə alaraq,
r) əlil uşaqların bütün insan hüquqlarından və əsas azadlıqlarından digər uşaqlarla bərabər həcmdə
istifadə etməli olduqlarını qəbul edərək və bununla əlaqədar Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərin öz üzərlərinə götürdüyü öhdəlikləri xatırladaraq,
s) əlillər tərəfindən insan hüquqları və əsas azadlıqlarının tam şəkildə həyata keçirilməsinə kömək
edilməsi üzrə bütün səylərdə gender aspektinin nəzərə alınması zərurətini qeyd edərək,
t) əlillərin çoxunun yoxsulluq şəraitində yaşaması faktını qeyd edərək və bununla əlaqədar
yoxsulluğun əlillərə mənfi təsiri problemi ilə ciddi məşğul olmaq zərurətini qəbul edərək,
u) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində təsbit olunmuş məqsəd və prinsiplərə tam
hörmət edilməsinə və insan hüquqları sahəsində tətbiq olunan müqavilələrə riayət edilməsinə əsaslanan
sülh və təhlükəsizlik şəraitinin əlillərin tam müdafiə olunması üçün, o cümlədən silahlı münaqişələr və
xarici dövlətlərin işğalı zamanı əlillərin müdafiəsi üçün mütləq şərt olduğunu nəzərə alaraq,
v) əlillərin bütün insan hüquqlarından və əsas azadlıqlarından tam həcmdə istifadə etmələrinə imkan
verdiyindən onların fiziki, sosial, iqtisadi və mədəni mühitdən, səhiyyə və təhsildən, habelə informasiya və
rabitədən istifadə imkanlarının vacibliyini qəbul edərək,
w) hər bir ayrıca insanın digər insanlara və aid olduğu kollektivə münasibətdə müvafiq vəzifələrə
malik olaraq, İnsan hüquqları haqqında Beynəlxalq Billdə qəbul edilmiş hüquqların təşviqinə və onlara
riayət olunmasına çalışmalı olduğunu nəzərə alaraq,
x) ailənin cəmiyyətin təbii və əsas özəyi olduğuna və onun cəmiyyət və dövlət tərəfindən müdafiə
edilməyə hüququ olduğuna və əlillərin və onların ailə üzvlərinin onların əlillərin hüquqlarından tam və
bərabər istifadəsi işinə töhfə verməsinə imkan verən zəruri müdafiə və kömək almalı olduğuna əmin olaraq,
y) əlillərin hüquqlarının və ləyaqətinin təşviqi və müdafiəsi haqqında hərtərəfli və vahid beynəlxalq
konvensiyanın əlillərin çox əlverişsiz sosial vəziyyətinin aradan qaldırılmasına və onların həm inkişaf
etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bərabər səviyyədə mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni
həyatda iştirakının genişləndirilməsinə mühüm töhfə olduğuna əmin olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi bütün əlillər tərəfindən bütün insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının
tam və bərabər səviyyədə həyata keçirilməsini həvəsləndirməkdən, müdafiə və təmin etməkdən, eləcə də
onların ləyaqətinə hörmət edilməsini həvəsləndirməkdən ibarətdir.
Əlillərə - müxtəlif maneələrlə qarşılıqlı təsir zamanı onların digərləri ilə bərabər səviyyədə
cəmiyyətin həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat
pozuntuları olan insanlar aiddir.
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Maddə 2
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
"ünsiyyət"ə dillərdən, mətndən, Brayl əlifbasından, toxunulmaqla duyulan ünsiyyətdən, böyük
şriftdən, mümkün mültimedia vasitələrindən, eləcə də çap materiallarından, audio vasitələrdən, adi dildən,
qiraətçilərdən, habelə mümkün informasiya - kommunikasiya texnologiyaları da daxil olmaqla, ünsiyyətin
gücləndirici və alternativ metodlarından, üsul və formatlarından istifadə daxildir;
"dil" nitq və jest dilindən və qeyri-nitq dillərinin digər formalarından ibarətdir;
"əlillik əlamətinə görə ayrı-seçkilik" - məqsədi və ya nəticəsi siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, mülki
və ya hər hansı digər sahədə bütün insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının digərləri ilə bərabər səviyyədə
tanınmasının, realizə olunmasının və ya həyata keçirilməsinin məhdudlaşdırılmasından və ya inkar
olunmasından ibarət əlilliklə bağlı istənilən fərqqoyma, istisna və məhdudiyyətlər tətbiqetmədir. Ona bütün
ayrı-seçkilik formaları, o cümlədən ağlabatan uyğunlaşmadan imtina aiddir;
"şüurlu uyğunlaşma" - əlillər tərəfindən digərləri ilə bərabər səviyyədə bütün insan hüquqlarının və
əsas azadlıqlarının realizəsi və həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə zəruri olduğu hər bir konkret
halda qeyri-mütənasib və əsassız yük olmayan zəruri və uyğun modifikasiya və düzəlişlər edilməsi
deməkdir;
"universal dizayn" - adaptasiya və ya xüsusi dizayn zərurəti olmadan bütün insanlar üçün istifadəyə
maksimum mümkün dərəcədə yararlı etmək üçün yaradılmış predmetlərin, şəraitin, proqram və xidmətlərin
dizaynı deməkdir. "Universal dizayn" zəruri hallarda əlillərin konkret qrupları üçün köməkçi qurğuları
istisna etmir.
Maddə 3
Ümumi prinsiplər
Bu Konvensiyanın prinsipləri aşağıdakılardır:
a) şəxsi seçim etmək azadlığı və müstəqilliyi də daxil olmaqla, insan ləyaqətinə, onun şəxsi
sərbəstliyinə hörmət olunması;
b) ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi;
c) cəmiyyətə tam və səmərəli cəlb olunma və daxil olma;
d) əlillərin xüsusiyyətlərinə hörmət olunması və onların insan müxtəlifliyinin komponenti və
bəşəriyyətin bir hissəsi kimi qəbul olunması;
e) imkanların bərabərliyi;
f) müyəssərlik;
g) kişi və qadınların bərabərliyi;
h) əlil uşaqların inkişaf edən qabiliyyətinə hörmət və onların öz fərdiliyini saxlamaq hüquqlarına
hörmət.
Maddə 4
Ümumi öhdəliklər
1. İştirakçı dövlətlər əlillik əlamətinə görə hər hansı ayrı-seçkiliyə yol vermədən bütün əlillərin bütün
insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını tam həyata keçirməsini təmin və təşviq etməyi öhdələrinə götürürlər.
Bu məqsədlə iştirakçı dövlətlər aşağıdakıları öz öhdələrinə götürürlər:
a) bu Konvensiyada tanınan hüquqların həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi qanunverici, inzibati
və digər tədbirləri görmək;
b) əlillərə münasibətdə ayrı-seçkilik yaradan mövcud qanunların, qərarların, adət və əsasların
dəyişdirilməsi və ya ləğv olunması üçün bütün lazımi tədbirləri, o cümlədən qanunvericilik tədbirlərini
görmək;
c) bütün strategiyalarda və proqramlarda əlillərin insan hüquqlarının müdafiəsi və
həvəsləndirilməsini nəzərə almaq;
d) bu Konvensiyaya uyğun gəlməyən istənilən hərəkət və metodlardan çəkinmək və dövlət
orqanlarının və təsisatlarının bu Konvensiyaya uyğun fəaliyyət göstərməsini təmin etmək;
e) istənilən şəxs, təşkilat və ya özəl müəssisə tərəfindən əlillik əlamətinə görə ayrı-seçkiliyə yol
verilməsinin aradan qaldırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görmək;
f) əlillərin konkret ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmaq üçün mümkün qədər az adaptasiya və minimum
xərclər tələb edən universal dizaynlı malların, xidmətlərin və obyektlərin (bu Konvensiyanın 2-ci
maddəsində müəyyən olunan) tədqiqatını və konstruktor nöqteyi-nəzərindən işlənib hazırlanmasını həyata
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keçirmək və həvəsləndirmək, onların müyəssərliyinə və istifadəsinə kömək etmək, habelə standartların və
əsas istiqamətlərin işlənib hazırlanması zamanı universal dizayn ideyasını irəli sürmək;
g) habelə ilk növbədə bahalı olmayan texnologiyalara diqqət yetirməklə, əlillər üçün uyğun olan
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, sürətli hərəkəti asanlaşdıran vasitələr, qurğular və köməkçi
texnologiyalar da daxil olmaqla, yeni texnologiyalarla bağlı tədqiqat və konstruktor işləri aparmaq və ya
buna həvəsləndirmək, müyəssərliyinə və istifadəsinə kömək göstərmək;
h) sürətli hərəkəti asanlaşdıran vasitələr, qurğular və köməkçi texnologiyalar, o cümlədən yeni
texnologiyalar, habelə yardımın digər formaları, köməkçi xidmətlər və obyektlər haqqında mümkün
informasiyaları əlillərə vermək;
i) bu Konvensiyada tanınan hüquqlarla təminat verilən yardım və xidmətlərin təqdim edilməsini
təkmilləşdirmək üçün əlillərlə işləyən mütəxəssislərə və heyətə bu hüquqlarla bağlı təlim keçilməsini təşviq
etmək.
2. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara gəldikdə isə, hər bir iştirakçı dövlət malik olduğu resurslardan
maksimum istifadə etməklə, zərurət olduqda isə, beynəlxalq əməkdaşlığa can atmaqla, bu Konvensiyada
formulə olunmuş və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bilavasitə tətbiq olunan öhdəliklərə xələl gətirmədən
bu hüquqların tam həyata keçirilməsinə tədricən nail olmaq üçün tədbirlər görməlidir.
3. Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə yönələn qanunvericiliyin və strategiyaların işlənib
hazırlanması və tətbiqi və əlillərə dair məsələlər üzrə qərarlar qəbul olunmasının digər prosesləri zamanı,
iştirakçı dövlətlər əlil uşaqlar da daxil olmaqla əlillərlə sıx məsləhətləşir və onları təmsil edən təşkilatlar
vasitəsilə onları fəal şəkildə cəlb edirlər.
4. Bu Konvensiyada heç bir məsələ iştirakçı dövlətlərin qanunlarında və ya bu dövlətdə qüvvədə olan
beynəlxalq hüquq normalarında əks olunan və əlillərin hüquqlarının realizəsinə daha çox kömək edən hər
hansı müddəalara toxunmur. Bu Konvensiyada bu cür hüquq və azadlıqların tanınmaması və ya onların
daha az həcmdə tanınması bəhanəsi ilə bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər hansı dövlətdə qanunlara,
konvensiyalara, qaydalara və ya adətlərə əsasən tanınan və ya mövcud olan hər hansı insan hüquqlarının
və əsas azadlıqlarının hər hansı şəkildə məhdudlaşdırılmasına və ya azaldılmasına yol verilmir.
5. Bu Konvensiyanın müddəaları hər hansı məhdudiyyət və ya istisnalar olmadan federativ
dövlətlərin bütün ərazisinə şamil olunur.
Maddə 5
Bərabərlik və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. İştirakçı dövlətlər bütün şəxslərin qanun qarşısında və qanuna əsasən bərabər olduğunu və hər
hansı ayrı-seçkiliyə yol verilmədən qanunla bərabər səviyyədə müdafiə olunmaq və ondan bərabər istifadə
etmək hüquqlarına malik olduqlarını tanıyırlar.
2. İştirakçı dövlətlər əlillik əlaməti üzrə istənilən ayrı-seçkiliyi qadağan edir və əlillərin istənilən
zəmində ayrı-seçkilikdən bərabər və səmərəli hüquqi müdafiəsinə təminat verirlər.
3. Bərabərliyin təşviqi və ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üçün iştirakçı dövlətlər ağlabatan
uyğunlaşmanın təmin olunmasına doğru bütün lazımi addımları atırlar.
4. Əlillərin faktiki bərabərliyinin sürətləndirilməsi və ya buna nail olunması üçün zəruri olan konkret
tədbirlər bu Konvensiyanın mənasına görə ayrı-seçkilik hesab olunmur.
Maddə 6
Əlil qadınlar
1. İştirakçı dövlətlər əlil qadın və qızların çoxsaylı ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını etiraf edir və
bununla əlaqədar olaraq onların bütün insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını tam və bərabər həyata
keçirməsini təmin etmək üçün tədbirlər görürlər.
2. İştirakçı dövlətlər qadınların bu Konvensiyada əksini tapan insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını
həyata keçirməsinə və realizə etməsinə zəmanət vermək məqsədilə onların hərtərəfli inkişafının təmin
olunması, vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması və hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi üçün bütün lazımi
tədbirləri görürlər.
Maddə 7
Əlil uşaqlar
1. İştirakçı dövlətlər əlil uşaqların digər uşaqlarla bərabər səviyyədə bütün insan hüquqlarını və əsas
azadlıqlarını tam həyata keçirməsini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər.
2. Əlil uşaqlara münasibətdə bütün hərəkətlər zamanı ilk növbədə uşaqların ali maraqlarına diqqət
ayrılır.
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3. İştirakçı dövlətlər əlil uşaqların, digər uşaqlarla bərabər səviyyədə, onları maraqlandıran
məsələlərlə bağlı onların yaşına və yetkinlik səviyyəsinə uyğun olan fikirlərini sərbəst ifadə etmələrini və
bu hüquqların realizəsi üçün əlilliyinə və yaşına uyğun yardım almalarını təmin edirlər.
Maddə 8
Maarifləndirici-tərbiyəvi iş
1. İştirakçı dövlətlər aşağıdakılara nail olmaq üçün təxirəsalınmaz, səmərəli və lazımi tədbirlər
görməyi öhdələrinə götürürlər:
a) ailə səviyyəsində maarifləndirmə də daxil olmaqla, bütün cəmiyyətin əlillik məsələlərində
maariflənməsini yüksəltmək və əlillərin hüquqlarına və ləyaqətinə hörmət olunmasını möhkəmləndirmək;
b) həyatın bütün sahələrində cinsi mənsubiyyət və yaş zəminində baş verənlər də daxil olmaqla,
əlillərə münasibətdə stereotiplərlə, mövhumatla və zərərli adətlərlə mübarizə aparmaq;
c) əlillərin potensialını və töhfəsini təbliğ etmək.
2. Bu məqsədlə görülən tədbirlərə aşağıdakılar daxildir:
a) aşağıdakılara yönəlmiş səmərəli ictimai-maarifləndirmə tədbirlərinin genişləndirilməsi və
aparılması:
i) əlillərin hüquqlarına hörmət olunmasının tərbiyə olunması;
ii) əlillər haqqında müsbət təsəvvürlərin təşviqi və onların cəmiyyət tərəfindən daha dərindən başa
düşülməsi;
iii) əlillərin vərdişlərinin, ləyaqət və qabiliyyətlərinin, habelə onların iş yerində və əmək bazarında
verdikləri töhfənin tanınmasına kömək göstərmək;
b) təhsil sisteminin bütün səviyyələrində, o cümlədən erkən yaşlardan başlayaraq bütün uşaqlarda
əlillərin hüquqlarına hörmət edilməsinin tərbiyə olunması;
c) bütün kütləvi informasiya orqanlarının əlilləri bu Konvensiyanın məqsədlərinə uyğun obrazını
yaratmağa həvəsləndirməsi;
d) əlillərə və onların hüquqlarına həsr edilən tərbiyəvi-tanışlıq proqramlarının inkişaf etdirilməsi.
Maddə 9
İstifadə imkanları
1. Əlillərə müstəqil həyat tərzi keçirmək və həyatın bütün aspektlərində hərtərəfli iştirak etmək
imkanının yaradılması üçün iştirakçı dövlətlər əlillərin, digərləri ilə bərabər səviyyədə, fiziki mühit,
nəqliyyat, informasiya və rabitədən, o cümlədən informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və
sistemlərindən, habelə həm şəhər, həm də kənd rayonlarında əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan
digər obyekt və xidmətlərdən istifadəsinin təmin olunması üçün zəruri tədbirlər görürlər. Bu imkanlardan
istifadəyə əngəl olan maneə və baryerlərin aşkara çıxarılmasını və aradan qaldırılmasını əhatə edən bu
tədbirlər xüsusən aşağıdakılara şamil edilməlidir:
a) məktəblər, yaşayış evləri, tibb müəssisələri və iş yerləri də daxil olmaqla, binalara, yollara,
nəqliyyat və digər daxili və xarici obyektlərə;
b) elektron və təcili xidmətlər də daxil olmaqla, informasiya, kommunikasiya və digər xidmətlərə.
2. İştirakçı dövlətlər həmçinin aşağıdakı məqsədlərlə lazımi tədbirlər görürlər:
a) əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan obyekt və xidmətlərdən istifadə imkanını nəzərdə tutan
minimum standartları və rəhbər istiqamətləri işləyib-hazırlamaq, onları tətbiq etmək və onlara riayət
olunmasına nəzarət etmək;
b) əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan obyekt və xidmətləri təklif edən özəl müəssisələrin
əllillərin onlardan istifadə edə bilməsi üçün bütün cəhətləri nəzərə almalarını təmin etmək;
c) bütün cəlb olunan tərəflər üçün əlillərin qarşılaşdıqları müyəssərlik problemləri üzrə
təlimatlandırmanı təşkil etmək;
d) əhali üçün açıq olan binaları və digər obyektləri Brayl əlifbası ilə icra olunmuş işarələrlə asan
oxunan və anlaşıqlı formada təchiz etmək;
e) əhali üçün açıq olan binaları və digər obyektləri onlardan istifadə edilməsi imkanını asanlaşdırmaq
üçün xidmətçilərin və vasitəçilərin, o cümlədən bələdçilərin, qiraətçilərin və peşəkar lal-kar
tərcüməçilərinin müxtəlif növ xidmətləri ilə təmin etmək;
f) əlillərin informasiyaya çıxış imkanını təmin etmək üçün onlara kömək və dəstək göstərilməsinin
digər lazımi formalarını inkişaf etdirmək;
g) əlillərin, İnternet də daxil olmaqla, yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
etməsini həvəsləndirmək;
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h) qabaqcadan da əldə edilməsi mümkün olan informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və
sistemlərinin, onlardan istifadə imkanlarının minimum xərclə başa gəlməsinin layihələndirilməsini, işlənibhazırlanmasını, istehsalını və yayılmasını həvəsləndirmək.
Maddə 10
Yaşamaq hüququ
İştirakçı dövlətlər bir daha hər bir insanın yaşamaq hüququ kimi ayrılmaz hüququnu təsdiq edir və
əlillərin bu hüququ digərləri ilə bərabər səviyyədə səmərəli həyata keçirməsini təmin etmək üçün bütün
zəruri tədbirləri görürlər.
Maddə 11
Risk vəziyyətləri və fövqəladə humanitar vəziyyətlər
İştirakçı dövlətlər beynəlxalq humanitar hüquq və insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquq da daxil
olmaqla beynəlxalq hüquq üzrə öz öhdəliklərinə uyğun olaraq, silahlı münaqişələr, fövqəladə humanitar
vəziyyətlər və təbii fəlakətlər də daxil olmaqla risk vəziyyətlərində əlillərin müdafiəsinin və
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər.
Maddə 12
Qanun qarşısında bərabərlik
1. İştirakçı dövlətlər hər bir əlilin, harada olmasından asılı olmayaraq, bərabər hüquqi müdafiə
hüququ olduğunu təsdiq edirlər.
2. İştirakçı dövlətlər əlillərin həyatın bütün sahələrində digərləri ilə bərabər səviyyədə hüquq
qabiliyyətinə malik olduğunu tanıyırlar.
3. İştirakçı dövlətlər əlillərin öz hüquq qabiliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı lazım gələ bilən
dəstəyi onların əldə edə bilmələri üçün zəruri tədbirlər görürlər.
4. İştirakçı dövlətlər hüquq qabiliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün tədbirlərin, insan
hüquqlarına dair beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün lazımi və
səmərəli təminatları nəzərdə tutmasını təmin edirlər. Bu cür təminatlar hüquq qabiliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin şəxsin hüquqlarına, iradəsinə və seçimlərinə hörmət edilməsinə
yönəlməsini, maraqların münaqişəsindən və yersiz təsirdən azad olmasını, bu şəxsin şəraitinə mütənasib
olmasını və onlara uyğun qurulmasını, mümkün qədər qısa müddət ərzində tətbiq edilməsini və müntəzəm
olaraq səlahiyyətli, müstəqil və qərəzsiz orqan və ya məhkəmə instansiyası tərəfindən yoxlanmasını təmin
etməlidir. Bu təminatlar bu cür tədbirlərin həmin şəxsin hüquq və maraqlarına toxunduğu dərəcədə
olmalıdır.
5. İştirakçı dövlətlər bu maddənin müddəalarını nəzərə alaraq, əlillərin əmlaka sahibliyinə və onun
vəsiyyət edilməsinə, şəxsi maliyyə işlərinin idarə olunmasına, habelə bank ssudalarını, ipoteka kreditlərini
və maliyyə kreditləşdirilməsinin digər formalarını bərabər şəraitdə əldə etməsinə bərabər hüquqlarının
təmin olunması üçün bütün zəruri və səmərəli tədbirləri görür və əlillərin öz əmlakından özbaşına məhrum
edilməməsini təmin edirlər.
Maddə 13
Ədalət mühakiməsinin təmin olunması
1. İştirakçı dövlətlər ədalət mühakiməsini əlillərə digərləri ilə bərabər səviyyədə təmin edir, o
cümlədən ibtidai istintaqın təhqiqat və digər mərhələləri də daxil olmaqla, hüquqi prosesin bütün
mərhələlərində birbaşa və dolayı iştirakçıların, o cümlədən şahidlərin öz səmərəli rolunu yerinə yetirməsini
asanlaşdıran prosessual və yaşa uyğun düzəlişlər nəzərdə tuturlar.
2. Əlillərin ədalət mühakiməsindən səmərəli istifadə etmələrinə imkan yaratmaq üçün iştirakçı
dövlətlər ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi sferasında, o cümlədən polis və penitensiar sistemdə
işləyən şəxslərin lazımi qaydada təlim keçməsinə yardım göstərirlər.
Maddə 14
Azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq
1. İştirakçı dövlətlər əlillərin digərləri ilə bərabər səviyyədə:
a) azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququndan istifadə etməsini;
b) azadlıqdan qanunsuz və ya özbaşına məhrum edilməməsini və istənilən azadlıqdan
məhrumetmənin qanuna uyğun olmasını, əlillyin isə heç bir halda azadlıqdan məhrum edilmək üçün əsas
olmamasını təmin edirlər.
2. İştirakçı dövlətlər əlillərin hər hansı bir prosedur əsasında azadlıqdan məhrum edildiyi halda,
onların insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquqa uyğun təminatlardan digər şəxslərlə bərabər səviyyədə
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istifadə etməsinə və onlarla rəftarın bu Konvensiyanın məqsəd və prisiplərinə uyğun olmasına, o cümlədən
ağlabatan uyğunlaşmanın təmin edilməsinə təminat verirlər.
Maddə 15
İşgəncələrdən və qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini
alçaldan rəftar və cəza növlərindən azadolma
1. Heç kəs işgəncələrə və qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəzaya məruz
qalmamalıdır. O cümlədən, heç bir şəxsin üzərində onun sərbəst razılığı olmadan tibbi və ya elmi təcrübələr
keçirilməməlidir.
2. İştirakçı dövlətlər digərləri ilə yanaşı, əlillərin də işgəncələrə və qəddar, qeyri-insani və ya insan
ləyaqətini alçaldan rəftar və cəzalara məruz qalmaması üçün bütün səmərəli qanunverici, inzibati, məhkəmə
və ya digər tədbirləri görürlər.
Maddə 16
İstismardan, zorakılıqdan və təhqirdən azad olma
1. İştirakçı dövlətlər əlillərin həm evdə, həm də evdən kənarda istismarın, zorakılığın və təhqirin
bütün formalarından, o cümlədən bunların gender səbəbli aspektlərindən müdafiəsi üçün bütün zəruri
qanunverici, inzibati, sosial, maarifləndirici və digər tədbirləri görürlər.
2. İştirakçı dövlətlər, habelə, əlillərə, onların ailələrinə və əlillərə qulluq edən şəxslərə yaş-cins
spesifikliyi nəzərə alınmaqla kömək və dəstək göstərilməsinin uyğun formalarını təmin edərək, o cümlədən
istismarın, zorakılığın və təhqirin təzahürlərindən yayınmaq, onları müəyyən etmək və onlar barədə
məlumat vermək məsələləri barədə maarifləndirmə yolu ilə istismarın, zorakılığın və təhqirin bütün
formalarının qarşısının alınması üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər. İştirakçı dövlətlər təmin edirlər ki,
müdafiənin təmin olunması üzrə xidmətlər yaş-cins spesifikliyi və əlillik faktoru nəzərə alınmaqla
göstərilsin.
3. İstismarın, zorakılığın və təhqirin bütün formalarının təzahürünün qarşısını almağa can ataraq,
iştirakçı dövlətlər əlillərə xidmət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bütün təsisatların və proqramların
müstəqil orqanların səmərəli müşahidəsi altında olmasını təmin edirlər.
4. İştirakçı dövlətlər istismarın, zorakılığın və təhqirin istənilən formasının qurbanı olmuş əlillərin
fiziki, koqnitiv və psixoloji bərpasına, reabilitasiyasına və sosial reinteqrasiyasına kömək göstərmək üçün
bütün zəruri tədbirləri görür, o cümlədən müdafiənin təqdim olunması üzrə xidmətlər göstərirlər. Bu cür
bərpa və reinteqrasiya müvafiq şəxsin sağlamlığının, rifahının, özünə hörmətinin, ləyaqətinin və
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə kömək edən şəraitdə baş verir və yaş-cins spesifikliyi ilə şərtlənən
ehtiyaclar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
5. İştirakçı dövlətlər əlillərə münasibətdə istismar, zorakılıq və təhqir hallarının aşkar olunması,
təhqiqatı və lazımi hallarda təqibinin təmin edilməsi üçün səmərəli qanunvericilik və strategiyalar, o
cümlədən qadın və uşaqlarla bağlı qanunvericilik və strategiyalar qəbul edirlər.
Maddə 17
Şəxsi bütövlüyün qorunması
Hər bir əlil onun fiziki və psixi bütövlüyünə başqa şəxslərlə bərabər səviyyədə hörmət olunması
hüququna malikdir.
Maddə 18
Yerdəyişmə azadlığı və vətəndaşlıq
1. İştirakçı dövlətlər əlillərin, başqa şəxslərlə bərabər səviyyədə yerdəyişmə azadlığı, yaşayış yerini
və vətəndaşlığı seçmək azadlığı hüququnu tanıyır, habelə təmin edirlər ki, əlillər:
a) vətəndaşlıq əldə etmək və ya vətəndaşlığı dəyişmək hüquqlarına malik olsunlar və qeyri-ixtiyari
surətdə, yaxud əlillik səbəbindən öz vətəndaşlığından məhrum olmasınlar;
b) onların vətəndaşlığını təsdiq edən sənədləri və ya onların şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənədləri
almaq, bu cür sənədlərə malik olmaq, onlardan və ya yerdəyişmə azadlığı hüququnun həyata keçirilməsinin
asanlaşdırılması üçün zəruri ola bilən müvafiq prosedurlardan, məsələn, immiqrasiya prosedurlarından
istifadə etmək imkanından əlillik səbəbindən məhrum olmasınlar;
c) istənilən ölkəni, o cümlədən öz ölkəsini sərbəst şəkildə tərk etmək hüququna malik olsunlar;
d) öz ölkəsinə qayıtmaq hüququndan qeyri-ixtiyari olaraq və ya əlillik səbəbindən məhrum
olmasınlar.
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2. Əlil uşaqlar anadan olduqdan dərhal sonra qeydiyyata alınır və həmin andan onlara ad qoyulması
və vətəndaşlıq əldə etmək hüquqlarına, habelə mümkün dərəcədə, öz valideynlərini tanımaq və onların
qayğısından istifadə etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 19
Müstəqil həyat tərzi və yerli icmaya cəlb olunma
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər bütün əlillərin, digər insanlarla bərabər səviyyədə seçim
variantı olmaqla, daimi yaşayış yerlərində yaşamaq hüququnu tanıyır və onların bu hüququnun tam həyata
keçirilməsinə və yerli icmalara tam daxil və cəlb olunmasına kömək etmək, habelə aşağıdakıları təmin
etmək üçün səmərəli və lazımi tədbirlər görürlər ki:
a) əlillər digər insanlarla bərabər səviyyədə öz yaşayış yerini, harada və kiminlə yaşamağı seçmək
imkanına malik olsunlar və hansısa bir yaşayış yerində yaşamağa məcbur olmasınlar;
b) əlillər, yerli icmada həyatının dəstəklənməsi və ona daxil olmaq üçün zəruri olan fərdi yardımlar
da daxil olmaqla, yerli icmanın bazasında evdə, yaşayış yeri üzrə göstərilən müxtəlif növ xidmətlərdən və
digər köməkçi xidmətlərdən istifadə etmək imkanına malik olsunlar, habelə onların yerli icmadan təcrid
olunmasına və ya seqreqasiyasına yol verilməsin;
c) ümumilikdə bütün əhali üçün nəzərdə tutulan xidmətlərdən və kollektiv istifadə obyektlərindən
əlillərin də bərabər dərəcədə istifadə imkanı olsun və bu, onların ehtiyaclarına cavab versin.
Maddə 20
Fərdi hərəkət etmək imkanı
İştirakçı dövlətlər əlillərin maksimal dərəcədə müstəqil fərdi hərəkət etmək imkanlarını təmin etmək
üçün o cümlədən aşağıdakı yollarla səmərəli tədbirlər görürlər:
a) əlillərin özlərinin seçdikləri üsullarla, seçdikləri vaxtda və münasib qiymətlə fərdi hərəkət
etmələrinə kömək göstərilməsi;
b) əlillərin hərəkəti asanlaşdıran keyfiyyətli vasitələri, qurğuları, yardımçı texnologiyaları, köməkçi
və vasitəçilərin xidmətlərini, o cümlədən, münasib qiymətlə olması şərtilə əldə etmək imkanının
asanlaşdırılması;
c) əlillərə və onlarla işləyən kadrlara hərəkət vərdişlərinin öyrədilməsi;
d) hərəkəti asanlaşdıran vasitələrin, qurğuların, yardımçı texnologiyaların istehsalı ilə məşğul olan
müəssisələri əlillərin hərəkətinin bütün aspektlərinin nəzərə alınmasına diqqət yetirməyə təşviq etmək.
Maddə 21
Fikir və əqidələrin sərbəst ifadə olunması və informasiyadan
istifadə imkanları
İştirakçı dövlətlər əlillərin, başqaları ilə bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən olunan bütün
ünsiyyət formalarından öz seçimlərinə uyğun istifadə etməklə, başqaları ilə bərabər səviyyədə informasiya
və ideyaları axtarmaq, əldə etmək və yaymaq azadlığı da daxil olmaqla, öz fikir və etiqadlarını sərbəst ifadə
etmək hüququndan istifadə edə bilməsi üçün, aşağıdakılar da daxil olmaqla, bütün lazımi tədbirləri görürlər:
a) əlillərin, geniş kütlə üçün nəzərdə tutulmuş informasiyalarla, əlilliyin müxtəlif formalarını nəzərə
alan texnologiyalardan istifadə etməklə vaxtında və əlavə haqq almadan təchiz olunması;
b) jest dillərinin, Brayl əlifbasının, əlillərin seçiminə uyğun gücləndirici və alternativ ünsiyyət
üsullarının və ünsiyyətin bütün digər mümkün üsullarının, metod və formatlarının rəsmi münasibətlərdə
qəbul olunması və istifadəsinə kömək göstərilməsi;
c) geniş kütləyə xidmətlər göstərən, o cümlədən İnternet vasitəsilə xidmətlər göstərən özəl
müəssisələrin əlillər üçün məqbul və yararlı formatlarda informasiya və xidmətlər təqdim etməsinin təşviq
olunması;
d) kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən internet vasitəsilə məlumat təqdim edənlərin öz
xidmətlərini əlillər üçün yararlı formaya çevirməsinin təşviq olunması;
e) jest dilindən istifadənin tanınması və həvəsləndirilməsi.
Maddə 22
Şəxsi həyatın toxunulmazlığı
1. Yaşayış yerindən və mənzil şəraitindən asılı olmayaraq, heç bir əlil onun şəxsi həyatının, ailəsinin,
mənzilinin və ya yazışmalarının və digər ünsiyyət formalarının toxunulmazlığına özbaşına və ya qanunsuz
qəsd olunmasına, yaxud onun şərəf və ləyaqətinə xələl gətirilməsinə məruz qalmamalıdır. Əlillər bu cür
qəsd və hücumlardan qanunla müdafiə olunmaq hüququna malikdirlər.
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2. İştirakçı dövlətlər əlillərin şəxsiyyəti, sağlamlığı və reabilitasiyası haqqında məlumatların
məxfiliyini, digər şəxslərlə bərabər səviyyədə mühafizə edirlər.
Maddə 23
Evə və ailəyə hörmət
1. İştirakçı dövlətlər əlillərə münasibətdə nikah, ailə, atalıq, analıq hüququ və şəxsi münasibətlərə
dair bütün məsələlər üzrə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üçün səmərəli və lazımi tədbirlər görür və
aşağıdakılara nail olmağa can atırlar:
a) nikah yaşına çatmış nikaha daxil olan bütün əlillərin azad və tam razılığı əsasında nikaha daxil
olmaq və ailə qurmaq hüquqlarının tanınması;
b) əlillərin uşaqlarının sayı və onların doğulması arasındakı intervalla bağlı azad və məsuliyyətli
qərar qəbul etmək, habelə ailənin reproduktiv davranışı və planlaşdırılması məsələlərində müvafiq yaşa
uyğun məlumatları və maarifləndirməni əldə etmək hüquqlarının və onlara bu huquqların həyata
keçirilməsinə imkan verən vasitələrin təqdim olunması hüquqlarının tanınması;
c) əlil uşaqlar da daxil olmaqla, əlillərin öz təbii artım qabiliyyətini saxlaması.
2. İştirakçı dövlətlər əlillərin qəyyumluğa, himayəçiliyə, övladlığa götürülməyə və digər analoji
institutlara münasibətdə - bu anlayışlar qanunvericilikdə olduqda - hüquq və vəzifələrini təmin edirlər;
bütün hallarda uşağın ali maraqları birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. İştirakçı dövlətlər əlillərin öz
uşaqlarını tərbiyə etmək üzrə vəzifələrini yerinə yetirməsində lazımi yardım göstərirlər.
3. İştirakçı dövlətlər əlil uşaqların ailə həyatı ilə bağlı bərabər hüquqa malik olmalarını təmin edirlər.
Bu hüquqların həyata keçirilməsi və əlil uşaqların gizlədilməsinə, onların atılmasına, onlara baxmaqdan
yayınmağa və onların təcrid olunmasına yol verməmək üçün iştirakçı dövlətlər əlil uşaqları və onların
ailələrini lap əvvəldən hərtərəfli məlumat, xidmət və dəstəklə təmin etməyi öhdələrinə götürürlər.
4. İştirakçı dövlətlər, məhkəmənin nəzarət etdiyi səlahiyyətli orqanların qüvvədə olan qanunlara və
prosedurlara uyğun olaraq bu cür ayrılmanın uşağın ali maraqları üçün zəruri olduğunu müəyyən etdiyi
hallar istisna olmaqla, əlil uşaqların valideynlərinin onların iradəsinə zidd olaraq ayrılmamalarını təmin
edirlər. Uşağın özünün və ya onun valideynlərindən birinin və ya hər ikisinin əlil olması səbəbindən heç
bir halda uşaq valideynlərindən ayrıla bilməz.
5. İştirakçı dövlətlər, yaxın qohumlar əlil uşağa baxa bilmədikdə, daha uzaq qohumların cəlb
olunması hesabına alternativ qayğı göstərilməsini təşkil etmək, bu cür imkan olmadıqda isə - uşağın yerli
icmada yaşaması üçün ailə şəraitinin yaradılmasını öhdələrinə götürürlər.
Maddə 24
Təhsil
1. İştirakçı dövlətlər əlillərin təhsil almaq hüququnu tanıyırlar. Bu hüququn ayrı-seçkiliyə yol
vermədən və imkanların bərabərliyi əsasında həyata keçirilməsi üçün iştirakçı dövlətlər bütün səviyyələrdə
əlilin bütün həyatı boyu inklüziv təhsili və təlimi təmin edir və bu zaman aşağıdakılara çalışırlar:
a) insan potensialının, eləcə də ləyaqət və özünə hörmət hisslərinin tam inkişafına, insan hüquqlarına,
əsas azadlıqlarına və insan müxtəlifliyinə hörmətin gücləndirilməsinə;
b) əlillərin şəxsiyyətinin, fərdi istedad və yaradıcılığının, habelə onların əqli və fiziki
qabiliyyətlərinin tam həcmdə inkişafına;
c) əlillərə azad cəmiyyətin həyatında səmərəli iştirak etmək imkanlarının verilməsinə.
2. İştirakçı dövlətlər bu hüququn həyata keçirilməsi zamanı aşağıdakıları təmin edirlər:
a) əlillər, əlillik səbəbinə görə təhsildən, əlil uşaqlar isə pulsuz ibtidai və orta təhsildən
kənarlaşdırılmasınlar;
b) əlillər öz yaşayış yerlərində digərləri ilə bərabər səviyyədə inklüziv, keyfiyyətli və pulsuz ibtidai
və orta təhsil almaq imkanlarına malik olsunlar;
c) fərdi tələbatı nəzərə alan vasitələrlə təchiz olunsunlar;
d) əlillər, təhsil sistemində effektiv tədrisi yüngülləşdirmək üçün tələb olunan yardımı alsınlar;
e) biliklərin mənimsənilməsinə tam şərait yaratmaq məqsədilə biliklərin və sosial inkişafın
mənimsənilməsinə maksimum kömək edən şəraitdə səmərəli tədbirlər görülməsini təmin etsinlər.
3. İştirakçı dövlətlər əlillərə həyati və sosial vərdişləri mənimsəmək imkanını yaradırlar ki, bu da
onların, təhsil prosesində və cəmiyyətin həyatında tam və bərabər iştirak etmələrini asanlaşdırır. İştirakçı
dövlətlər bu istiqamətdə lazımi tədbirlər görür, o cümlədən:
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a) Brayl əlifbasının, alternativ şriftlərin, o cümlədən də ünsiyyətin alternativ metodlarının, üsullarının
və formatlarının, eləcə də səmtləşmə və mobillik vərdişlərinin mənimsənilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı,
həmyaşıdlar tərəfindən dəstəklənməsinə və hamilik üçün şərait yaradırlar;
b) jest dilinin mənimsənilməsinə və karların dil xüsusiyyətlərinin həvəsləndirilməsinə şərait
yaradırlar;
c) kor, kar və kar-kor olan əlillərin, o cümlədən əlil uşaqların təhsilinin onlar üçün uyğun gələn dil
və metodlarla həyata keçirilməsini təmin edirlər.
4. İştirakçı dövlətlər bu hüququn həyata keçirilməsini təmin etmək üçün müəllimlərin, eləcə də Brayl
əlifbasını, jest dilini bilən əlil müəllimlərin bu işə cəlb olunması və tədrisin bütün səviyyələrində çalışan
mütəxəssislərin və xidmət heyətinin təhsili üçün lazımi tədbirlər görürlər. Bu cür tədris, əlillik problemi
baxımından təhsil prosesini əhatə edərək, əlillərə yardımın göstərilməsi istiqamətində gücləndirici
alternativ metodlardan, ünsiyyət üsulları və formatlarından, tədris metodikası və materiallardan istifadəni
əhatə edir.
5. İştirakçı dövlətlər əlillərin ümumi ali təhsilə, peşəkar tədris prosesinə, böyüklər üçün təhsilə və
bütün həyatı boyu tədrisə heç bir ayrı-seçkilik olmadan digər şəxslərlə birlikdə cəlb olunmasını təmin edir.
Bu məqsədlə iştirakçı dövlətlər əlillərə lazımi vəsaitlərin təqdim olunması qayğısına da qalırlar.
Maddə 25
Sağlamlıq
İştirakçı dövlətlər əlillərin əlillik əlaməti üzrə heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmədən, mümkün olan ən
yüksək sağlamlıq səviyyəsinə malik olmaq hüququnu tanıyırlar. İştirakçı dövlətlər əlillərin gender
xüsusiyyətlərini, eləcə də sağlamlığa görə reabilitasiya imkanlarını nəzərə almaqla, səhiyyə xidmətlərindən
istifadə etmələrini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. Xüsusilə də iştirakçı dövlətlər:
a) digər şəxslərlə bərabər, əlillərə sağlamlığın mühafizəsi ilə bağlı təmənnasız və ya ucuz xidmətlərin
keyfiyyətini və səviyyəsini seçmək imkanı verərək, dövlətin əhali üçün müəyyən etldiyi səhiyyə
proqramları çərçviəsində onların reproduktiv və seksual sağlamlığı sahəsində problemlərini də həll etməyə
can atırlar;
b) əlillərə, əlillik nəticəsində yaranan fiziki problemlərin aradan qaldırılması üçün zəruri olan səhiyyə
xidmətlərini təqdim edirlər; buraya erkən diaqnostika, lazımi hallarda isə korreksiya və xidmətlər, xüsusən
də uşaqlar və yaşlılar arasında əlilliyi minimuma endirmək kimi xidmətlər də daxil olur;
c) bu xidmətləri səhiyyə sahəsində bu insanların yaşayış məntəqələrinə daha yaxın yerlərdə, o
cümlədən kənd rayonlarında təşkil edirlər;
d) səhiyyə mütəxəssislərinin əlillərə, digər şəxslərlə bərabər keyfiyyətdə xidmətlər təklif etmələrini
tələb edirlər. Bu, eyni zamanda sərbəst və məlumatlı razılıq əsasında həyata keçirilməli olub, dövlət və özəl
səhiyyə üçün etik standartların qəbulu və tədrisi sayəsində insan hüquqları, şərəf və ləyaqəti, əlillərin
sərbəstliyi və ehtiyacları haqqında məlumatların əldə olunmasını əhatə etməlidir;
e) tibbi sığortanın və həyat sığortasının təmin olunması zamanı əlillərə qarşı ayrı-seçkilik hallarını
qadağan edirlər. Həyat sığortası milli qanunvericilikdə təsbit olunduqda, bunun ədalətli və ağlabatan
əsaslarla təmin edilməsini nəzərdə tuturlar;
f) səhiyyə xidmətləri göstərməkdən, yaxud bu sahədə qida və maye təminatından əlilliyə görə imtina
edilməsinə yol verilmir.
Maddə 26
Abilitasiya və reabilitasiya
1. İştirakçı dövlətlər o cümlədən, digər əlillərin dəstəyi ilə, əlillərə maksimum müstəqilliyə, tam
fiziki, əqli, sosial və peşəkar qabiliyyətlərə nail olmaq və bunları qoruyub saxlamaq imkanı vermək və
onları həyatın bütün sahələrinə cəlb etmək istiqamətində əməli tədbirlər görürlər. Bu məqsədlə iştirakçı
dövlətlər kompleks abilitasiya və reabilitasiya xidmətləri proqramlarını, xüsusilə də təhsil, səhiyyə,
məşğulluq və sosial xidmət sahəsində elə təşkil edir, möhkəmləndirir və genişləndirirlər ki, bu xidmətlər
və proqramlar:
a) mümkün qədər daha tez həyata keçirilməyə başlansın, fərdin ehtiyaclarının və güclü tərəflərinin
çoxsahəli şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan yaratsın;
b) yerli icmaya və cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə cəlb olunmağa və qoşulmağa yardım
göstərərək könüllü xarakter daşıyıb əlillərin daimi yaşadıqları yerlərdə, o cümlədən kənd yerlərində
müyəssər olsun.
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2. İştirakçı dövlətlər abilitasiya və reabilitasiya xidmətləri sahəsində işləyən xidmət heyətinin və
mütəxəssislərin ilkin və sonrakı təhsilinin inkişafına şərait yaradırlar.
3. İştirakçı dövlətlər əlillər üçün nəzərdə tutulmuş və onların abilitasiyası və reabilitasiyasına aid
assistiv qurğuların və texnologiyaların olmasını, onlara bələdliyi və onlardan istifadəni təşviq edirlər.
Maddə 27
Əmək və məşğulluq
1. İştirakçı dövlətlər digər şəxslərlə bərabər, əlillərin əmək hüququnu tanıyırlar; bu hüquq əmək
bazarının və istehsalat mühitinin əlillər üçün açıq, inklüziv və əlverişli şəraitdə əlilin sərbəst seçdiyi və ya
razılıq verdiyi əməyi ilə özünü təmin etmək hüququnu ehtiva edir. İştirakçı dövlətlər həmçinin əmək
fəaliyyəti zamanı istehsalat zədəsi almış əlillər də daxil olmaqla, zəruri tədbirlərin, o cümlədən
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada, tədbirlərin görülməsi vasitəsilə əmək hüququnun həyata
keçirilməsini aşağıda göstərilən məqsədlər üçün təmin edir və həvəsləndirirlər:
a) işə qəbul, məşğulluq, işin qorunması, xidməti vəzifədə irəliləmə, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti
də daxil olmaqla məşğulluq növləri ilə bağlı bütün məsələlərə münasibətdə əlillik əlaməti üzrə ayrıseçkiliyin qadağan olunması;
b) əlillərin ədalətli və əlverişli əmək şəraiti, o cümlədən bərabər şərait və eyni dəyərli əməyə görə
bərabər mükafatlandırılma, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti, o cümlədən sataşma hallarından müdafiə və
şikayətlərin təmin edilməsi hüquqlarının digər şəxslərlə bərabər qorunması;
c) əlillərin əmək və həmkarlar təşkilatı ilə bağlı hüquqlarını digər şəxslərlə bərabər həyata keçirə
bilməsinin təmin edilməsi;
d) əlillərə ümumi texniki və peşəyönümlü proqramlara, işədüzəltmə xidmətlərinə və peşəkar,
fasiləsiz təhsil prosesinə qoşulmaq imkanının verilməsi;
e) əmək bazarında əlillərin işlə təminatı, xidməti vəzifədə irəliləmə imkanlarının genişləndirilməsi,
eləcə də işin axtarılması, tapılması, saxlanması və bərpasında onlara yardım göstərilməsi;
f) fərdi əmək fəaliyyəti, sahibkarlıq, kooperativlərin inkişaf etdirilməsi və şəxsi işin təşkili üçün
imkanların genişləndirilməsi;
g) əlillərin dövlət sektorunda işə qəbul edilməsi;
h) pozitiv fəaliyyət proqramları, stimul və digər tədbirlərdən ibarət ola bilən zəruri strategiya və
tədbirlərin köməyi ilə əlillərin özəl sektorda işə qəbul edilməsinin stimullaşdırılması;
i) əlillərin iş yerində səmərəli vasitələrlə təmin edilməsi;
j) açıq əmək bazarı şəraitində əlillər tərəfindən iş təcrübəsinin mənimsənilməsinin həvəsləndirilməsi;
k) əlillər üçün peşəkar və ixtisas reabilitasiyası, iş yerlərinin qorunması və işə qaytarılma üzrə
proqramların təşviqi.
2. İştirakçı dövlətlər əlillərin qul kimi və ya asılı vəziyyətdə saxlanılmamasını və digər şəxslərlə
bərabər, icbari və məcburi əməkdən müdafiə olunmasını təmin edir.
Maddə 28
Qənaətbəxş həyat səviyyəsi və sosial müdafiə
1. İştirakçı dövlətlər əlillərin və onların ailələrinin yetərli qidalanma, geyim və yaşayış yeri daxil
edilməklə qənaətbəxş həyat səviyyəsinə, həyat şəraitinin daim yaxşılaşdırılmasına olan hüququnu tanıyır
və əlillik əlamətinə görə diskriminasiyaya yol vermədən bu hüququn təmin və təşviq edilməsi üçün zəruri
tədbirləri görür.
2. İştirakçı dövlətlər əlillərin sosial müdafiə hüququnu və əlillik əlamətinə görə diskriminasiyaya yol
verilmədən ondan istifadə etmək hüququnu tanıyır və bu hüququn təmin və təşviq edilməsi, o cümlədən
aşağıdakılar üçün zəruri tədbirləri görür:
a) əlillərin təmiz su, zəruri və ucuz xidmətlə, vasitələrlə bərabər səviyyədə təmin olunmaları və
əlilliklə bağlı ehtiyaclarının ödənilməsi üçün digər köməyin göstərilməsi;
b) əlillərin, xüsusilə əlil qadınların, qızların və yaşlı insanların sosial müdafiə və yoxsulluğun
miqyasının azadılması proqramlarından istifadə etmək imkanının təmin edilməsi;
c) yoxsulluq şəraitində yaşayan əlillərin və onların ailələrinin zəruri təhsil, məsləhət, maliyyə yardımı
və müvəqqəti qəyyumluq xidməti kimi əlilliklə bağlı məsrəflərin dövlət tərəfindən qarşılanması
imkanından istifadə etmək imkanının təmin edilməsi;
d) əlillərin dövlət mənzil proqramlarından istifadə etmək imkanının təmin edilməsi;
e) əlillərin pensiya müavinətlərindən və proqramlarından istifadə etmək imkanının təmin edilməsi.
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Maddə 29
Siyasi və ictimai həyatda iştirak
İştirakçı dövlətlər əlillərə siyasi hüquqlar verərək, bu hüquqlardan digər şəxslər ilə bərabər istifadə
etmək imkanı yaradır və aşağıdakı öhdəlikləri üzərinə götürürlər:
a) əlillərə ictimai və siyasi həyatda, digər şəxslərlə bərabər, birbaşa və ya azad seçilmiş nümayəndələr
vasitəsilə effektiv və geniş şəkildə iştirak etmək, o cümlədən səs vermək və seçilmək hüququnu, imkanını,
aşağıda qeyd edilənləri nəzərə almaqla, təmin etmək:
i) -səsvermə üçün prosedurların, otaqların və materialların anlama və istifadə üçün münasib,
müyəssər və asan olmasının təminatı;
ii) -əlillərin münasib olduqda köməkçi qurğuların və yeni texnologiyaların köməyi ilə hədə-qorxuya
məruz qalmadan gizli səsvermədə və referendum prosesində iştirakı hüququnun və dövlət hakimiyyətinin
bütün səviyyələrində hər hansı ictimai funksiyaları həyata keçirmək məqsədilə müəyyən vəzifə tutmaları
üçün namizədliklərini irəli sürmək hüquqlarının müdafiə olunması;
iii) -əlillərin sərbəst seçicilər kimi iradələrini bildirmək imkanının və bu məqsədlə onların xahişinə
əsasən, zəruri hallarda, səsvermə prosesində hər hansı bir nümayəndə tərəfindən onlara yardım
göstərilməsinin təminatı;
b) əlillərin ayrı-seçkilik olmadan və digər şəxslər ilə bərabər qaydada dövlət işlərinin idarə
olunmasında effektiv və hərtərəfli iştirak etmələrinə şəraitin yaradılmasına fəal yardım göstərmək və
onların dövlət işlərində iştirakını, o cümlədən aşağıdakıları həvəsləndirmək:
i) -fəaliyyəti ölkənin dövlət və siyasi həyatı ilə bağlı olan qeyri - hökumət təşkilatlarında və
birliklərində, həmçinin siyasi partiyaların fəaliyyətində və onların idarəçiliyində iştirakını;
ii) -əlilləri beynəlxalq, milli, regional və yerli səviyyələrdə təmsil etmək üçün əlillərin təşkilatının
yaradılmasını və onların bu təşkilatlara qoşulmalarını.
Maddə 30
Mədəni həyatda iştirak, asudə vaxtın və istirahətin təşkili və
idmanla məşğul olma
1. İştirakçı dövlətlər əlillərin digər şəxslərlə bərabər mədəni həyatda iştirak etmək hüququnu tanıyır
və bütün zəruri tədbirləri görürlər ki, əlillər:
a) münasib formatlarda sənət əsərlərindən istifadə edə bilsinlər;
b) münasib formatlarda televiziya proqramlarından, filmlərdən istifadə, teatr və digər mədəni
tədbirlərdə iştirak edə bilsinlər;
c) teatr, muzey, kinoteatr, kitabxana və turizm xidmətləri kimi mədəni tədbir və xidmətlərdən
yararlanma, həmçinin mümkün olduqca milli mədəni əhəmiyyət kəsb edən abidə və obyektlərə baxma
imkanı əldə edə bilsinlər.
2. İştirakçı dövlətlər yalnız əlillərin rifahı üçün deyil, həmçinin cəmiyyətin zənginləşdirilməsi naminə
əlillərə yaradıcı, bədii və intellektual potensiallarını inkişaf etdirmək imkanını yaratmaq üçün bütün zəruri
tədbirləri görür.
3. İştirakçı dövlətlər beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq, əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması
haqqında qanunların əlillərin mədəniyyət əsərlərindən istifadələrinə əsassız və ya diskriminasiya xarakterli
maneə olmaması üçün bütün zəruri tədbirləri görür.
4. Əlillərin, jest dilləri və karların mədəniyyəti daxil olmaqla, xüsusi mədəni və dil
özünəməxsusluğunun tanınmasına və dəstəklənməsinə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə hüquqları vardır.
5. Əlillərə digər şəxslərlə bərabər asudə və istirahət vaxtını keçirmək və idman tədbirlərində iştirak
etmək imkanının verilməsi üçün iştirakçı dövlətlər aşağıdakı məqsədlər üçün zəruri tədbirləri görürlər:
a) əlillərin bütün səviyyəli ümumi profilli idman tədbirlərində iştirakının təbliği və təşviqi;
b) əlillərə xüsusilə əlillər üçün nəzərdə tutulan idman və asudə vaxt tədbirlərini təşkil etmək, inkişaf
etdirmək və bu tədbirlərdə iştirak etmək imkanının yaradılması və bununla əlaqədar digər şəxslərlə bərabər
təhsil, hazırlıq və resurslarla təmin olunmalarına yardım edilməsi;
c) əlillərin idman, rekreasiya və turizm obyektlərindən istifadə etmək imkanının təmin edilməsi;
d) əlil uşaqların digər uşaqlarla birlikdə asudə və istirahət vaxtının keçirilməsində, oyunlarda,
yarışlarda və ya idman tədbirlərində, o cümlədən məktəb sistemi çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə iştirak
etmək imkanının təmin edilməsi;
e) əlillərin asudə vaxtın, turizmin, istirahət və idman tədbirlərinin təşkili ilə məşğul olanların
xidmətlərindən istifadə imkanının təmin edilməsi.
752

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 31
Statistika və məlumatların toplanması
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi məqsədilə strategiyanı işləyib hazırlamağa
və həyata keçirməyə imkan verən lazımi informasiyanın, o cümlədən statistik və tədqiqat məlumatlarının
toplanmasını öhdələrinə götürürlər. Bu informasiyanın toplanması və saxlanması prosesində:
a) əlillərin şəxsi həyatının məxfiliyini və toxunulmazlığını təmin etmək üçün hüquqi baxımdan
müəyyən edilmiş zəmanətlərə, o cümlədən məlumatların qorunması haqqında qanunvericiliyə riayət
edilməli;
b) statistik məlumatların toplanması və istifadəsi zamanı insan hüquqları və azadlıqlarının
müdafiəsinə dair qəbul edilmiş beynəlxalq normalara, eləcə də etik prinsiplərə riayət edilməlidir.
2. Bu maddəyə müvafiq olaraq toplanmış informasiya müvafiq qaydada işlənilərək iştirakçı
dövlətlərin bu Konvensiya üzrə öhdəliklərinin icra səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə yardım göstərilməsi,
həmçinin hüquqlarının həyata keçirilməsi zamanı əlillərin qarşılaşdıqları maneələrin müəyyən edilməsi və
aradan qaldırılması üçün istifadə olunur.
3. İştirakçı dövlətlər bu statistik məlumatların yayılmasına görə məsuliyyəti üzərlərinə götürür və
onların əlillər və digər şəxslər üçün müyəssərliyini təmin edirlər.
Maddə 32
Beynəlxalq əməkdaşlıq
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinə nail olmaq istiqamətində milli
səylərin dəstəklənməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini tanıyır, təşviq edir və bununla əlaqədar
olaraq dövlətlərarası xətt üzrə, həmçinin münasib olduqda, müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlar və
vətəndaş cəmiyyətləri, xüsusilə əlil təşkilatları ilə əməkdaşlıq şəraitində bütün zəruri və effektiv tədbirləri
görür. Bu cür tədbirlərə xüsusilə aşağıdakılar daxil edilə bilər:
a) beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən beynəlxalq inkişaf proqramlarının əlilləri əhatə etməsinin
və onlar üçün müyəssər olmasının təmin edilməsi;
b) informasiya, təcrübə, proqram və qabaqcıl layihələrin mübadiləsi yolu ilə mövcud imkanların
gücləndirilməsinin asanlaşdırılması və dəstəklənməsi;
c) tədqiqat sahəsində əməkdaşlığa və elmi - texniki biliklərin müyəssərliyinə yardım;
d) münasib olduqda, açıq və köməkçi texnologiyalardan istifadənin yüngülləşdirilməsi və onların
qarşılıqlı mübadiləsi, həmçinin texnologiyaların ötürülməsi yolu ilə texniki - iqtisadi yardımın göstərilməsi.
2. Bu maddənin müddəaları heç bir iştirakçı dövlətin bu Konvensiyaya uyğun olaraq öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsinə toxunmur.
Maddə 33
Milli səviyyədə həyata keçirilmə və monitorinq
1. İştirakçı dövlətlər təşkilati quruluşlarına müvafiq olaraq, hökumət strukturunda bu Konvensiyanın
həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə rəhbərlik edən bir və ya bir neçə instansiya təyin edirlər. Onlar
hökumət strukturunda müxtəlif sektorlarda və səviyyələrdə müvafiq fəaliyyətə yardım göstərmək üçün
koordinasiya mexanizminin təsis və ya təyin edilməsi imkanını öyrənirlər.
2. İştirakçı dövlətlər özlərinin hüquqi və inzibati quruluşlarına müvafiq olaraq bu Konvensiyanın
həyata keçirilməsinin təşviqi, müdafiəsi və monitorinqi üçün bir və ya bir neçə müstəqil mexanizmlərdən
ibarət strukturu dəstəkləyir, möhkəmləndirir, təyin edir və ya təsis edirlər. Bu cür mexanizmin təyin və ya
təsis edilməsi zamanı iştirakçı dövlətlər insan hüquqlarının müdafiəsi və həvəsləndirilməsi ilə məşğul olan
milli təsisatların statusuna və fəaliyyətinə aid olan prinsipləri də nəzərə alırlar.
3. Vətəndaş cəmiyyəti, xüsusilə, əlillər və onları təmsil edən təşkilatlar nəzarət prosesinə tam şəkildə
cəlb olunaraq həmin prosesdə iştirak edirlər.
Maddə 34
Əlillərin hüquqları üzrə Komitə
1. Aşağıda nəzərdə tutulan funksiyaları yerinə yetirən Əlillərin hüquqları üzrə Komitə (bundan sonra
"Komitə") təsis olunur.
2. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi anında Komitə on iki ekspertdən ibarət olur. Konvensiyanın
əlavə altmış ratifikasiyasından və ya ona qoşulmalardan sonra Komitənin üzvlük heyətinin tərkibi altı nəfər
artırılaraq on səkkiz nəfərdən ibarət maksimuma çatır.
3. Komitənin üzvləri yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə malik olub, Konvensiyanın əhatə etdiyi
sahədə yüksək səriştəyə və təcrübəyə malik olur və öz şəxsləri qismində çıxış edirlər. İştirakçı dövlətlər öz
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namizədlərinin təqdimatı zamanı Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 3-cü bəndində göstərilmiş müddəanı
lazımi qaydada nəzərə almalıdırlar.
4. Komitənin üzvləri ədalətli coğrafi bölgü prinsipinə, sivilizasiyanın müxtəlif formalarının və əsas
hüquq sistemlərinin, cinslərin mütənasib qaydada təmsil olunmasına və əlil ekspertlərin iştirakına diqqət
ayrılmaqla iştirakçı dövlətlər tərəfindən seçilir.
5. Komitənin üzvləri iştirakçı dövlətlərin Konfransının iclaslarında iştirakçı dövlətlərin öz
vətəndaşları arasından irəli sürdükləri namizədlərin siyahısından gizli səsvermə yolu ilə seçilir. İştirakçı
dövlətlərin üçdə ikisinin kvorum təşkil etdiyi bu iclaslarda daha çox səs toplayan və iştirakçı dövlətlərin
səsvermədə iştirak edən nümayəndələrinin mütləq səs çoxluğunu qazanan namizədlər Komitənin tərkibinə
seçilirlər.
6. İlkin seçkilər bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən etibarən altı aydan gec olmayaraq
keçirilir. Hər bir seçkinin keçirilmə tarixindən dörd ay əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi
iştirakçı dövlətlərə məktubla müraciət edərək iki ay ərzində öz namizədlərini təqdim etməyi təklif edir.
Daha sonra Baş katib bu qaydada irəli sürülmüş namizədlərin adlarının əlifba sırası ilə düzülmüş siyahısını,
onları irəli sürmüş iştirakçı dövlətlərin adını qeyd etməklə bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinə göndərir.
7. Komitənin üzvləri dörd illik müddətə seçilirlər. Onlar yalnız bir dəfə təkrar seçilə bilərlər. Lakin
birinci seçkilərdə seçilmiş altı üzvün səlahiyyətlərinin müddəti iki ildən sonra bitir; birinci seçkidən dərhal
sonra bu maddənin 5-ci bəndinə əsasən, bu altı üzvün adları iclasın sədri tərəfindən püşkatma yolu ilə
müəyyən edilir.
8. Komitənin altı əlavə üzvünün seçilməsi bu maddənin müvafiq müddəaları ilə tənzimlənən adi
seçkilərlə həyata keçirilir.
9. Əgər Komitənin hər hansı bir üzvü vəfat edirsə və ya istefa verirsə və yaxud hər hansı bir səbəbdən
vəzifələrini icra etmək iqtidarında olmadığını elan edirsə, o zaman onun namizədliyini irəli sürmüş iştirakçı
dövlət səlahiyyətlərin qalan müddəti üçün yüksəkixtisaslı və bu maddənin müvafiq müddəalarında nəzərdə
tutulan tələblərə cavab verən digər eksperti təyin edir.
10. Komitə özünün prosedur qaydalarını müəyyən edir.
11. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Komitənin bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq
olaraq funksiyalarını həyata keçirməsi üçün zəruri personalı və maddi vəsaiti təqdim edir və onun birinci
iclasını çağırır.
12. Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq təsis edilən Komitənin üzvləri Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən təsdiq edilən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəsaitindən
ayrılmış maaşı Komitənin vəzifələrinin vacibliyi nəzərə alınmaqla Assambleya tərəfindən müəyyən edilmiş
qaydada və şərtlər əsasında alırlar.
13. Komitənin üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyazları və immunitetləri haqqında
Konvensiyanın müvafiq bölmələrində əksini tapmış, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işləri ilə bağlı
ezamiyyətlərdə olan ekspertlərin istifadə etdikləri güzəşt, imtiyaz və immunitetlərdən istifadə etmək
hüququna malik olurlar.
Maddə 35
İştirakçı dövlətlərin məruzələri
1. Hər bir iştirakçı dövlət bu Konvensiyanın müvafiq iştirakçı dövlət üçün qüvvəyə minməsindən
sonra iki il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi vasitəsilə Komitəyə bu Konvensiyaya əsasən
öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün gördüyü tədbirlər və bu istiqamətdə əldə olunan tərəqqi haqqında
ətraflı məruzə təqdim edir.
2. Daha sonra iştirakçı dövlətlər dörd ildə bir dəfədən az olmamaqla, habelə Komitənin müraciət
etdiyi hallarda növbəti məruzələri təqdim edirlər.
3. Komitə məruzələrin məzmununu müəyyən edən rəhbər prinsipləri müəyyənləşdirir.
4. Komitəyə ilkin ətraflı məruzəni təqdim edən iştirakçı dövlətin, onun əvvəllər təqdim etdiyi
informasiyanı sonrakı məruzələrdə təkrar etməsinə zərurət yoxdur. İştirakçı dövlətlərə təklif olunur ki,
Komitəyə təqdim ediləcək məruzələrin hazırlanmasını açıq və şəffaf proses halına gətirmək barədə
düşünsünlər və bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 3-cü bəndində müəyyən edilmiş müddəanı lazımi
qaydada nəzərə alsınlar.
5. Məruzələrdə bu Konvensiya üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə dərəcəsinə təsir göstərən amillər və
çətinliklər göstərilə bilər.
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Maddə 36
Məruzələrə baxılma
1. Komitə hər bir məruzəni nəzərdən keçirərək lazım bildiyi təklif və ümumi tövsiyələr qəbul edir və
onları müvafiq iştirakçı dövlətə göndərir. İştirakçı dövlət Komitəyə cavab şəklində seçiminə əsasən
istənilən informasiyanı göndərə bilər. Komitə iştirakçı dövlətlərdən bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə
aidiyyəti olan əlavə informasiyanı istəyə bilər.
2. İştirakçı dövlət məruzənin təqdimatını xeyli gecikdirdikdə Komitə müvafiq iştirakçı dövlətə bildirə
bilər ki, müvafiq məruzə bu bildirişdən sonrakı üç ay ərzində təqdim olunmazsa, bu Konvensiyanın bu
iştirakçı dövlətdə həyata keçirilməsi məsələsinə Komitənin sərəncamında olan etibarlı informasiya əsasında
baxmaq lazım gələcək. Komitə müvafiq iştirakçı dövlətə bu cür baxılma prosesində iştirak etməyi təklif
edir. Əgər iştirakçı dövlət buna cavab olaraq müvafiq məruzəni təqdim edərsə, o zaman bu maddənin 1-ci
bəndinin müddəaları tətbiq olunur.
3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi məruzələri bütün iştirakçı dövlətlərin sərəncamına
təqdim edir.
4. İştirakçı dövlətlər öz ölkələrində məruzələrin ictimaiyyət üçün geniş müyəssərliyini təmin edir və
bu məruzələrə aidiyyəti olan təkliflər və ümumi tövsiyələrlə tanışlığı asanlaşdırırlar.
5. Komitə məqbul bildiyi halda iştirakçı dövlətlərin məruzələrini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
ixtisaslaşdırılmış idarələrinə, fondlarına və proqramlarına, habelə digər səlahiyyətli orqanlara göndərir ki,
onlar texniki məsləhət və ya yardım barədə həmin məruzələrdə yer almış müraciətlərə, yaxud belə məsləhət
və ya yardıma ehtiyac olması barədə göstərişlərə, habelə Komitənin həmin müraciət və ya göstərişlərinə
diqqət yetirsinlər.
Maddə 37
İştirakçı dövlətlər və Komitə arasında əməkdaşlıq
1. Hər bir iştirakçı dövlət Komitə ilə əməkdaşlıq edərək, onun üzvlərinə mandatlarının yerinə
yetirilməsi ilə bağlı kömək göstərir.
2. Komitə iştirakçı dövlətlərlə münasibətlərində beynəlxalq əməkdaşlıq da daxil olmaqla bu
Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı ölkələrin imkanlarının artırılması yollarını və vasitələrini lazımi
qaydada nəzərə alır.
Maddə 38
Komitənin digər orqanlarla münasibətləri
Bu Konvensiyanın effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə yardım göstərmək və onun əhatə etdiyi
sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək üçün:
a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış idarələri və digər orqanları bu Konvensiyanın onların
mandatları altına düşən müddəalarının həyata keçirilməsi haqqında məsələyə baxılmasında iştirak etmək
hüququna malikdirlər. Komitə məqbul bildikdə ixtisaslaşmış idarələri və digər səlahiyyətli orqanları
Konvensiyanın onların müvafiq mandat altına düşən sahələrdə həyata keçirilməsi ilə bağlı ekspert rəyi
verməyə dəvət edə bilər. Komitə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış idarələrinə və digər
orqanlarına onların fəaliyyət sahəsinə aid olan sahələrdə Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı
məruzələr təqdim etməyə dəvət edə bilər;
b) Komitə, zəruri olduqda, mandatının yerinə yetirilməsi zamanı insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq
müqavilələrə əsasən təsis olunan digər müvafiq orqanlarla məsləhətləşir ki, onların, məruzələrin təqdim
olunmasına dair müvafiq rəhbər prinsiplərində, habelə irəli sürdükləri təklif və ümumi tövsiyələrdə uzlaşma
təmin edilsin və öz funksiyalarının yerinə yetirilməsi zamanı təkrarçılığa və hər hansı bir paralelliyə yol
verilməsin.
Maddə 39
Komitənin məruzəsi
Komitə iki ildə bir dəfə Baş Assambleyaya və İqtisadi və Sosial Şuraya öz fəaliyyəti haqqında məruzə
təqdim edir və iştirakçı dövlətlərdən alınmış məruzə və məlumatları araşdırıb təkliflər və ümumi tövsiyələr
irəli sürə bilər. Belə təkliflər və ümumi tövsiyələr iştirakçı dövlətlərin şərhləri ilə bərabər (əgər belələri
varsa) Komitənin məruzəsinə daxil edilir.
Maddə 40
İştirakçı dövlətlərin Konfransı
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı istənilən məsələyə baxmaq üçün
müntəzəm olaraq iştirakçı dövlətlərin Konfransında toplaşırlar.
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2. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra altı aydan gec olmayaraq Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibi iştirakçı dövlətlərin Konfransını çağırır. Növbəti müşavirələr Baş katib tərəfindən
iki ildə bir dəfə və ya iştirakçı dövlətlərin Konfransının qərarı ilə çağırılır.
Maddə 41
Depozitari
Bu Konvensiyanın depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibidir.
Maddə 42
İmzalama
Bu Konvensiya 30 mart 2007-ci il tarixindən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı
Mərkəzi idarələrində bütün dövlətlər və regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır.
Maddə 43
Məcburiliyə razılıq
Bu Konvensiya onu imzalayan dövlətlər tərəfindən ratifikasiya olunmalı, onu imzalayan regional
inteqrasiya təşkilatları tərəfindən isə rəsmi təsdiq edilməlidir. Konvensiya onu imzalamayan istənilən
dövlətin və ya regional inteqrasiya təşkilatının ona qoşulması üçün açıqdır.
Maddə 44
Regional inteqrasiya təşkilatları
1. "Regional inteqrasiya təşkilatı" bu Konvensiya tərəfindən tənzimlənən məsələlərə münasibətdə
üzv dövlətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş, müəyyən regionun suveren dövlətləri tərəfindən yaradılmış
təşkilat deməkdir. Belə təşkilatlar bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə münasibətdə səlahiyyətlərinin
həcmini rəsmi təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədlərində qeyd edirlər. Sonralar səlahiyyətlərinin
həcmində istənilən əhəmiyyətli dəyişikliklər haqqında depozitarini məlumatlandırırlar.
2. Bu Konvensiyada "iştirakçı dövlətlərə" istinadlar bu təşkilatlara onların səlahiyyətləri həddində
aid edilir.
3. Bu Konvensiyanın 45-ci maddəsinin 1-ci bəndinin və 47-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü bəndlərinin
məqsədləri üçün regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən saxlanmaq üçün təhvil verilmiş heç bir sənəd
hesaba alınmır.
4. Onların səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə regional inteqrasiya təşkilatları öz səs hüquqlarını
iştirakçı dövlətlərin Konfransında bu Konvensiyanın iştirakçısı olan üzv dövlətlərin sayına bərabər olan
sayda səs hüququnu həyata keçirə bilərlər. Əgər onun üzv dövlətlərindən biri öz səs hüququnu həyata
keçirirsə, belə təşkilat öz səs hüququnu həyata keçirmir və əksinə.
Maddə 45
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqnamənin və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanmaya təhvil
verildiyindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. İyirminci belə sənədin saxlanmaya təhvil verilməsindən sonra bu Konvensiyanı ratifikasiya edən,
onu rəsmi təsdiqləyən və ya ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı üçün Konvensiya
onlar tərəfindən belə sənədlərin saxlanmaya təhvil verilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 46
Qeyd-şərtlər
1. Bu Konvensiyanın obyektinə və məqsədinə uyğun gəlməyən qeyd-şərtlərə yol verilmir.
2. Qeyd-şərtlər istənilən vaxt geri götürülə bilər.
Maddə 47
Düzəlişlər
1. İştirakçı dövlətlərin hər biri bu Konvensiyaya düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə təqdim edə bilər. Baş katib hər bir təklif edilən düzəliş barədə iştirakçı dövlətlərə
məlumat verir və bu təkliflərin baxılması və onlara dair qərarların qəbul edilməsi üçün iştirakçı dövlətlərin
Konfransının keçirilməsinin lehinə olub-olmamalarını bildirmələri üçün iştirakçı dövlətlərə müraciət edir.
Bu məlumatın verilməsindən dörd ay ərzində iştirakçı dövlətlərin üçdə birindən çoxu belə konfransın
keçirilməsinin lehinə çıxış edərsə, Baş katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında Konfrans
çağırır. Konfransda iştirak edən və səs verən iştirakçı dövlətlərin üçdə ikisi tərəfindən bəyənilmiş istənilən
düzəliş Baş katib tərəfindən təsdiq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına, sonra isə
qəbul olunmaq üçün bütün iştirakçı dövlətlərə göndərilir.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyənilmiş və təsdiq edilmiş düzəliş onun qəbulu
haqqında saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş sənədlərin sayı bu düzəlişin qəbul tarixinə iştirakçı dövlətlərin
sayının üçdə ikisinə çatandan sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. Bundan sonra düzəliş hər bir iştirakçı
dövlət üçün həmin dövlətin qəbul haqqında sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verməsindən sonra otuzuncu
gün qüvvəyə minir. Düzəliş yalnız onu qəbul edən iştirakçı dövlətlər üçün məcburi sayılır.
3. Əgər iştirakçı dövlətlərin Konfransı konsensusla müvafiq qərar qəbul edərsə, yalnız 34, 38, 39 və
40-cı maddələrə aid olan, bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyənilmiş və təsdiq edilmiş düzəliş
qəbul haqqında saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş sənədlərin sayı bu düzəlişin qəbul edilməsi tarixinə
iştirakçı dövlətlərin sayının üçdə ikisinə çatandan sonra otuzuncu gün bütün iştirakçı dövlətlər üçün
qüvvəyə minir.
Maddə 48
Denonsasiya
İştirakçı dövlət bu Konvensiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini yazılı şəkildə xəbərdar
etməklə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katibin belə xəbərdarlığı aldığı tarixdən bir il sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 49
Əlverişli format
Bu Konvensiyanın mətninin əlverişli formatda olması təmin edilməlidir.
Maddə 50
Autentik mətnlər
Bu Konvensiyanın Çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq hökumətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edən
səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyasına dair Azərbaycan
Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir.
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" 2008-ci il mayın 5-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2008-ci il
№ 680-IIIQ
Azərbaycan Respublikası hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti
gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədi ilə
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
MADDƏ 1
KONVENSİYANIN TƏTBİQ EDİLDİYİ ŞƏXSLƏR
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
MADDƏ 2
KONVENSİYANIN TƏTBİQ EDİLDİYİ VERGİLƏR
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibatiərazi, yaxud siyasi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən tutulan bütün vergilər, o cümlədən, daşman və ya daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əmək haqqı və
ya maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
(b) İordaniya Haşimilər Krallığında:
gəlir vergisi
(bundan sonra "İordaniya vergisi" adlanır).
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4. Bu Konvensiya həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik
barədə bir-birinə məlumat verirlər.
MADDƏ 3
ÜMUMİ ANLAYIŞLAR
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Azərbaycan" termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b) "İordaniya" termini - İordaniya Haşimilər Krallığının ərazilərini, İordaniyanın ərazi sularının
bildirir, həmçinin İordaniyanın ərazi sularının sərhədlərindən kənarda İordaniya qanunlarına əsasən və
beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq canlı və cansız təbii sərvətlərin kəşfiyyatı və istifadəsinə münasibətdə
İordaniyanın suveren hüquqları və yurisdiksiyasının tətbiq edilə bildiyi ərazi kimi müəyyən edilmiş və ya
gələcəkdə müəyyən edilə istənilən digər ərazini və həmin ərazidə dəniz dibi və yerin təkini də əhatə edir;
(c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya İordaniyam bildirir;
(d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) "şirkət" termini hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəalyyətini və
Razılığa gələn digər Dövlətin reziderıti tərəfindən həyata keçirilon sahibkarhq fəaliyyətim bildirir;
(g) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(h) "səlahiyyətli orqan" termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Azərbaycanda - Vergilər Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyini;
(ii) İordaniyada - Maliyyə Naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini.
(i) "milli şəxs" termini aşağıdakıları bildirir:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) Özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə
müvafiq olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı burada müəyyən
edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı daşıyır, həmin
Dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin terminə həmin
Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
MADDƏ 4
REZİDENT
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, idarəetmə yerinə, qeydiyyat yerinə və
ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə bilən istənilən şəxsi bildirir,
həmçinin, həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati-ərazi və ya siyasi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət
orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin, yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada
yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi əhatə etmir.
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2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir. Şübhə yarandığı təqdirdə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları
məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
MADDƏ 5
DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün. "daimi nümayəndəlik" termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
"Daimi nümayəndəlik'" termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya qazma qurğusu, yaxud gəmi və ya təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə
edilən hər hansı digər yer;
(g) anbar, sənaye sərgisi və ya satış nöqtəsi kimi istifadə olunan yerlər;
(h) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer;
(i) ferma və ya plantasiya.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya məsləhət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 6 (altı) aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür
məqsədlər üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu
xarakterli fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 6 (altı) aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması
və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
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yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın, lakin,
yuxarıda göstərilən fəaliyyət növlərindən hər hansı biri müəssisənin əsas fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə
yardımçı olduqda və həmin əsas fəaliyyət növləri ilə bərabər onların həyata keçirildiyi eyni fəaliyyət
yerində həyata keçirildikdə və ya əvvəlki bəndlərdəki "müstəsna olaraq" müddəasından artıq fəaliyyət növü
təşkil edən müəssisə üçün daimi nümayəndəliyi hesab ediləcək.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən adı birinci çəkilən
Dövlətdə bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş
fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə
həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi
nümayəndəliyə çevirmir; və ya
(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən Dövlətdə bu cür müəssisəyə
məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatları saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin
adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa;
(c) həmin Dövlətdə müəssisə üçün həmin müəssisəyə məxsus malları istehsal və ya emal edirsə.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta mükafatları yığırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki, tamamilə həmin müəssisə
üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində
onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək
şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent, bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab
edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
MADDƏ 6
DAŞINMAZ ƏMLAKDAN ƏLDƏ OLUNAN GƏLİRLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
daşınmaz əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
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MADDƏ 7
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNDƏN ƏLDƏ OLUNAN MƏNFƏƏT
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız
(a) həmin daimi nümayəndəliyə;
(b) həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə satılan mallarla (xidmətlərlə) eyni və ya
onlara oxşar malların (xidmətlərin) satışma; və ya
(c) həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən digər sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə eyni və ya ona oxşar sahibkarlıq fəaliyyətinə aid edilə bilən hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin həmin Dövlətin
daxili qanunvericiliyi və ya qaydaları ilə müəyyən edilmiş çərçivədə çıxılmasına yol verilir. Bununla belə,
daimi nümayəndəlik tərəfindən müəssisənin baş ofisinə və ya onun digər ofislərindən hər hansı birinə
patentlər və ya digər hüquqların istifadəsinin əvəzində ödənilən royaltilər, haqqlar və ya digər oxşar
ödənişlər şəklində və ya göstərilmiş spesifik xidmətlər və ya idarəetmə müqabilində komission haqqlar
şəklində, yaxud bank fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr istisna olmaqla, daimi nümayəndəliyə borc
şəklində verilmiş məbləğlər üzrə faizlər şəklində ödənilən məbləğlər olduğu halda, bu məbləğlərə
münasibətdə (faktiki xərclərin əvəzinin birbaşa ödənilməsi halları çıxılmaq şərtilə) heç bir çıxılmaya yol
verilmir. Eynilə, daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyənləşdirilərkən onun tərəfindən müəssisənin baş
ofisi və ya onun digər ofislərindən hər hansı birindən patentlər və ya digər hüquqların istifadəsinin əvəzində
ödənilən royaltilər, haqqlar və ya digər oxşar ödənişlər şəklində və ya göstərilmiş spesifik xidmətlər və ya
idarəetmə müqabilində komission haqqlar şəklində, yaxud bank fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr
istisna olmaqla, baş ofis və ya onun digər ofislərindən hər hansı birinə borc şəklində verilmiş məbləğlər
üzrə faizlər şəklində əldə edilən məbləğlər (faktiki xərclərin əvəzinin birbaşa ödənilməsi hallan çıxılmaq
şərtilə) nəzərə alınmır.
4. Əgər, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır;
bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki, nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan
prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edib bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər, mənfəətə barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
MADDƏ 8
DƏNİZ VƏ HAVA NƏQLİYYATI
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
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2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən mənfəət; və
(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət,
(c) bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. Əgər gəmi daşımaları müəssisəsinin faktiki idarəetmə yeri gəminində yerləşirsə, bu halda
həmin faktiki idarəetmə yeri gəminin qeydiyyat limanının yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə, yaxud,
qeydiyyat limanı olmadığı halda, gəminin istismarçısının resident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən
hesab edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
MADDƏ 9
QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ MÜƏSSİSƏLƏR
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə,
(c) və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər, Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən
hesablanan verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
3. Razılığa gələn Dövlət 2-ci bənddə göstərilən şəraitlərdə müəssisənin mənfəətinə həmin Dövlətin
vergi qanunvericiliyində təsbit olunmuş müvafiq vaxt həddi bitdikdən sonra heç bir düzəliş etməyəcəkdir.
4. İstənilən halda, 2-ci bəndin müddəaları vergi fırıldaqçılığı olduğu təqdirdə tətbiq
edilməyəcəkdir.
MADDƏ 10
DİVİDENDLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən " dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən
(paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o
cümlədən, gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq,
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səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan
əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
MADDƏ 11
FAİZLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn
digər Dövlətin Hökuməti o cümlədən onun inzibati-ərazi və ya siyasi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət
orqanı, Mərkəzi Bankı, yaxud Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti tərəfindən nəzarət olunan və ya
kapitalı tamamilə həmin Hökumətə məxsus olan və siyahısı vaxtaşın Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları arasında razılaşdırılan maliyyə qurumları tərəfindən əldə edilən faizlər adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergidən azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərində gəlirləri, və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə
orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı
olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda
tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimı nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
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Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
8. Əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə sahibdirsə, və bu cür müəssisə və ya daimi nümayəndəlik ilkin
olaraq qeyri adekvat maliyyələşdirilmişdirsə, bu cür müəssisəyə və ya daimi nümayəndəliyə verilən hər
hansı borca münasibətdə həmin digər Dövlətdə yaranan faizlər yolverilməz hesab olunur və bu ödənişlərə
münasibətdə 10-cu maddənin müddəaları tətbiq edilir.
MADDƏ 12
ROYALTİLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompüter proqramları, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində
və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye,
kommersiya və ya elmi təcrübəyə (know-how) dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri
bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər, ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
MADDƏ 13
ƏMLAKIN DƏYƏRİNİN ARTIMI
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
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nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
5. Bu maddənin əvvəlki bəndlərində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
MADDƏ 14
MÜSTƏQİL FƏRDİ XİDMƏTLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) Əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b) Əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa
gələn digər Dövlətdə qalırsa; bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən
əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
MADDƏ 15
QEYRİ-MÜSTƏQİL FƏRDİ XİDMƏTLƏR
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə,
və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
MADDƏ 16
DİREKTORLARIN QONORARLARI
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Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən
qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
MADDƏ 17
İNCƏSƏNƏT İŞÇİLƏRİ VƏ İDMANÇILAR
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn
digər Dövlətdə həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
MADDƏ 18
TƏQAÜDLƏR
1. 19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər, annuitetlər və
digər oxşar mükafatlar yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. "Annuitet" termini fiziki şəxsə dövrü olaraq adekvat və tam xidmətlərin əvəzində pul və ya pul
dəyəri formasında ödəmələr etmək öhdəliyi üzrə ömür boyu və ya müəyyən yaxud qeyri-müəyyən dövr
ərzində, təsbit edilmiş vaxtlarda ödənilən təsbit edilmiş məbləği bildirir.
MADDƏ 19
DÖVLƏT QULLUĞU
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi və ya siyasi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən
xidmətlərlə bağlı ödənilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir;
2.
a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi və
ya siyasi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibatiərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əmək haqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
MADDƏ 20
MÜƏLLİMLƏR VƏ TƏDQİQATÇILAR
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1. Razılığa gələn Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olmuş
və Razılığa gələn Dövlətə həmin Dövlətin universiteti, kolleci, məktəbi və ya digər tanınmış təhsil
müəssisəsində yalnız dərs demək və ya tədqiqat aparmaq məqsədilə olan fiziki şəxs bu məqsədlə adı birinci
çəkilən Dövlətə gəldiyi ilk gündən iki il müddətinə bu cür fəaliyyətlə bağlı əldə etdiyi mükafatlara
münasibətdə həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilir, bir şərtlə ki, bu mükafatlar onun
tərəfindən həmin Dövlətin hüdudlarından kənarda yerləşən mənbələrdən əldə edilsin.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları, tədqiqat fiziki şəxs tərəfindən ictimai maraqlar üçün deyil,
əsasən hər hansı şəxsin və ya şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirildiyi halda bu cür fəaliyyətdən əldə
edilən gəlirə tətbiq edilmir.
MADDƏ 21
TƏLƏBƏLƏR VƏ TƏCRÜBƏ KEÇƏN ŞƏXSLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin, stajçıların və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin
mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
2. 1-ci bənddə göstərilən tələbə, stajçı və ya təcrübə keçən şəxs əlavə olaraq bu cür təhsil və ya tədris
müddətində 1-ci bənddə göstərilməyən qrantlar, təqaüdlər və muzdlu işdən mükafatlara münasibətdə,
qaldığı Dövlətin rezidentlərinə verilən eyni azadolmalar, güzəştlər və çıxılmalardan istifadə edəcəkdir.
Bununla belə, rəsmi tədris proqramları üzrə müntəzəm dərslərdən kənar hər hansı məşğulluqdan əldə edilən
mükafatlarla bağlı heç bir azadolma verilməyəcəkdir.
MADDƏ 22
DİGƏR GƏLİRLƏR
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dəvlətin rezidentinin,
barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət açılmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə
yaranan gəlir növləri, həmçinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
MADDƏ 23
ƏMLAK
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
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4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
MADDƏ 24
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI
1. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq İordaniyada vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs tərəfindən bu cür gəlirə və ya əmlaka
görə İordaniyada ödənilmiş vergi məbləği, həmin şəxsdən həmin gəlir və ya əmlaka münasibətdə
Azərbaycanda hesablanan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın
qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. İordaniyada ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
(a) Əgər İordaniyanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda
vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə:
- İordaniya həmin rezidentin gəlir vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına yol verəcəkdir.
Bununla belə, çıxılan məbləğ, İordaniya vergisinin çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış və
Azərbaycanda vergiyə cəlb edilən gəlirə müvafiq olan hissəsindən artıq olmamalıdır.
(b) Əgər bu Konvensiyanın istənilən müddəasına müvafiq olaraq, İordaniya rezidenti
tərəfindən əldə edilən gəlir İordaniyada vergidən azaddırsa, İordaniya, buna baxmayaraq,
həmin rezidentin qalan gəlirinə vergi hesablayarkən azad edilən gəliri nəzərə ala bilər.
3. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq, bu Konvensiya ilə əhatə edilmiş
vergilər xüsusi investisiya güzəşti tədbirlərinə əsasən azad edilir və ya azaldılırsa.
Konvensiyaya müvafiq olaraq ödənilməli olan, lakin bu tədbirlər səbəbindən azad edilmiş və ya
azaldılmış vergilər bu maddənin məqsədləri üçün ödənilmiş hesab edilir.
MADDƏ 25
AYRI-SEÇKİLİYƏ YOL VERİLMƏMƏSİ
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin
milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə, rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn
Dövlətlərdən heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə, rezidentliyə münasibətdə
cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha
ağır olan vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə. adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
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5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddədə "vergitutma" termini Konvensiyanın əhatə dairəsinə aid olan vergiləri bildirir.
MADDƏ 26
QARŞILIQLI RAZILAŞMA PROSEDURU
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Dövlətin və ya bu hal 25-ci
maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya
gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırması
üçün bir-biri ilə məsbhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
MADDƏ 27
İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati-ərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı
informasiya, həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni
qayda əsasında məxfi hesab edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya
toplanması, məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı
şikayətlərə baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) açıqlanır. Bu cür şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər Üçün
istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya
bilərlər.
3. Heç bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
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(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq informasiya əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu informasiyaya ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş informasiyanın əldə edilməsi üçün özünün informasiya əldə etmə
vasitələrindən istifadə edəcək. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə
tabedir, lakin, bu məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər-hansı informasiyanın əldə edilməsində daxili
marağının omaması səbəbindən bu informasiyanın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən kimi
təfsir edilməməlidir.
MADDƏ 28
DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİN VƏ KONSULLUQ İDARƏLƏRİNİN ÜZVLƏRİ
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
MADDƏ 29
DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya,
Konvensiyanın tərkib hissələri hesab edilən və bu Konvensiyanın 30-cu maddəsinin müddəalarına müvafiq
qaydada qüvvəyə minən ayrıca Protokollarla rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edib bilər.
MADDƏ 30
QÜVVƏYƏ MİNMƏ
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birinə, özlərinin bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
dövlətdaxili prosedurlarının yerinə yetirildiyi barədə diplomatik kanallarla yazılı bildiriş təqdim edirlər.
2. Bu Konvensiya 1-ci bənddə qeyd edilmiş bildirişlərdən sonuncusunun tarixindən qüvvəyə minir
və onun müddəaları hər iki Razılığa gələn Dövlətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergi
məbləğlərinə.
MADDƏ 31
QÜVVƏDƏN DÜŞMƏ
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı 5 (beş) illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına on azı 6 (altı) ay qalmış,
diplomatik kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini
ləğv edə bilər. Bu halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi hər iki Dövlətdə aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergi
məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya, Bakı şəhərində "5" may 2008-ci il tarixində, iki əsl nüsxədə, hər biri Azərbaycan,
ərəb və ingilis dilində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı yarandığı
təqdirdə, ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
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İordaniya Haşimilər Krallığı
Hökuməti adından

772

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" 2008-ci il mayın 19-da Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2008-ci il.
№ 685-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə görə tutulan vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən tutulan bütün vergilər, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və
ya maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın qiymətləndirilməsindən tutulan vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycanda:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır);
(b) Koreyada:
(i) gəlir vergisi;
(ii) korporasiyaların vergisi;
(iii) sakin vergisi; və
(iv) -birbaşa və ya dolayısı ilə gəlir vergisinin və ya korporasiyalardan verginin vergitutma bazasına
əlavə hesablanan kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə vergi
(bundan sonra “Koreya vergisi” adlanır).
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4. Bu Konvensiya həmçinin, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik
barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) “Azərbaycan” termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b) “Koreya” termini Koreya Respublikasının ərazisini bildirir, həmçinin ərazi dənizi və beynəlxalq
hüquqa müvafiq olaraq Koreya Respublikasının qanunlarına əsasən, sulara, dəniz dibinə və onların təbii
sərvətlərinə münasibətdə Koreya Respublikasının suveren hüquqları və yurisdiksiyasının tətbiq edilə
bildiyi ərazi kimi müəyyən edilmiş və ya gələcəkdə müəyyən edilə bilən ərazi dənizi ilə əlaqəli istənilən
ərazini də əhatə edir;
(c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı Respublikasını və ya Koreya Respublikasını bildirir;
(d) “şəxs” termini fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər biliklərini bildirir;
(e) “şirkət” termini hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri,
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətini və
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətini bildirir;
(g) “beynəlxalq daşıma” termini Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(h) “səlahiyyətli orqan” termini:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyini və Vergilər Nazirliyini;
(ii) -Koreyada - maliyyə və iqtisadiyyat naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
(i) “milli şəxs” termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) -özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı burada müəyyən
edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı daşıyır, həmin
Dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin terminə həmin
Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, baş və ya əsas ofis yerinə, idarəetmə
yerinə, qeydiyyat yerinə və ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə bilən
istənilən şəxsi bildirir, həmçinin həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi vahidini və ya yerli
hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə
və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilə hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir, əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
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b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə
və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli şəxsi
olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin
rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) filial;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər yer;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası, quraşdırma və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya məsləhət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 12 (on iki) aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində ümumilikdə 6 (altı) aydan artıq bir dövr və ya
dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət
növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin bu
kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və
müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə
edirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü
bənddə göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yeri vasitəsilə həyata keçirilirsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
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vasitəsilə sığorta mükafatları yığırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla), həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq, broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin, istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cı bəndlərin müddəaları, həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə
və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən, idarətetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
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1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin tam ekipajlı, komplektləşdirilmiş və təchiz edilmiş formada icarəyə
verilməsindən mənfəət;
(b) dəniz və ya hava gəmilərinin təsadüfi əsasda heyətsiz icarəyə verilməsindən mənfəət;
(c) mal və ya məmulatların daşınması üçün istifadə olunan konteynerlərin (konteynerlərin daşınması
üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla) istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən
mənfəət,
bir şərtlə ki, bu cür icarə, yaxud bu cür istifadə, saxlanılma və ya icarə dəniz və ya hava gəmilərinin
beynəlxalq daşımalarda istismarına münasibətdə qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda (“pool”), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisənin
idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan
verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, zəruri
olduqda, bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 7 faizindən artıq olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiq olunma formasını
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən “dividendlər” termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən
(paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o
cümlədən gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq,
səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan
əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
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holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
6. Dividendlərin ödənilməsinə əsas verən səhmlərin və ya digər hüquqların yaradılması və ya
müəyyən edilməsi ilə əlaqəli olan hər hansı şəxsin əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür
yaradılma və ya müəyyən edilmə yolu ilə bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda bu
maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiq olunma formasını
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn
digər Dövlətin Hökuməti və ya onun inzibati ərazi vahidi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı, həmin digər
Dövlətin Mərkəzi Bankı və ya tamamilə həmin Hökumətə məxsus olan və Hökumət xarakterli funksiyaları
yerinə yetirən istənilən maliyyə qurumu tərəfindən əldə edilən faizlər adı birinci çəkilən Dövlətdə vergidən
azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən “faizlər” termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasındakı və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
8. Faizlərin ödənilməsinə əsas verən borc öhdəliklərinin yaradılması və ya müəyyən edilməsi ilə
əlaqəli olan hər hansı şəxsin əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür yaradılma və ya müəyyən
778

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

edilmə yolu ilə bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda bu maddənin müddəaları tətbiq
edilmir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
(a) patentə, dizayn və ya modelə, plana, məxfi formula və ya prosesə, yaxud sənaye, kommersiya və
ya elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə ödənilən royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
(b) bütün digər hallarda royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiq olunma formasını
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royaltilər” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model,
plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və
ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
təcrübəyə (know-how) dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi
halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab
edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
7. Royaltilərin ödənilməsinə əsas verən hüquqların yaradılması və ya müəyyən edilməsi ilə əlaqəli
olan hər hansı şəxsin əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür yaradılma və ya müəyyən edilmə
yolu ilə bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda, bu maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin və ya digər
korporativ hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
5. Bu maddənin əvvəlki bəndlərində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
6. Əmlakın dəyərinin artımından gəlirlərin ödənilməsinə əsas verən hüquqların yaradılması və ya
müəyyən edilməsi ilə əlaqəli olan hər hansı şəxsin əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür
yaradılma və ya müəyyən edilmə yolu ilə bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda, bu
maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a) əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər və ya
(b) əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa
gələn digər Dövlətdə qalırsa; bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən
əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti
ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipient digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr
ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa;
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə;
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
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1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən, incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu keyfiyyətdə fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət işçisi
və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. İncəsənət işçisi və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətə gəlişi, əsasən, Razılığa gələn digər
Dövlətin dövlət vəsaitlərindən, o cümlədən həmin digər Dövlətin hər hansı inzibati ərazi vahidi, yerli
hakimiyyət orqanı və ya qanunvericiliklə təsis edilmiş qurumunun vəsaitləri hesabınadırsa, həmin şəxslərin
adı birinci çəkilən Dövlətdə həyata keçirdiyi fəaliyyətdən əldə etdikləri mükafat, mənfəət, əməkhaqqı və
digər oxşar gəlirlərə münasibətdə 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1. (a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə və ya
(ii) -yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi
vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə,
həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüdlər
və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əsgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi vahidinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı, təqaüd və digər oxşar mükafatlara tətbiq
edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
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vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn digər Dövlətdə yaranan,
uduşlu oyunlardan və lotereyalardan gəlirlər formasında gəlir növləri həmçinin həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Gəlirin ödənilməsinə əsas verən hüquqların yaradılması və ya müəyyən edilməsi ilə əlaqəli olan
hər hansı şəxsin əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür yaradılma və ya müəyyən edilmə yolu
ilə bu maddənin üstünlüklərindən yararlanmaq olduğu halda bu maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 22
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodları
1. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Koreyada vergiyə cəlb
edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs tərəfindən bu cür gəlirə və ya əmlaka görə
Koreyada ödənilmiş vergi məbləği, həmin şəxsdən həmin gəlir və ya əmlaka münasibətdə Azərbaycanda
hesablanan vergidən çıxılmalıdır.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Koreyada ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Koreyanın Koreyadan başqa hər hansı ölkədə ödənilmiş verginin Koreya vergisindən çıxılmalara aid
edilməsinə dair qanununun (orada nəzərdə tutulmuş əsas prinsiplərə xələl gətirmədən) müddəaları nəzərə
alınmaqla, əgər Koreyanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq, Azərbaycanda
Azərbaycan qanunlarına əsasən vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, Azərbaycanda ödənilmiş vergi
məbləği (dividendlərə münasibətdə, dividendlərin ödənildiyi mənfəətdən ödənilən vergi istisna olmaqla),
həmin rezidentdən Koreyada hesablanan vergidən çıxılmalıdır. Bununla belə, çıxılan məbləğ, Koreya
vergisinin çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış və həmin gəlirə müvafiq olan hissəsindən artıq
olmamalıdır.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə, rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
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3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi
vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı, rezidenti olduğu Dövlətin və ya bu hal 24cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya
gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi və ya Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərin
inzibatçılığı və tətbiqi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 1-ci bəndə müvafiq olaraq əldə edilmiş hər hansı informasiya,
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında məxfi hesab edilir və yalnız 1-ci bənddə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
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baxılması ilə və ya yuxarıdakılara nəzarətlə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə
və inzibati orqanlara) açıqlanır. Bu cür şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür
məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə
qərarlarında açıqlaya bilərlər.
3. Hər bir halda, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre rublic) zidd olan informasiya vermək.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu maddəyə müvafiq olaraq informasiya əldə edilməsi üçün
sorğu verilirsə, Razılığa gələn digər Dövlət, hətta öz vergi məqsədləri üçün bu informasiyaya ehtiyacı
olmadıqda belə, sorğu edilmiş informasiyanın əldə edilməsi üçün özünün informasiya əldə etmə
vasitələrindən istifadə edəcək. Əvvəlki cümlədə göstərilmiş öhdəlik 3-cü bəndin məhdudiyyətlərinə
tabedir, lakin bu məhdudiyyətlər Razılığa gələn Dövlətə hər hansı informasiyanın əldə edilməsində daxili
marağının olmaması səbəbindən bu informasiyanın təqdim edilməsindən imtina etməyə imkan verən kimi
təfsir edilməməlidir.
Maddə 27
Vergilərin yığılmasında yardım
1. Razılığa gələn Dövlətlər gəlir tələblərinin alınmasında bir-birinə yardım edəcəklər. Bu yardım 1ci və 2-ci maddələrdə göstərilmiş vergilər və şəxslərlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları bu maddənin tətbiq olunma formasını qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edə
bilərlər.
2. Bu maddədə istifadə edilən “gəlir tələbləri” termini Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə ödənilməli olan istənilən məbləği, həmçinin bu cür məbləğlərlə bağlı faizləri, inzibati
cərimələri və vergilərin yığılması və ya əmlaka həbs qoyulması ilə bağlı xərcləri ifadə edir, bir şərtlə ki, bu
vergitutma bu Konvensiyaya və ya Razılığa gələn Dövlətlərin tərəf olduqları hər hansı digər sənədə zidd
olmasın.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi həmin Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq məcburi
alına bilərsə və həmin vaxt həmin Dövlətin qanunlarına əsasən onun alınmasının qarşısını ala bilməyən
şəxs tərəfindən ödənilməlidirsə, bu gəlir tələbi həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən icra məqsədilə qəbul ediləcəkdir, həmin gəlir
tələbi həmin digər Dövlət tərəfindən öz vergi tələbi kimi onun özünün vergilərinin məcburi alınması və
yığılmasına tətbiq edilən qanunlarının müddəalarına müvafiq qaydada alınacaqdır.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi, həmin Dövlətin, özünün qanunlarına əsasən onun
alınmasını təmin etmək məqsədilə ona münasibətdə əmlaka həbs qoyulması tədbirlərini həyata keçirə
biləcəyi tələbdirsə, bu halda həmin gəlir tələbi Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti
əsasında Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən əmlaka həbs qoyulması tədbirlərinin
həyata keçirilməsi məqsədilə qəbul ediləcəkdir. Həmin digər Dövlət, hətta həmin vaxt gəlir tələbi adı birinci
çəkilən Dövlətdə məcburi alına bilmədikdə və ya onu ödəməli olan şəxsin onun alınmasının qarşısını almaq
hüquqi olduqda belə, həmin gəlir tələbinə münasibətdə öz gəlir tələbi kimi öz qanunlarının müddəalarına
müvafiq olaraq əmlaka həbsqoyma tədbirlərini tətbiq edəcəkdir.
5. 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və ya 4cü bəndlərin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə özünün xarakterinə görə həmin
Dövlətin qanunlarına əsasən tətbiq oluna bilən hər hansı üstünlüyə malik olmayacaq və ya zaman
məhdudiyyətinin mövzusu olmayacaqdır. Bundan başqa, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və ya 4-cü
bəndin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin
qanunlarına müvafiq olaraq bu gəlir tələbinə tətbiq edilə bilən hər hansı üstünlüyə malik olmayacaqdır.
6. Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələblərinin mövcudluğu, qanuniliyi və ya məbləği ilə bağlı iddialar
yalnız həmin Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında qaldırıla bilər. Bu maddənin heç bir
müddəası bu cür iddiaların Razılığa gələn digər Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında
qaldırıla bilməsi hüququnun verilməsi kimi təfsir edilməməlidir.
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7. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətə 3-cü və ya 4-cü bəndə müvafiq
olaraq müraciət edildikdən sonra istənilən vaxt, Razılığa gələn digər Dövlət müvafiq gəlir tələbini alana və
adı birinci çəkilən Dövlətə köçürənədək həmin gəlir tələbinin:
a) 3-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən məcburi alına bilən və həmin vaxt onun alınmasının qarşısını ala bilməyən şəxs tərəfindən
ödənilməli olan gəlir tələbi;
b) 4-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən alınmasını təmin etmək məqsədilə barəsində əmlaka həbs qoyulması tədbiri tətbiq edə biləcəyi gəlir
tələbi
olmasına xitam verilirsə, bu halda adı birinci çəkilən Dövlətin səlahiyyətli orqanı Razılığa gələn digər
Dövlətin səlahiyyətli orqanına bu fakt barədə dərhal məlumat verməlidir və digər Dövlətin seçiminə əsasən
adı birinci çəkilən Dövlət müraciəti müvəqqəti dayandırmalı və ya geri götürməlidir.
8. Heç bir halda bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və inzibati təcrübəsində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
b) dövlət siyasətinə (ordre public) zidd ola biləcək tədbirlər həyata keçirmək;
c) Razılığa gələn digər Dövlət, şəraitdən asılı olaraq, öz qanunları və ya inzibati təcrübəsinin imkan
verdiyi bütün mümkün yığılma və ya əmlaka həbs qoyma tədbirlərindən istifadə etmədikdə yardım
göstərmək;
d) həmin Dövlət üçün inzibati yük Razılığa gələn digər Dövlətin əldə edəcəyi fayda ilə müqayisədə
aşkar şəkildə disproporsional olduqda yardım göstərmək.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini özlərinin bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
dövlətdaxili prosedurlarının yerinə yetirildiyi barədə diplomatik kanallarla yazılı şəkildə xəbərdar edirlər.
2. Bu Konvensiya 1-ci bənddə qeyd edilmiş bildirişlərdən sonuncusunun tarixindən qüvvəyə minir
və onun müddəaları tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan
vergi məbləğlərinə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı 5 (beş) illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış,
diplomatik kanallarla qüvvədəndüşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini
ləğv edə bilər.
2. Bu halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi Razılığa gələn hər iki Dövlətdə aşağıdakılara münasibətdə
ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
(bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
b) digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 (bir) yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergi
məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, Hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza
edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
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Bakı şəhərində 19 may 2008-ci il tarixində, Azərbaycan, Koreya və ingilis dillərində iki əsl nüsxədə
olmaqla imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis
dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Koreya Respublikası
Hökuməti adından
Hökuməti adından
(imza)
(imza)
PROTOKOL
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi
sayılan aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
1. 5-ci maddənin 5-ci bəndinə əlavə
Müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementləri və təfsilatları üzrə danışıqlar
aparmaq səlahiyyətlərinə malik olan şəxs, hətta müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi
Razılığa gələn digər Dövlətdə imzalandığı halda belə, Razılığa gələn Dövlətdə öz səlahiyyətlərindən
istifadə edən hesab edilə bilər.
2. 11-ci maddənin 3-cü bəndinə əlavə
3-cü bəndin məqsədləri üçün, “Mərkəzi Bank və ya tamamilə həmin Hökumətə məxsus olan və
Hökumət xarakterli funksiyaları yerinə yetirən istənilən maliyyə qurumu” dedikdə, xüsusilə aşağıdakılar
başa düşülür:
a) Koreyaya münasibətdə: Koreya Bankı, Koreya İnkişaf Bankı, Koreya İxrac-İdxal Bankı, Koreya
İnvestisiya Korporasiyası, Koreya İxrac Sığorta Korporasiyası;
b) Azərbaycana münasibətdə: Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Fondu və
c) Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları arasında mübadilə olunan məktublarda
göstərilməklə razılaşdırılan, tamamilə Razılığa gələn Dövlətə məxsus olan və Hökumət xarakterli
funksiyaları yerinə yetirən istənilən digər maliyyə qurumu.
Bunun təsdiqi olaraq, özlərinin müvafiq Hökumətləri tərəfindən buna müvafiq qaydada səlahiyyət
almış aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.
Bakı şəhərində 19 may 2008-ci il tarixində, hər biri Azərbaycan, Koreya və ingilis dillərində olmaqla
iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə,
ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Koreya Respublikası
Hökuməti adından
Hökuməti adından
(imza)
(imza)
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«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında» Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında» 2008-ci il fevralın 18-də Budapeşt şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq
edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 iyun 2008-ci il
№ 633-IIIQ.
Azərbaycan Respublikası hökuməti və Macarıstan Respublikası hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq və öz əlaqələrini daha da genişləndirmək və inkişaf etdirmək məqsədilə,
aşağıdakılar barədə Razılığa gəldilər:
Maddə 1.
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2.
Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibatiərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq
edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən, daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əmək haqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a» Azərbaycan Respublikasında:
(i» hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii» fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii» əmlak vergisi; və
(iv» torpaq vergisi
(bundan sonra «Azərbaycan vergisi» adlanır»;
(b» Macarıstan Respublikasında:
(i» şəxsi gəlir vergisi;
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(ii» korporativ vergi;
(iii» əlavə vergi;
(iv» torpaq sahələrindən vergi; və
(v» tikililərdən vergi
(bundan sonra «Macarıstan vergisi» adlanır».
4. Bu Konvensiya, həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları özlərinin müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Maddə 3.
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a» «Azərbaycan» termini - Xəzər dənizinin (gölünün» Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və ya gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b» «Macarıstan» termini - Macarıstan Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə
edildikdə, Macarıstan Respublikasının ərazisini bildirir;
(c» «Razılığa gələn Dövlət» və «Razılığa gələn digər Dövlət» terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya Macarıstanı bildirir;
(d» «şəxs» termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e» «şirkət» termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f» «Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi» və «Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi» terminləri
- müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olan müəssisəni bildirir;
(g» «beynəlxalq daşıma» termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən
dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin
müstəsna olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna
olmaqla» bildirir;
(h» «səlahiyyətli orqan» termini:
(i» Azərbaycana münasibətdə - Vergilər Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyini;
(ii» Macarıstana münasibətdə - Maliyyə Naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
(i» «milli şəxs» termini:
(i» Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii» Özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı burada müəyyən
edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı daşıyır, həmin
Dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin terminə həmin
Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4.
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «Razılığa gələn Dövlətin rezidenti» termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, idarəetmə yerinə, inkorporasiya yerinə
və ya oxşar xarakterli digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi bildirir, həmçinin,
həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati-ərazi vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla
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belə, bu termin, yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə
orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
(a» o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi» Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b» əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c» əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d» əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər, 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız təsis edildiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5.
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, «daimi nümayəndəlik» termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. «Daimi nümayəndəlik» termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a» idarəetmə yeri;
(b» filial;
(c» ofis;
(d» fabrik;
(e» emalatxana;
(f» qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər
yer;
(g» yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.
3. «Daimi nümayəndəlik» termininə, həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a» tikinti meydançası, quraşdırma və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 12 (on iki» aydan artıq davam etdikdə;
(b» məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən öz işçiləri
və ya bu cür məqsədlər üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu
xarakterli fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli layihə üçün» Razılığa gələn digər Dövlətdə istənilən 12 (on iki»
aylıq dövr ərzində ümumilikdə 6 (altı» aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, «daimi nümayəndəlik» termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a» qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b» müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c» müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d» daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e» daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f» daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a» - (e» yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
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5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilələr
bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və Razılığa gələn Dövlətdə adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə,
həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə
göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri
vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini
daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs
vasitəsilə sığorta mükafatları yığırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta edirsə (təkrarsığorta istisna
olmaqla», Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə» şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6.
Daşınmaz əmlakdan gəlir
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla» həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. «Daşınmaz əmlak» termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu terminin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşımnaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7.
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
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məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər, mənfəətə barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8.
Beynəlxalq daşımalar
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə həmçinin:
(a» dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda təsadüfi əsasda heyətsiz icarəyə
verilməsindən mənfəət;
(b» konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil
olmaqla» beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət də aiddir,
bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə yardımçı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, həmçinin pulda («pool»», birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9.
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a» Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
(b» eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər, Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən
hesablanan verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10.
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Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
Ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər, həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 8 (səkkiz» faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiqi formalarını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
3. Bu maddədə istifadə edilən «dividendlər» termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və ya
borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən, gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb
edildiyi vergitutma ilə eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən
gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən
daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan
holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir.
Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilməz.
Maddə 11.
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 (səkkiz» faizindən artıq
olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərin birində yaranan və
Razılığa gələn digər Dövlətin onların faktiki sahibi olan rezidentinə ödənilən faizlər aşağıdakı şərtlərdən
hər hansı biri ödənildiyi halda yalnız həmin digər Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(i» faizlərin ödəyicisi və ya resipienti Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun Dövlət orqanı, siyasi və ya
inzibati-ərazi vahidi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı və ya Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi Bankıdırsa;
(ii» faizlər onların ödəyicisinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti tərəfindən zəmanət verilmiş
borclara münasibətdə ödənilirsə;
(iii» faizlər Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi Bankı, yaxud tamamilə
Razılığa gələn Dövlətin Hökumətinə məxsus olan və ya onun nəzarətində olan agentlik və ya təşkilat (o
cümlədən maliyyə institutu» tərəfindən təqdim edilmiş, təsdiq edilmiş, zəmanət verilmiş və ya
sığortalanmış borca münasibətdə ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə edilən «faizlər» termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
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öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir, lakin 10-cu maddədə göstərilmiş gəlirləri əhatə etmir. Gecikdirilmiş
ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər hesab edilmir.
5. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
6. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
7. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12.
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 8 (səkkiz» faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan «royaltilər» termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri
(o cümlədən kinofilmlər», kompüter proqramları üzrə müəlliflik hüquqlarının, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində
və ya sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri
bildirir.
4. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər, ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
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artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13.
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, aktivlərinin 50 faizindən çoxu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan ibarət olan şirkətin səhmlərinin və
ya digər korporativ hüquqlarının özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə» və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14.
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə
cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
(a» əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b» əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki» aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 (yüz səksən üç» günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa
gələn digər Dövlətdə qalırsa; bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən
əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. «Peşəkar xidmətlər» termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti,
o cümlədən, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15.
Muzdlu işdən gəlir
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
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(a» resipient cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində digər Dövlətdə qalırsa, və
(b» mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə,
və
(c» mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16.
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən
qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17.
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər, incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının Razılığa
gələn Dövlətdə fəaliyyəti əsasən həmin Dövlətin və ya digər Dövlətin dövlət fondlarından
maliyyələşdirildiyi və ya Razılığa gələn Dövlətlər arasında mədəniyyət sahəsində saziş və ya razılaşma
əsasında həyata keçirildiyi halda, bu maddədə göstərilmiş gəlir incəsənət işçisi və ya idmançının
fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilir. Bu halda gəlir, yalnız
incəsənət işçisi və ya idmançının rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18.
Təqaüdlər
Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə keçmişdəki muzdlu
işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
Maddə 19.
Dövlət qulluğu
1.
(a» Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati-ərazi vahidi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya vahidə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən
maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b» Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i» həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii» yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
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bu cür maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükaftlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2. 15-ci, 16-cı və 17-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati-ərazi
vahidinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı göstərilən
xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlara tətbiq edilir.
Maddə 20.
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin, stajçıların və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin
mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21.
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 22.
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil
olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 23.
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Macarıstanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs tərəfindən bu cür gəlirə və ya əmlaka
görə Macarıstanda ödənilmiş vergi məbləği, həmin şəxsdən həmin gəlir və ya əmlaka münasibətdə
Azərbaycanda hesablanan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın
796

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Macarıstanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
(a» Əgər Macarıstanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda
vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, Macarıstan bu bəndin (b» altbəndinin və
3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla bu cür gəliri və ya əmlakı vergidən azad edəcəkdir; o
(b» əgər Macarıstanın rezidenti bu Konvensiyanın 10-cu, 11-ci və ya 12-ci maddələrinə müvafiq
olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, Macarıstan həmin rezidentin gəlir
vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş vergiyə bərabər məbləğin çıxılmasına yol verəcəkdir. Bununla belə,
bu cür çıxılma, çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış və Azərbaycandan əldə edilmiş bu cür gəlir
elementlərinə aid edilən vergi məbləğindən çox olmamalıdır.
3. Əgər bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən əldə edilmiş gəlir və ya ona məxsus olan əmlak həmin Dövlətdə vergidən azaddırsa,
həmin Dövlət buna baxmayaraq, bu cür rezidentin qalan gəlirinə və ya əmlakına vergi hesablayarkən,
vergidən azad edilmiş gəliri və ya əmlakı nəzərə ala bilər.
Maddə 24.
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə, cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi
verigitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinin ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn
Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu həmin
müəssisənin vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25.
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
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1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxara biləcəyini zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Dövlətin və ya bu hal 24-cü
maddənin 1 -ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya
gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər, səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara
gələ bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə birbaşa olaraq, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26.
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati-ərazi vahidləri və ya yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərinin müddəalarının
yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya,
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında sirr hesab edilir və yalnız birinci cümlədə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati orqanlara»
açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a» bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b» bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
(c» hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması Dövlət siyasətinə (ordre public» zidd olan informasiya vermək.
Maddə 27.
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 28.
Konvensiyaya dəyişikliklər və əlavələr
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Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının qarşılıqlı razılığı ilə bu Konvensiyaya onun
ayrılmaz hissəsi olan və 29-cu maddənin müddəalarına müvafiq qaydada qüvvəyə minən ayrıca Protokollar
vasitəsilə rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.
Maddə 29.
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birinə diplomatik kanallarla, bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
üçün zəruri olan Dövlətdaxili prosedurlarının yerinə yetirdikləri barədə yazılı bildiriş təqdim edirlər.
2. Bu Konvensiya 1-ci bənddə qeyd edilmiş bildirişlərdən sonuncusunun tarixindən qüvvəyə minir
və onun müddəaları hər iki Razılığa gələn Dövlətdə tətbiq edilir:
(a» mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 (bir» yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(b» digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 1 (bir» yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə hesablanan
vergi məbləğlərinə.
Maddə 30.
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
növbəti 5 (beş» illik müddət bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 (altı» ay qalmış,
diplomatik kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini
ləğv edə bilər.
Bu halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi hər iki Razılığa gələn Dövlətdə ləğv edilir:
(a» mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
(bir» yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
(b» digər gəlir vergilərinə və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 1 (bir» yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə tutulan vergi
məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Budapeşt şəhərində «18» fevral 2008-ci il tarixində iki nüsxədə, hər biri Azərbaycan, macar və
ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Konvensiyanın təfsirində fikir
ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti
adından

Macarıstan Respublikası Hökuməti
adından

(imza)

(imza)
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Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2004-cü il oktyabrın 5-də Buxarest şəhərində imzalanmış Ümumdünya Poçt Konvensiyası təsdiq
edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 aprel 2008-ci il
№ 567-IIIQ
ÜMUMDÜNYA POÇT KONVENSİYASI
Ümumdünya Poçt İttifaqının 1964-cü il iyulun 10-da Vyanada qəbul edilmiş Nizamnaməsinin 22.3cü maddəsinə uyğun olaraq üzv ölkələrin hökumətlərinin aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndələri
həmin Nizamnamənin 25.4-cü maddəsinə riayət etmək şərtilə və ümumi razılıqla bu Konvensiyada
beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən qaydalarını işləyib hazırladılar.
I HİSSƏ
BEYNƏLXALQ POÇT XİDMƏTİ ÜÇÜN
TƏTBİQ EDİLƏN ÜMUMİ QAYDALAR
Ümumi müddəalar
Maddə 1. Tərif
1. Ümumdünya Poçt Konvensiyasında istifadə edilən və qeyd olunan terminlər aşağıdakı mənaya
malikdir:
1.1. Universal poçt xidməti: daimi əsaslarla, əlverişli qiymətlərlə bütün müştərilər üçün üzv ölkənin
ərazisinin bütün nöqtələrində əsas keyfiyyətli poçt xidmətlərinin təmin edilməsi;
1.2. Bağlı depeş: üzərində etiket olan, plomb vurulmuş və ya plombsuz kisə, yaxud poçt
göndərişlərindən ibarət digər ölçülü bir neçə kisə;
1.3. Açıq tranzit: aralıq ölkə tərəfindən tranzit ilə ötürülən elə poçt göndərişləri ki, onların sayı və
ya çəkisi təyinat ölkəsi üçün bağlı depeşlərin tərtib olunmasını doğrultmur;
1.4. Poçt göndərişi: poçt xidməti göstərən müəssisələr tərəfindən göndərilən hər hansı bir əşyaya aid
olan ümumi termin (məktub korrespondensiyası, poçt bağlamaları, poçt pul köçürmələri və s.);
1.5. Son xərclər: məktub korrespondensiyası göndərişlərinin təyinat ölkəsində alınması ilə bağlı
xərclərin ödənilməsi üçün göndərən poçt administrasiyasının təyinat poçt administrasiyasına ödəməli
olduğu kompensasiya;
1.6. Tranzit xərcləri: depeşlərin quru, dəniz və/və ya hava tranziti ilə bağlı kəsişmə ölkəsində daşıyan
tərəfdən (poçt administrasiyası, digər xidmət və ya iki xidmətin birləşməsi) təqdim olunan xidmətlər üçün
kompensasiya;
1.7. Tarifin daxil olan quru tarif payı: təyinat ölkəsində bağlamaların alınması ilə bağlı xərclərin
ödənilməsi üçün göndərən poçt administrasiyasının təyinat poçt administrasiyasına ödəməli olduğu
kompensasiya;
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1.8. Tarifin tranzit quru payı: bağlamaların onun ərazisindən quru və ya hava tranziti ilə bağlı
kəsişmə ölkəsində daşıyan tərəfindən (poçt administrasiyası, digər xidmət və ya iki xidmətin birləşməsi)
təqdim olunan xidmətlərə görə kompensasiya;
1.9. Tarifin dəniz payı: dəniz yolu ilə bağlamaların daşınmasında iştirak edənlərə daşıyan tərəfindən
(poçt administrasiyası, digər xidmət və ya iki xidmətin birləşməsi) göstərilən xidmətlərə görə ödənilən
kompensasiya.
Maddə 2. Konvensiyaya qoşulmaqdan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün
məsul olan subyektin və ya subyektlərin təyin olunması
Üzv ölkələr Konqresin başa çatmasından sonra gələn altı ay ərzində Beynəlxalq Büroya poçt
məsələlərinə nəzarət edən dövlət orqanının adı və ünvanı barədə məlumat verməlidirlər. Üzv ölkələr,
həmçinin Konqresin başa çatmasından sonra gələn altı ay ərzində Beynəlxalq Büroya öz ərazilərində İttifaq
Aktlarının tətbiq edilməsindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və poçt xidmətlərinin istismarı
üçün rəsmən təyin olunan operator və ya operatorların adı və ünvanı barədə məlumat verməlidirlər.
Konqreslər arasındakı müddət ərzində dövlət orqanlarına və ya rəsmən təyin olunan operatorlara aid olan
dəyişikliklər haqqında məlumat ən qısa müddət ərzində Beynəlxalq Büroya göndərilməlidir.
Maddə 3. Universal poçt xidməti
1. İttifaqın poçt ərazisinin vahidliyi anlayışının möhkəmləndirilməsi məqsədilə üzv ölkələr bütün
istifadəçilərin/müştərilərin onların ərazisində daim münasib qiymətlərlə əsas poçt xidmətlərinin
göstərilməsi təklifinə müvafiq olan universal poçt xidmətləri ilə təmin olunmasına böyük diqqət yetirirlər.
2. Bunun üçün üzv ölkələr öz milli poçt qanunvericilikləri çərçivəsində, yaxud digər adi vasitələrlə
müvafiq poçt xidmətlərinin əhəmiyyətini, eləcə də əhalinin tələbatı və öz milli şəraitini eyni vaxtda nəzərə
almaqla keyfiyyət və münasib qiymət şərtlərini müəyyən edirlər.
3. Üzv ölkələr universal poçt xidmətlərinin göstərilməsi həvalə olunmuş operatorlar tərəfindən poçt
xidmətlərinin göstərilməsinə və keyfiyyət standartlarına riayət olunmasına xüsusi diqqət verirlər.
4. Üzv ölkələr universal poçt xidmətlərinin daimi inkişafına zəmanət verməklə onun etibarlı əsasını
təmin etməlidirlər.
Maddə 4. Tranzit azadlığı
1. Tranzit azadlığı prinsipi nizamnamənin birinci maddəsində şərh olunmuşdur. Bu prinsipə görə,
hər bir poçt administrasiyası hər zaman ən sürətli yollarla və öz şəxsi göndərişləri üçün istifadə etdiyi ən
etibarlı vasitələri tətbiq etməklə ona digər poçt administrasiyası tərəfindən ötürülən bağlı depeşlərı və açıq
tranzitlə göndərilən məktub korrespondensiyasından ibarət göndərişləri təyinatı üzrə göndərməlidir. Bu
prinsip həmçinin səhvən göndərilmiş göndərişlərə və depeşlərə də şamil olunur.
2. İçərisində bioloji cəhətdən tezkorlanan və ya radioaktiv maddələr olan məktubların mübadiləsində
iştirak etməyən üzv ölkələr öz ərazisi ilə bu göndərişləri açıq tranzitlə buraxmamaq hüququna malikdirlər.
Bu, həmçinin məktublar, poçt kartları və sekoqramlar istisna olmaqla, məktub korrespondensiyası
göndərişlərinə də aiddir. Bu qayda keçid ölkəsində nəşr olunması və ya dövriyyəsi şərtlərini nizamlayan
qanunun müddəalarına müvafiq olmayan nəşrlərə, dövri mətbuata və jurnallara, kiçik paketlərə və M
kisələrinə şamil olunur.
3. Yerüstu və dəniz yolları ilə göndərilən poçt bağlamalarının tranzit azadlığı bu xidmətdə iştirak
edən ölkələrin ərazisi ilə məhdudlaşır.
4. Aviabağlamaların tranzit azadlığı İttifaqın bütün ərazisində təmin olunur. Lakin poçt bağlamaları
xidmətində iştirak etməyən üzv ölkələr aviabağlamaların yerüstü yolla göndərilməsini təmin etməyə borclu
deyillər.
5. Əgər hər hansı bir üzv ölkə tranzit azadlığına aid olan müddəaya riayət etmirsə, digər üzv ölkələr
bu ölkə ilə olan poçt əlaqəsinə xitam vermək hüququna malikdirlər.
Maddə 5. Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti, göndərişlərin poçtdan geri tələb
olunması, ünvanın dəyişdirilməsi və ya düzəliş edilməsi. Yeni ünvana
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göndərilmə. Çatdırılması mümkün olmayan göndərişlərin göndəriciyə geri
qaytarılması
1. Hər bir poçt göndərişi ölkənin və ya təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə əsasən gecikdirilməyibsə
və ya tranzit ölkənin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 15.2.1.1 və ya 15.3-cü maddələr tətbiq edildiyi halda
ünvan sahibinə təhvil verilənədək göndəriciyə məxsusdur.
2. Poçt göndərişini göndərən şəxs onu poçtdan geri götürə, ünvanı dəyişdirə və ya düzəliş edə bilər.
Tariflər və digər şərtlər Reqlamentlərdə müəyyən edilmişdir.
3. Üzv ölkələr alanın ünvanı dəyişdiyi zaman poçt göndərişlərinin yeni ünvana göndərilməsini təmin
edir, eləcə də Reqlamentlərdə izah edilmiş şərtlərə və tariflərə uyğun olaraq, çatdırılması mümkün olmayan
göndərişlərin göndəriciyə geri qaytarılmasını həyata keçirir.
Maddə 6. Tariflər
1. Müxtəlif beynəlxalq və xüsusi poçt xidmətlərinə aid olan tariflər Konvensiyada və
Reqlamentlərdə izah edilmiş prinsiplərə müvafiq olaraq poçt administrasiyaları tərəfindən müəyyən edilir.
Prinsip etibarilə onlar bu xidmətlərin icrasına aid olan xərclərlə bağlı olmalıdır.
2. Göndərən poçt administrasiyası məktub korrespondensiyası göndərişlərinin və poçt
bağlamalarının yollanması üçün ödəniş tariflərini müəyyən edir. Sözügedən təyinat ölkələrində çatdırılma
xidməti təşkil olunduğu halda, ödəniş tariflərinə ünvanlandırılan şəxsə göndərişlərin evdə təhvil verilməsi
qiyməti də daxildir.
3. Aktlarda təxmini tariflər qismində göstərilmiş tariflər də daxil olmaqla, tətbiq olunan tariflər ən
azı eyni xarakteristikaya (eyni kateqoriyaya, miqdara, işlənmə müddətinə və s.) malik olan daxili rejim
göndərişlərinə tətbiq edilən tariflərə bərabər olmalıdır.
4. Poçt administrasiyalarına Aktlarda göstərilən bütün təxmini tarifləri aşmaq icazəsi verilir.
5. Tariflərin 3-cü bənddə müəyyən edilmiş minimum həddinin aşıldığı hallarda, poçt
administrasiyaları təmsil etdikləri ölkələrdə məktub korrespondensiyası və poçt bağlamalarının
göndərilməsi üçün onların daxili qanunvericiliklərinə əsaslanan endirilmiş tariflər təqdim etmək hüququna
malikdirlər. Onlar eləcə də böyük poçt mübadiləsinə malik olan müştərilərinə imtiyazlı tariflər təqdim
etmək hüququna malikdirlər.
6. Aktlarda nəzərdə tutulanlardan başqa, müştərilərdən müxtəlif poçt tarifləri tutmaq qadağandır.
7. Aktlarda nəzərdə tutulan halları istisna etməklə, hər poçt administrasiyası onun tərəfindən
tutulmuş tarifləri öz xeyrinə saxlayır.
Maddə 7. Poçt tariflərinin ödənilməsindən azad edilmə
1. Prinsip
1.1. Poçt ödənişindən azad olunmaq kimi pulsuz göndərişin konkret halları Konvensiyada nəzərdə
tutulmuşdur. Buna baxmayaraq, Reqlamentlər poçt administrasiyaları və regional ittifaqlar tərəfindən
göndərilən poçt xidmətinə aid olan poçt ödənişlərindən azad olunmanı və tranzit xərclərini, son xərclərin
və məktub korrespondensiyası və poçt bağlamalarının göndərilməsi üçün daxil olan tarif paylarının
ödənişindən azad olunması nəzərdə tutulan müddəaları təyin edə bilər. Bundan başqa, ÜPİ-nin Beynəlxalq
Bürosu, regional ittifaqlar və poçt administrasiyaları arasında mübadilə edilən məktub korrespondensiyası
və poçt bağlamaları göndərişləri poçt xidmətinə aid olan göndərişlər hesab olunur və bütün poçt
rüsumlarının ödənilməsindən azad olunur. Lakin göndərən administrasiya bu göndərişlər üçün əlavə
aviatariflər tutmaq hüququna malikdir.
2. Hərbi əsirlər və tərksilah edilmiş mülki şəxslər
2.1. Əlavə aviatariflər istisna olmaqla, hərbi əsirlərə ünvanlanan və ya bilavasitə onlar tərəfindən,
yaxud Konvensiyanın Reqlamentlərində və Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişdə nəzərdə tutulan
idarələrin vasitəçiliyi ilə göndərilən məktub korrespondensiyası göndərişləri, poçt bağlamaları və poçt
maliyyə xidmətlərinin göndərişləri bütün poçt tariflərindən azad olunur. Müharibə edən tərəfə mənsub olan,
neytral tərəfdə qəbul edilən və tərksilah edilən şəxslər bundan əvvəlki müddəaların tətbiqinə münasibətdə
sözün əsl mənasında hərbi əsirlərə bərabər tutulurlar.
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2.2. 2.1-ci bənddə nəzərdə tutulan müddəalar, həmçinin digər ölkələrdən göndərilən, Müharibə
vaxtı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyası ilə nəzərdə
tutulan mülki tərksilah edilmiş şəxslərə ünvanlanan və ya onlar tərəfindən bilavasitə, yaxud Konvensiyanın
Reqlamentlərində və Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişdə nəzərdə tutulan idarələr vasitəsilə göndərilən
məktub korrespondensiyası göndərişləri, poçt bağlamaları və poçt maliyyə xidmətləri göndərişlərinə də
tətbiq edilir.
2.3. Konvensiya Reqlamentlərində və Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişdə qeyd olunan idarələr,
həmçinin 2.1 və 2.2-ci bəndlərdə qeyd olunan şəxslərə aid onların bilavasitə, yaxud vasitəçilər qismində
göndərdiyi və ya aldıqları məktub korrespondensiyası, poçt bağlamaları və poçt maliyyə xidmətləri
göndərişlərinin pulsuz göndərilməsi hüququna malikdir.
2.4. 5 kq-a qədər çəkisi olan bağlamaların pulsuz poçt vasitəsi ilə göndərilməsinə icazə verilir.
Tərkibi bölünməz olan və bir düşərgəyə, yaxud onun etibarlı şəxslərinə əsirlər arasında bölünməsi üçün
ünvanlanan göndərişlərin son çəkisi 10 kq-a qədər artırıla bilər.
2.5. Xidməti bağlamalara və ya hərbi əsirlərin və mülki tərksilah edilmiş şəxslərin bağlamalarına
görə, poçt administrasiyaları arasında hesablaşmalar zamanı aviabağlamaların hava yolu ilə çatdırılması
üçün xərclər istisna olmaqla, heç bir tarif payları tutulmur.
3. Korlar üçün göndərişlər (sekoqramlar)
3.1. Əlavə aviatariflər istisna olmaqla, korlar üçün göndərişlər bütün poçt rüsumlarından azad edilir.
Maddə 8. Poçt markaları
1. «Poçt markası» termini qüvvədə olan Konvensiya ilə müdafiə olunur və yalnız bu maddənin və
Reqlamentlərin şərtlərinə müvafiq olan markalara münasibətdə istifadə oluna bilər.
2. Poçt markaları:
2.1. yalnız ÜPİ Aktlarına müvafiq olaraq buraxılış hüququna malik olan orqan tərəfindən buraxılır;
markaların buraxılışı həmçinin onların dövriyyəyə buraxılmasını əhatə edir;
2.2. suverenlik əlamətidir və:
2.2.1. ittifaqın Aktlarına uyğun olaraq poçt göndərişlərinə yapışdırıldıqda onların həqiqi dəyərinə
müvafiq olan məbləğdə poçt rüsumunun əvvəlcədən ödənişinin yerinə yetirilməsinin sübutudur;
2.2.2. filateliya obyektləri qismində poçt administrasiyaları üçün əlavə gəlir mənbəyidir.
2.3. poçt rüsumlarının və filateliyanın əvvəlcədən ödənişi üçün buraxan administrasiyaların
ərazisində dövriyyədə olmalıdır.
3. Suverenlik atributu kimi poçt markalarında:
3.1. buraxan poçt administrasiyasının subyekti olduğu dövlətin və ya ərazinin adı latın hərfləri ilə
yazılmalıdır;
3.1.1. buraxan poçt administrasiyasının subyekti olduğu dövlətin fakültativ qaydada rəsmi emblemi
olmalıdır;
3.1.2. latın hərfləri ilə və ya ərəb rəqəmləri ilə prinsip etibarilə onların nominal dəyəri qeyd
olunmalıdır;
3.1.3. fakültativ qaydada «Postes» («Poçt») sözü latın və ya digər hərflərlə yazılmalıdır.
4. Poçt markalarında əks etdirilmiş dövlət emblemləri, rəsmi xidməti yazılar və hökumət
təşkilatlarının loqotipləri İntellektual mülkiyyətin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının müddəaları
çərçivəsində müdafiə olunmuşdur.
5. Poçt markalarının mövzuları və süjetləri:
5.1. ÜPİ-nin Nizamnaməsinə, Preambulanın ruhuna və İttifaq orqanları tərəfindən qəbul olunmuş
qərarların mövzusuna müvafiq olmalıdır;
5.2. Markanı buraxan poçt administrasiyasının subyekti olduğu ölkə və ya ərazinin mədəni
xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqəyə malik olmalıdır və mədəniyyətin yayılmasına və sülhün mühafizə olunmasına
yardım etməlidir;
5.3. Markanı buraxan poçt administrasiyasının subyekti olduğu ölkənin və ya ərazinin tarixinə aid
olmayan görkəmli şəxsiyyətlərin və ya hər hansı hadisənin şərəfinə xatirə markaları buraxıldığı halda, onlar
bu ölkə və ya ərazi ilə sıx əlaqəli olmalıdır;
5.4. Siyasi xarakter daşımamalı və ya hər hansı şəxsiyyətlər və ya ölkələr üçün təhqiredici
olmamalıdır;
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5.5. Markanı buraxan poçt administrasiyasının subyekti olduğu ölkə və ya ərazi üçün əhəmiyyət
kəsb etməlidir.
6.
İntellektual
mülkiyyət
hüququnun
subyekti
qismində
poçt
markalarında
aşağıdakılar əks oluna bilər:
6.1. markanı buraxan poçt administrasiyasının müvafiq intellektual mülkiyyət hüquqlarından
istifadə etmək hüququ, yəni:
6.1.1. müəllif hüququna işarə edən (c) işarəsinin və buraxılış ilinin qeyd olunması ilə müəllif hüququ;
6.1.2. markanı buraxan poçt administrasiyasının subyekti olduğu üzv ölkənin ərazisində qeydiyyata
alınmış işarə və bu işarədən sonra (r) ticarət nişanının qeydiyyata alınmış simvolu.
6.2. Rəssamın soyadı;
6.3. nəşriyyatın adı.
7. ÜPİ-nin Aktlarına müvafiq olan poçt ödənişi nişanlan, frankiroval maşınların izləri və çapın və
ya ştempellənmənin digər üsulları ilə alınan izlər yalnız poçt administrasiyasının icazəsi ilə qoyula bilər.
Maddə 9. Poçt təhlükəsizliyi
1. Bütün aidiyyəti işçilərin maraqları naminə geniş əhali təbəqələrinin poçt xidmətlərinə etibarını
qorumaq və yüksəltmək məqsədilə üzv ölkələr poçt istismarının bütün səviyyələrində təhlükəsizlik
sahəsində fəaliyyət strategiyasını təsdiq edir və həyata keçirirlər. Belə strategiya üzv ölkələr arasında
depeşlərın daşınmasının və tranzitinin etibarlılıq və təhlükəsizliyinin qorunmasına dair məlumat
mübadiləsini nəzərdə tutmalıdır.
Maddə 10. Ətraf mühit
1. Üzv ölkələr poçt istismarının bütün səviyyələrində ətraf mühitin qorunması sahəsində fəal
strategiya işləyib hazırlamalı və həyata keçirməli və poçt xidmətləri çərçivəsində ekoloji məsələlərə
diqqətin cəlb olunmasına kömək göstərməlidirlər.
Maddə 11. Qanun pozuntuları
1. Poçt göndərişləri
1.1. Üzv ölkələr aşağıdakı hərəkətlərin qarşısını almaq, eləcə də günahkarların təqib olunması və
cəzalandırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər:
1.1.1. narkotiklərin, psixotrop və ya partlayıcı, alışqan və Konvensiya tərəfindən birmənalı olaraq
icazə verilməyən başqa növ təhlükəli maddələrin poçt göndərişlərinə daxil etmək;
1.1.2. pedofiliya və uşaq pornoqrafiyasına aidiyyatı olan əşyaları poçt göndərişlərinə daxil etmək.
2. Poçt ödənişləri və poçt ödəniş vasitələri
2.1. Üzv ölkələr bu Konvensiyada nəzərdə tutulan poçt ödəniş vasitələri, yəni aşağıdakılar sahəsində
qanun pozuntularının qarşısını almaq, aradan qaldırmaq və cəza tətbiq etmək üçün bütün lazımi tədbirləri
görməyi öhdələrinə götürürlər:
2.1.1. dövriyyədə olan və ya dövriyyədən çıxarılan poçt markaları;
2.1.2. poçt ödənişi nişanələri;
2.1.3. frankiroval maşın və ya çap qurğularının izləri;
2.1.4. beynəlxalq cavab kuponları.
2.2. Bu Konvensiyada ödəniş üsulları sahəsində qanun pozuntusu kimi icraçının və ya üçüncü şəxsin
qeyri-qanuni varlanması məqsədilə törədilən və cəzalandırılmalı olan aşağıdakı hərəkətlərin biri nəzərdə
tutulur:
2.2.1. saxtalaşdırma, imitasiya və ya poçt ödənişi vasitələrinin saxta yolla və ya icazəsiz hazırlanması
ilə bağlı digər qeyri-qanuni və ya cinayət tərkibli hərəkətlər;
2.2.2. saxtalaşdırılmış, imitasiya edilmiş və ya saxta yolla hazırlanmış poçt ödəniş vasitələrinin
istifadəsi, dövriyyəyə buraxılması, alveri, çatdırılması, yayılması, daşınması, idxal edilməsi, ixrac edilməsi,
təqdim olunması və ya sərgiyə çıxarılması (həmçinin reklam məqsədilə);
2.2.3. artıq istifadə edilmiş ödəniş vasitələrinin poçt üçün istifadəsi və ya dövriyyəyə buraxılması;
2.2.4. yuxarıda qeyd edilən qanun pozuntularından birini törətmək cəhdləri.
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3. Qarşılıqlıq prinsipi
3.1. Sanksiyalara gəldikdə, söhbətin milli, yoxsa xarici ödəniş vasitələrindən getməsindən asılı
olmayaraq, 2-ci bənddə nəzərdə tutulan hərəkətlər arasında heç bir fərq qoyulmamalıdır; qanuni əsaslarla
və ya razılaşma əsasında heç bir qarşılıqlıq şərtləri bu müddəaya aid olmamalıdır.
II HİSSƏ
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASINA VƏ POÇT BAĞLAMALARINA
TƏTBİQ EDİLƏN QAYDALAR
Fəsil 1
XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ
Maddə 12. Əsas xidmətlər
1. Üzv ölkələr məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulunu, işlənməsini, daşınması və
çatdırılmasını təmin edir.
2. Məktub korrespondensiyası göndərişləri aşağıdakılardır:
2.1. çəkisi 2 kq-a qədər olan prioritet və qeyri-prioritet göndərişlər;
2.2. çəkisi 2 kq-a qədər olan məktublar, poçt kartları, çap nəşrləri və kiçik paketlər;
2.3. çəkisi 7 kq-a qədər olan sekoqramlar;
2.4. çəkisi 30 kq-a qədər olan, «M kisə» adını daşıyan, eyni ünvan sahibinə göndərilən qəzetlər,
dövri nəşrlər, kitablar və bu kimi çap məhsullarını daxil edən xüsusi kisələr.
3. Məktub korrespondensiyası göndərişləri onların emal olunması sürəti əsasında və yaxud
qoyuluşları əsasında, məktub korrespondensiyası Reqlamentinə müvafiq olaraq, siniflərə bölünür.
4. 2-ci bənddə qeyd olunan hədləri aşan çəki hədləri, məktub korrespondensiyası Reqlamentində
nəzərdə tutulmuş şərtlərə müvafiq olaraq, məktub korrespondensiyası göndərişlərinin müəyyən
kateqoriyaları üçün fakültativ olaraq tətbiq edilir.
5. Üzv ölkələr 20 kq-a qədər çəkisi olan poçt bağlamalarının qəbulunu, işlənməsini, daşınması və
çatdırılmasını ya kommersiya müddəalarına əsasən, ya da xarici bağlamaların və ikitərəfli razılaşma olduğu
halda öz müştəriləri üçün hər hansı başqa daha sərfəli vasitələri istifadə etməklə təmin edirlər.
6. 20 kq-dan artıq olan çəki hədləri, poçt bağlamaları Reqlamentində nəzərdə tutulmuş şərtlərə
müvafiq olaraq, poçt bağlamalarının müəyyən kateqoriyaları üçün fakültativ olaraq tətbiq edilir.
7. Bağlamaların daşınmasını üzərinə götürməyən hər hansı bir ölkənin poçt administrasiyası
Konvensiya müddəalarının yerinə yetirilməsini nəqliyyat müəssisələrinə tapşıra bilər. Eyni zamanda, o, bu
xidməti həmin müəssisələr tərəfindən xidmət göstərilən yaşayış məntəqələrindən göndərilən bağlamalarla
və yaxud həmin məntəqələrə göndərilən bağlamalarla məhdudlaşdıra bilər.
8. 2-ci bənddə nəzərdə tutulan müddəalardan kənar olaraq, 1 yanvar 2001-ci il tarixinə qədər poçt
bağlamaları haqqında Sazişi imzalamayan ölkələr poçt bağlamaları xidmətini təmin etməyə borclu deyillər.
Maddə 13. Əlavə xidmətlər
1. Üzv ölkələr aşağıdakı əlavə məcburi xidmətləri təmin edirlər:
1.1. çıxan prioritet və avia məktub korrespondensiyaları üçün sifarişli göndərişlər xidməti;
1.2. prioritet və ya aviaxidmətlər mövcud olmayan təyinat məntəqələrinə göndərilən qeyri-prioritet
və yerüstü çıxan göndərişlər üçün sifarişli göndərişlər xidməti;
1.3. məktub korrespondensiyasının bütün daxil olan göndərişlər üçün sifarişli göndərişlər xidməti.
2. Prioritet və ya aviaxidmətlər mövcud olan təyinat məntəqələrinə ötürülən, çıxış qeyri-prioritet və
yerüstü məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün sifarişli göndərişlər xidmətinin göstərilməsi məcburi
xarakter daşımalıdır.
3. Həmin xidmətləri göstərmək qərarına gəlmiş müdiriyyətlər arasındakı münasibətlərdə üzv ölkələr
aşağıdakı əlavə fakültativ xidmətləri təqdim edə bilərlər:
3.1. məktub korrespondensiyası və bağlamalar üçün qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər xidməti;
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3.2. məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün nəzarətli çatdırılma göndərişləri xidməti;
3.3. məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamalar üçün ödəmə şərtli göndərişlər xidməti;
3.4. məktub korrespondensiyasının və bağlamaların çaparla göndərilməsi üçün göndərişlər xidməti;
3.5. məktub korrespondensiyasının sifarişli göndərişlərinin, nəzarətli çatdırılma göndərişlərinin və
ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin şəxsən ünvan sahibinə təhvil verilməsi xidməti;
3.6. məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamalar üçün tarif və rüsumsuz göndərişlər
xidməti;
3.7. kövrək və iriölçülü bağlamalar xidməti;
3.8. Təyinatı xaricə olan, göndərən tərəfdən qruplaşdırılan göndərişlər üçün «Konsiqnasiya»
qruplaşdırılmış göndərişlər xidməti.
4. Növbəti üç əlavə xidmətlər həm fakültativ, həm məcburi hissəyə malikdir:
4.1. Əsasən fakültativ olan cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiyası xidməti (CBKK);
bütün müdiriyyətlər CBKK göndərişlərinin geri qaytarılma xidmətini təmin etməlidir;
4.2. beynəlxalq cavab kuponları xidməti; bu kuponlar hər hansı bir üzv ölkədə mübadilə oluna bilər,
lakin onların satışı fakültativdir;
4.3. məktub korrespondensiyasının sifarişli göndərişlərinin və ya çatdırılmasına nəzarət olunan
göndərişlərin, qiyməti bəyan olunmuş bağlamaların və göndərişlərin alınması haqqında bildiriş; bütün poçt
administrasiyaları daxil olan göndərişlərin qəbul olunması haqqında bildiriş alır; lakin göndərilən
göndərişlərin qəbul olunması haqqında xəbərdarlıq xidmətinin göstərilməsi fakültativdir.
5. Bu xidmətlərin təsviri və onlara görə tutulan tariflər Reqlamentlərdə göstərilir.
6. Aşağıda adı çəkilən xidmətlər üçün daxili rejimdə xüsusi tariflərin ödənişi tələb olunduğu halda,
poçt administrasiyaları Reqlamentlərdə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq, beynəlxalq göndərişlər üçün
həmin tarifləri tutmaq hüququna malikdir:
6.1. 500 qr-dan artıq çəkisi olan kiçik bağlamaların çatdırılması;
6.2. son verilmə tarixindən sonra verilən məktub korrespondensiyası göndərişləri;
6.3. əməliyyat pəncərələrinin iş vaxtı qurtardıqdan sonra verilən göndərişlər;
6.4. göndərişlərin göndərən tərəfin yaşayış yeri üzrə qəbulu;
6.5. əməliyyat pəncərələrinin iş vaxtı qurtardıqdan sonra məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
geri götürülməsi;
6.6. tələb olunanadək göndərişlər;
6.7. 500 qr-dan artıq çəkisi olan məktub korrespondensiyası göndərişlərinin və poçt bağlamalarının
saxlanılması;
6.8. çatdırılması haqqında bildirişə cavab olaraq bağlamaların çatdırılması;
6.9. fors-major şəraitinin təsiri ilə bağlı risklərin ödənilməsi.
Maddə 14. Elektron poçtu, EMS, kompleks logistika xidməti və yeni xidmətlər
1. Poçt administrasiyaları öz aralarında Reqlamentlərdə təsvir olunan aşağıdakı xidmətlərdə iştirak
etmək haqqında razılığa gələ bilərlər:
1.1. məlumatların elektron ötürülməsi əsasında istifadə olunan elektron poçtu;
1.2. sənədlərin və yüklərin göndərilməsi üçün təcili poçt xidməti olan və imkan daxilində fiziki
vəsaitlərdən istifadə edərək poçt xidmətləri arasında ən təcili olan EMS, poçt administrasiyaları bu xidməti
çoxtərəfli nümunəvi EMS sazişi və ya ikitərəfli sazişlər əsasında göstərmək hüququna malikdir;
1.3. logistika sahəsində müştərilərin tələbatını ödəyən, mal və sənədlərin fiziki daşınmasından əvvəl
və sonra gələn mərhələləri əhatə edən kompleks logistika xidməti;
1.4. elektron formada və müəyyən müddət ərzində bir və ya bir neçə iştirakçı tərəfindən aparılan
əməliyyatların müvafiq həqiqilik formasında sənədlərin ötürülməsinin inandırıcı təsdiqi olan elektron poçt
ştempeli.
2. Poçt administrasiyaları ümumi razılıq əsasında konkret İttifaq Aktları ilə nəzərdə tutulmayan yeni
xidmət təşkil edə bilərlər. Yeni xidmətə aid olan tariflər, xidmətin istismar xərcləri nəzərə alınmaqla, hər
bir aidiyyəti müdiriyyət tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 15. Yolverilməz göndərişlər. Qadağalar
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1. Ümumi müddəalar
1.1. Konvensiyanın və Reqlamentlərin tələb etdiyi şərtlərə cavab verməyən göndərişlərə yol
verilmir. Dələduzluq əməllərinə kömək üçün çatdırılmalı məbləğlərin tam ödənilməsindən yayınmaq
məqsədilə yollanan göndərişlərin həyata keçirilməsinə yol verilmir.
1.2. Bu maddədə göstərilən qadağalara olan istisnalar Reqlamentlərdə öz əksini tapır.
1.3. Bütün poçt administrasiyaları bu maddədə adı çəkilən və müvafiq məlumat kitabçasına daxil
edildikdən sonra tətbiq oluna bilən qadağalar siyahısına əlavələr etmək imkanına malik olmalıdırlar.
2. Göndərişlərin bütün kateqoriyaları üçün qadağalar
2.1. Aşağıda sadalanan əşyaların göndərişlərin bütün kateqoriyalarına daxil edilməsi qadağandır:
2.1.1. narkotiklər və psixotrop maddələr;
2.1.2. nalayiq və əxlaqsızlıq xarakteri daşıyan əşyalar;
2.1.3. idxalı və dövriyyəsi təyinat ölkəsində qadağan olunan əşyalar;
2.1.4. qablaşdırılmasına və ya xarakterinə görə poçt işçiləri və əhali üçün təhlükə yaradan, digər
göndərişləri, poçt avadanlığını və ya üçüncü tərəfin mülkiyyətini çirkləndirə və ya xarab edə bilən əşyalar;
2.1.5. cari və şəxsi yazışma xarakteri daşıyan sənədlər, eləcə də göndərən, alan və yaxud onlarla
yaşayan şəxslərin mübadilə etdiyi hər növ korrespondensiya.
3. Partlayıcı, tezalışan, radioaktiv və digər təhlükəli maddələr
3.1. Partlayıcı, tezalışan, radioaktiv və digər təhlükəli maddələrin bütün kateqoriyalı göndərişlərə
daxil edilməsi qadağandır.
3.2. Müstəsna hallarda aşağıdakı maddələrin və materialların göndərilməsinə icazə verilə bilər:
3.2.1. 16-cı maddənin 1-ci bəndində adı çəkilən məktub korrespondensiyası göndərişlərində və poçt
bağlamalarında göndərilən radioaktiv maddələr;
3.2.2. 16-cı maddənin 2-ci bəndində qeyd olunan məktub korrespondensiyası göndərişlərində
göndərilən bioloji maddələr.
4. Canlı heyvanlar
4.1. Canlı heyvanların bütün kateqoriyalı göndərişlərdə göndərilməsi qadağan edilir.
4.2. Müstəsna hallarda, qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər istisna olmaqla, məktub
korrespondensiyası göndərişlərində aşağıdakı heyvanların göndərilməsinə yol verilir:
4.2.1. arılar, zəlilər və barama qurdları;
4.2.2. həmin həşəratların tədqiqatı üçün nəzərdə tutulan və rəsmən tanınmış təşkilatlar arasında
mübadilə olunan parazitlər və zərərli həşəratların məhvediciləri;
4.2.3. rəsmi surətdə tibbi-bioloji tədqiqatların aparılmasında ixtisaslaşmış təşkilatlar üçün nəzərdə
tutulmuş drozofil ailəsinə məxsus olan milçəklər (Drosophilidae).
4.3. Müstəsna hallarda bağlamalarda göndərilməsinə yol verilir:
4.3.1. maraqlı ölkələrin poçt qaydaları ilə icazə verilən poçtla göndərilən canlı heyvanlar.
5. Korrespondensiya bağlamalarında yerləşdirmə
5.1. Aşağıda qeyd olunan əşyaların poçt bağlamalarında yerləşdirilməsi qadağandır:
5.1.1. cari və şəxsi yazışma xarakteri daşıyan sənədlər;
5.1.2. göndərən, alan və ya digər şəxslər arasında mübadilə edilən istənilən xarakterli
korrespondensiya.
6. Dəmir pullar, bank biletləri və digər qiymətli əşyalar
6.1. Dəmir pulların, bank biletlərinin, kredit biletlərinin və istənilən adsız qiymətlilərin, yol
çeklərinin, platin, qızıl və ya gümüş məmulatların və ya qiymətli daşların, zərgərlik məmulatlarının və digər
qiymətli əşyaların yerləşdirilməsi qadağandır:
6.1.1. qiyməti bəyan olunmayan məktub korrespondensiyası göndərişlərində;
6.1.1.1. lakin əgər göndərən və təyinat tərəfinin daxili qanunvericiliyi buna imkan verirsə, bu əşyalar
sifarişli göndərişlər kimi bağlı zərflərdə göndərilə bilər;
6.1.2. göndərən və təyinat ölkələrinin daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq icazə halları istisna
olmaqla, qiyməti bəyan olunmayan bağlamalarda;
6.1.3. dəyərin elan olunmasına icazə verən iki ölkənin mübadilə etdiyi qiyməti bəyan olunmayan
bağlamalarda:
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6.1.3.1. bundan əlavə, hər müdiriyyət onun ərazisinə göndərilən və ya onun ərazisindən göndərilən
qiyməti bəyan olunan və olunmayan göndərişlərə qızıl külçələrinin qoyuluşunu qadağan etmək hüququna
malikdir; o, bu göndərişlərin həqiqi dəyərini məhdudlaşdıra bilər.
7. Korlar üçün çap nəşrləri və göndərişlər (sekoqramlar)
7.1. Korlar üçün çap nəşrləri və göndərişlər:
7.1.1. heç bir annotasiyaya malik olmamalıdır, tərkibində cari və şəxsi yazışma xarakteri daşıyan
heç bir sənəd olmamalıdır;
7.1.2. geri qaytarılması əvvəlcədən ödənilmiş depeş göndərənin və ya onun ilkin göndərişin
göndərən və təyinat ölkəsindəki agentliyinin çap olunmuş ünvanı göstərilən kart, zərf və ya banderol
şəklində göndərişlər istisna olmaqla, heç bir markadan, ştempellənmiş və ya ştempellənməmiş ödəniş
blanklarından və pul dəyəri kəsb edən sənədlərdən ibarət olmamalıdır.
8. Səhvən qəbul edilmiş göndərişlərin işlənməsi
8.1. Səhvən qəbul edilmiş göndərişlərin işlənməsi Reqlamentlərdə müəyyən edilir. Bununla bərabər,
2.1.1, 2.1.2 və 3.1-ci bəndlərdə qeyd olunan əşyaların yerləşdirildiyi göndərişlər heç bir halda təyinat üzrə
çatdırılmamalı, ünvan sahiblərinə təhvil verilməməli və göndərən yerə qaytarılmamalıdır. 2.1.1 və 3.1-ci
bəndlərdə qeyd olunan əşyaların tranzit göndərilməsində aşkar olunduğu halda, həmin əşyalarla tranzit
ölkəsinin daxili qanunvericiliyinə əsasən rəftar etmək lazımdır.
Maddə 16. İcazə verilən radioaktiv və bioloji maddələr
1. Aşağıda qeyd olunan şərtlərə müvafiq olaraq, öz qarşılıqlı əlaqələrində və ya bir istiqamətdə
radioaktiv maddələrin göndərilməsinə icazə verməyə razılığını bildirən poçt administrasiyaları arasındakı
məktub korrespondensiyası göndərişlərində və bağlamalarında bu maddələrin göndərilməsinə icazə verilir:
1.1. Radioaktiv maddələr Reqlamentlərin müvafiq müddəalarına əsasən bağlanıb qablaşdırılmalıdır;
1.2. Radioaktiv maddələr məktub korrespondensiyası göndərişlərində yollananda onlar üçün
prioritet göndərişlər tarifi və ya məktub və sifarişlər üçün tarif tutulur;
1.3. Məktub korrespondensiyası göndərişlərində və ya poçt bağlamalarında olan radioaktiv maddələr
adətən müvafiq əlavə aviatariflərin ödənilməsi şərtilə hava yolu ilə təcili surətdə göndərilməlidir;
1.4. Radioaktiv maddələr yalnız müvafiq icazəsi olan göndərənlər tərəfindən təqdim oluna bilər.
2. Bioloji maddələrin aşağıda qeyd olunan şərtlərə müvafiq olaraq məktub korrespondensiyası
göndərişlərində yerləşdirilməsinə icazə verilir:
2.1. Tezkorlanan bioloji maddələr, yoluxucu maddələr və yoluxucu maddələrin soyudulması üçün
istifadə olunduğu halda bərk karbon qazı (quru buz) poçtla yalnız rəsmən tanınmış səlahiyyətli
laboratoriyalar arasındakı mübadilə çərçivəsində göndərilə bilər. Bu təhlükəli malların hava nəqliyyatı
vasitəsilə göndərilməsinə təhlükəli mallara aid milli qanunvericilik, Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatının mövcud texniki qaydaları, İATA-nın qaydaları imkan verdiyi hallarda yol verilir.
2.2. Reqlamentin müvafiq müddəalarına əsasən bağlanmış və qablaşdırılmış tezkorlanan bioloji
maddələrə və yoluxucu maddələrə görə prioritet göndərişlər və ya sifarişli məktublar üçün tarif tutulur.
Əlavə tarif tutulduqda bu göndərişlərin işlənməsinə icazə verilir.
2.3. Tezkorlanan bioloji maddələrin və yoluxucu maddələrin poçtla göndərilməsinə icazə bu
göndərişləri ya qarşılıqlı əsaslarla, ya da bir istiqamətdə qəbul etməyə razılaşan poçt administrasiyalarının
üzv ölkələri tərəfindən məhdudlaşır.
2.4. Bu maddələr müvafiq əlavə aviatariflərin ödənilməsi şərtilə və çatdırılmada prioritet verilməklə
adətən hava nəqliyyatı ilə təcili surətdə göndərilir.
Maddə 17. Reklamasiyalar
1. Hər poçt administrasiyası göndərişin yollandığı gündən sonrakı gündən başlayaraq altı ay ərzində
təqdim olunduğu halda, onun xidmətinə və ya digər poçt administrasiyasının xidmətinə verilmiş hər hansı
bir göndəriş haqqında reklamasiyaları qəbul etməyə borcludur. Altı ay müddəti iddianı elan edən tərəflər
arasındakı münasibətlərə və poçt administrasiyalarına aiddir və poçt administrasiyaları arasında
reklamasiyaların göndərilmə müddətini əhatə etmir.
1.1. Lakin məktub korrespondensiyasının sadə göndərişinin alınmaması haqqında reklamasiyaların
qəbulu vacib deyil. Beləliklə, məktub korrespondensiyasının sadə göndərişlərinin alınmamasına dair
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reklamasiya qəbul edən poçt administrasiyaları öz tədqiqatlarını çatdırılması mümkün olmayan göndərişlər
xidmətində axtarışla məhdudlaşdıra bilərlər.
2. Reklamasiyalar Reqlamentlərin nəzərdə tutduğu şərtlərə müvafiq olaraq qəbul olunur.
3. Reklamasiyaların işlənilməsi pulsuz həyata keçirilir. Buna baxmayaraq, EMS ilə cavabın
göndərilməsi haqqında xahişlə bağlı əlavə xidmətlər əsasən reklamasiyanı verənin hesabına ödənilir.
Maddə 18. Gömrük nəzarəti. Gömrük rüsumları və digər ödənişlər
1. Göndərən ölkənin poçt administrasiyası və təyinat ölkəsinin poçt administrasiyası bu ölkələrin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq göndərişləri gömrük baxışına təqdim etmək hüququna malikdir.
2. Gömrük nəzarətindən keçməli olan göndərişlərə görə gömrüyə təqdim edilmək üçün poçtun
xeyrinə Reqlamentlərdə müəyyən edilmiş təxmini tarif tutula bilər.
3. Bu tarif yalnız gömrük rüsumu və ya hər hansı bu xarakterli ödəniş qoyulan göndərişlərin gömrüyə
təqdim olunması və ya gömrük baxışı üçün tutulur.
3.1. Müştərilər adından gömrük baxışı həyata keçirmək icazəsini alan poçt administrasiyaları
müştərilərdən faktiki xərclərə əsaslanan tarif tuta bilər.
3.2. Vəziyyətdən asılı olaraq, poçt administrasiyalarına göndərənlərdən və ya alanlardan gömrük
rüsumları və bütün digər mümkün olan ödənişləri tutmağa icazə verilir.
Maddə 19. Hərbi hissələrlə bağlı depeş-göndəriş mübadiləsi
1. Məktub korrespondensiyası ilə bağlı depeşlərlə mübadilə digər ölkələrin quru, dəniz və ya hava
xidmətləri vasitəsilə həyata keçirilə bilər:
1.1. üzv ölkələrin birinin poçt müəssisələri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sərəncamında olan
hərbi birləşmələrin komandanlığı arasında;
1.2. bu hərbi birləşmələrin komandanları arasında;
1.3. üzv ölkələrin bütün poçt müəssisələri və xaricdə yerləşən həmin ölkənin dəniz, hava və ya hərbi
birləşmələri, hərbi gəmilər və təyyarələrinin komandanları arasında;
1.4. eyni ölkənin dəniz, hava və ya hərbi birləşmələri, hərbi gəmiləri və təyyarələrinin komandanları
arasında.
2. 1-ci bənddə qeyd olunan depeşlərə şamil olunan məktub korrespondensiyası göndərişləri, yalnız
depeşləri alan və ya göndərən hərbi hissələrin və ya qərargahların üzvləri və gəmilərin və ya təyyarələrin
şəxsi heyəti tərəfindən göndərilməlidir və verilməlidir. Onlara tətbiq olunan göndəriş tarifləri və şərtləri,
hərbi birləşməni sərəncama təqdim edən və ya gəmilər və təyyarələrin məxsus olduğu ölkənin poçt
administrasiyasının qaydalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.
3. Xüsusi razılaşma olmayan halda, sərəncama hərbi birləşmə təqdim edən və ya hərbi gəmilərə,
yaxud təyyarələrə malik olan ölkənin poçt administrasiyası müvafiq administrasiyalara depeşlərin tranziti
üzrə xərcləri, son xərcləri və hava daşınması üçün xərcləri ödəməyə borcludur.
Maddə 20. Xidmətin keyfiyyəti sahəsində normativlər və nəzarət rəqəmləri
1. Administrasiyalar daxil olan məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamaların çatdırılması
sahəsində öz normativlərini və nəzarət rəqəmlərini təyin etməli və nəşr etməlidir.
2. Adətən, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan müddət üçün artırılmış bu normativlər və nəzarət
rəqəmləri, onların daxili xidmətinin oxşar göndərişlərinə münasibətdə tətbiq edilənlərdən daha az sərfəli
olmamalıdır.
3. Göndərən administrasiyalar həmçinin məktub korrespondensiyası prioritet göndərişləri və
aviagöndərişlər üçün, həmçinin poçt bağlamaları və ekonomik-klass/yerüstü bağlamalar üçün bir son
məntəqədən digər son məntəqəyə göndərilmə normativlərini müəyyənləşdirməli və nəşr etdirməlidir.
4. Poçt administrasiyaları xidmətin keyfiyyəti sahəsində normativlərin tətbiq edilməsini
qiymətləndirir.
Fəsil 2
MƏSULİYYƏT
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Maddə 21. Poçt administrasiyalarının məsuliyyəti. Kompensasiyanın ödənilməsi
1. Ümumi müddəalar
1.1. 22-ci maddədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, poçt administrasiyaları aşağıdakılar üçün
məsuliyyət daşıyır:
1.1.1. sifarişli göndərişlərin, sadə bağlamaların və qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin itirilməsi,
oğurlanması və zədələnməsi;
1.1.2. nəzarətlə çatdırılmalı olan göndərişlərin itirilməsi;
1.1.3. çatdırılmama səbəbi bildirilməyən bağlamanın geri qaytarılması.
1.2. 1.1.1 və 1.1.2-ci bəndlərdə qeyd olunanlar istisna olmaqla, poçt administrasiyaları göndərişlər
üçün məsuliyyət daşımır.
1.3. Bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulmayan bütün digər hallarda poçt administrasiyaları məsuliyyət
daşımır.
1.4. Əgər sifarişli göndərişin, sadə bağlamaların və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin
itirilməsi və ya tam zədələnməsi ziyanın ödənilməsi üçün əsas verməyən fors-major vəziyyətinin nəticəsi
olarsa, göndərən, sığorta ödənişi istisna olmaqla, ödənilmiş tariflərin kompensasiya şəklində ona geri
qaytarılması hüququna malikdir.
1.5. Ödənilən kompensasiya məbləğləri məktub korrespondensiyası və poçt bağlamaları
Reqlamentlərində qeyd olunan məbləğlərdən artıq olmamalıdır.
1.6. Kompensasiya məbləğinin ödənilməsində əlavə itkilər və reallaşmamış gəlirlər nəzərə alınmır.
1.7. Poçt administrasiyalarının məsuliyyətinə aid olan bütün müddəalar dəyişilməz, məcburi və qəti
hesab edilir. Poçt administrasiyaları heç zaman hətta ciddi səhv (əhəmiyyətli nöqsan) olduğu halda belə,
Konvensiya və Reqlamentlərdə müəyyən edilmiş hədlərdən artıq məsuliyyət daşımır.
2. Sifarişli göndərişlər
2.1. Sifarişli göndərişin itirilməsi, tam oğurlanması və ya zədələnməsi hallarında göndərici dəymiş
zərərin və ya zədənin həqiqi dəyərinə uyğun olan kompensasiyanın ona ödənilməsi hüququna malikdir.
Əgər göndərici Məktub korrespondensiyası Reqlamentində müəyyən edilən məbləğdən az məbləği tələb
edərsə, müdiriyyət bu az məbləği ödəmək və bu əsasla aidiyyəti ola bilən digər müdiriyyətlərdən
kompensasiyanın ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
2.2. Sifarişli göndərişin qismən oğurlanması və ya zədələnməsi hallarında göndərən dəymiş zərərin
və ya zədənin həqiqi dəyərinə uyğun olan kompensasiyanın ona ödənilməsi hüququna malikdir.
3. Çatdırılmasına nəzarət olunan göndərişlər
3.1. Çatdırılmasına nəzarət olunan göndərişlərin itirilməsi, tam oğurlanması və ya zədələnməsi baş
verdikdə göndərən yalnız ödənilmiş tariflərin kompensasiyasının ona ödənilməsi hüququna malikdir.
4. Sadə bağlamalar
4.1. Sadə bağlamanın itirilməsi, tam oğurlanması və ya zədələnməsi hallarında göndərən Poçt
bağlamalarının Reqlamentində təyin olunan kompensasiyanın ona ödənilməsi hüququna malikdir. Əgər
göndərən Poçt bağlamalarının Reqlamentində müəyyən edilən məbləğdən az məbləği tələb edərsə, poçt
administrasiyaları bu az məbləği ödəmək və bu əsasla aidiyyəti ola bilən digər administrasiyalardan
kompensasiyanı almaq hüququna malikdir.
4.2. Sadə bağlamaların qismən oğurlanması və ya zədələnməsi hallarında göndərici dəymiş zərərin
və ya zədənin həqiqi dəyərinə uyğun olan kompensasiyanın ona ödənilməsi hüququna malikdir.
4.3. Poçt administrasiyaları çəkisindən asılı olmayaraq Poçt bağlamaları Reqlamentində müəyyən
olunan bağlama üçün məbləğin ikitərəfli münasibətdə tətbiqi haqqında aralarında razılığa gələ bilər.
5. Qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər
5.1. Qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin itirilməsi, tam oğurlanması və ya zədələnməsi hallarında
göndərici SDR-lə qiyməti bəyan olunmuş məbləğə uyğun olan kompensasiyanın ona ödənilməsi hüququna
malikdir.
5.2. Qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin qismən oğurlanması və ya zədələnməsi hallarında
göndərici dəymiş zərərin və ya zədənin həqiqi dəyərinə uyğun olan kompensasiyanın ona ödənilməsi
hüququna malikdir. Lakin bu kompensasiya heç bir halda bəyan olunmuş qiymətin SDR-lə ifadə edilmiş
məbləğini aşmamalıdır.
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6. 4 və 5-ci bəndlərdə nəzərdən keçirilən hallarda kompensasiyanın məbləği yollamaq üçün
göndərişlərin qəbul yerində və anında eyni növlü əşyalar və malların preyskurant qiymətinin SDR-ə
keçirilmiş məbləğiylə hesablanır. Preyskurant qiymətinin olmadığı halda kompensasiyanın ödənilməsi eyni
əsaslarla hesablanan əşyaların və ya malların adi qiyməti ilə hesablanır.
7. Əgər kompensasiya sifarişli göndərişin, sadə bağlamanın və ya qiyməti bəyan olunmuş
göndərişlərin itkisi, tam oğurlanması və zədələnməsinə görə ödənilməlidirsə, göndərici və ya vəziyyətdən
asılı olaraq ünvan sahibi bundan əlavə sifarişli, yaxud sığorta ödənişlərini istisna etməklə onun tərəfindən
ödənilən tariflərin və ödənişlərin kompensasiyasının ödənilməsi hüququna malikdir. Eyni qayda, yararsız
vəziyyətdə olduğuna görə alıcılar tərəfindən imtina edilmiş, sifarişli göndərişlərə, sadə bağlamalara və ya
qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərə aid edilir; bu şərtlə ki, bu zədə poçt xidmətində və onun məsuliyyəti
çərçivəsində baş vermiş olsun.
8. 2, 4 və 5-ci bəndlərin müddəalarından kənara çıxaraq, ünvan sahibi oğurlanmış və ya zədələnmiş
sifarişli göndərişlərin, sadə bağlamaların və ya qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin alınmasından sonra
kompensasiyanın ona ödənilməsi hüququna malikdir.
9. Göndərən poçt administrasiyası 2.1 və 4.1-ci bəndlərdə qeyd olunanlardan az olmamaq şərtilə,
onun daxili qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan sifarişli göndərişlər və qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar
üçün öz ölkələrində göndərənlərə kompensasiyanın ödənilməsi hüququna malikdir. Eyni qayda,
kompensasiyanın ünvan sahibinə ödənildiyi halda təyinat poçt administrasiyasına da aiddir. 2.1 və 4.1 -ci
bəndlərlə müəyyən olunan məbləğlər tətbiq olunur, lakin:
9.1. məsul administrasiyaya qarşı irəli sürülmüş iddia olduqda;
9.2. göndərici ünvan sahibinin xeyrinə öz hüquqlarından imtina etdikdə və ya əksinə.
10. İkitərəfli razılaşma halları istisna olmaqla, poçt administrasiyalarına kompensasiyanın
ödənilməsinə aid olan heç bir qeyd-şərt bu maddəyə şamil edilmir.
Maddə 22. Poçt administrasiyalarının məsuliyyətdən azad edilməsi
1. Poçt administrasiyaları oxşar kateqoriyalı göndərişlər üçün müəyyən edilmiş qaydalarla təhvil
verilməsini həyata keçirdikləri sifarişli göndərişlər, nəzarətlə çatdırılmalı olan göndərişlər, bağlamalar və
qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər üçün məsuliyyət daşımaqdan azad edilir. Buna baxmayaraq,
aşağıdakılar üçün məsuliyyət qüvvədə saxlanılır:
1.1. əgər oğurluq və ya zədələnmə təhvil verilmədən əvvəl, yaxud göndərişin təhvil verilməsi zamanı
müəyyən olunubsa;
1.2. əgər daxili qanunvericilik buna imkan verirsə, ünvan sahibi və ya lazımi halda göndərici
göndərilən yerə göndərişin geri qaytarılması zamanı oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişi qəbul edərkən
qeyd-şərtlər edirsə;
1.3. əgər daxili qanunvericilik buna imkan verirsə və sifarişli göndəriş məktublar üçün qutuya
çatdırılıbsa, lakin alan göndərişin alınmaması haqqında xəbər verirsə;
1.4. əgər alan və ya göndərilən yerə qaytarılma halında bağlamanın və ya qiyməti bəyan olunmuş
göndərişləri verən şəxs düzgün verilmiş iltizama baxmayaraq, ona göndərişi təhvil verən müdiriyyəti
zədənin aşkar olunması barədə dərhal xəbərdar edirsə; o, oğurluğun və ya zədənin təhvil verildikdən sonra
baş vermədiyi haqda sübut təqdim etməlidir; «dərhal» termini daxili qanunvericiliyə əsasən şərh
olunmalıdır.
2. Poçt administrasiyası aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:
2.1. 13.6.9 -cu maddəyə riayət etmək şərtilə fors-major şəraitinin təsiri olduqda;
2.2. əgər onların məsuliyyətləri digər şəkildə sübuta yetirilməyibsə, fors-major şəraitinin təsiri
nəticəsində xidməti sənədlərin məhv olması səbəbindən göndərişin taleyini müəyyən etmək mümkün
olmadıqda;
2.3. zərər göndəricinin təqsiri və ya səliqəsizliyi səbəbindən və ya göndərişin daxilində
yerləşdirilmiş əşyaların xüsusiyyətlərindən irəli gəldikdə;
2.4. 15-ci maddədə qeyd olunan qadağalara aid olan göndərişlər mövcud olduqda;
2.5. ölkə administrasiyasının məlumatına əsasən təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
müsadirə olunduqda;
2.6. münasibətində qoyuluşun həqiqi dəyərini aşan bilərəkdən qiyməti bəyan olunmuş
göndərişlərdən söhbət gedərsə;
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2.7. göndərici göndərişin verildiyi gündən sonrakı gündən başlayaraq altı ay ərzində heç bir
reklamasiya təqdim etməzsə;
2.8. əgər söhbət hərbi əsirlərin və tərksilah olunmuş mülki şəxslərin bağlamalarından gedərsə;
2.9. Əgər göndəricinin hərəkətlərində kompensasiya almaq məqsədilə dələduzluq elementləri nəzərə
çarparsa.
3. Poçt administrasiyaları, hansı formada tərtib olunmasından asılı olmayaraq, gömrük
bəyannamələrinə görə və ya gömrük nəzarətindən keçməli olan göndərişlərin yoxlanması zamanı gömrük
xidmətləri tərəfindən qəbul olunan qərarlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.
Maddə 23. Göndəricinin məsuliyyəti
1. Göndərişi təqdim edən göndərilməsi icazə verilməyən və ya buraxılma şərtlərinə cavab verməyən
əşyaların göndərilməsiylə bağlı poçt işçilərinə vurulan bədən xəsarətlərinə və həmçinin poçt avadanlığına,
digər poçt göndərişlərinə dəymiş bütün zərərlərə görə məsuliyyət daşıyır.
2. Digər poçt göndərişləri zədələndiyi halda, göndərən hər zədələnmiş göndəriş üçün poçt
administrasiyalarının məsuliyyəti qədər məsuliyyət daşıyır.
3. Hətta göndərən idarə bu cür göndərişi qəbul etdiyi zaman belə, göndəricinin üzərindən məsuliyyət
götürülmür.
4. Əksinə, əgər göndərici buraxılmanın şərtlərinə riayət edibsə, göndərişin işlənməsi zamanı poçt
administrasiyası və ya daşıyıcı tərəfindən onların qəbulundan sonra səhvlərə və ya səliqəsizliyə yol
verilibsə, o, məsuliyyət daşımır.
Maddə 24. Kompensasiyanın ödənilməsi
1. Məsuliyyət daşıyan administrasiyaya qarşı iddia irəli sürmək hüququna riayət edilmək şərtilə,
kompensasiyanın ödənilməsi və tariflərin və ödənişlərin geri qaytarılması öhdəliyi, vəziyyətdən asılı
olaraq, göndərən administrasiyanın və ya təyinat administrasiyasının üzərinə düşür.
2. Göndərici ünvan sahibinin xeyrinə öz hüquqlarından imtina etmək hüququna malikdir. Və əksinə,
ünvan sahibi göndəricinin xeyrinə öz hüquqlarından imtina etmək hüququna malikdir. Göndərici və ya
ünvan sahibi, daxili qanunvericilik buna imkan verərsə, üçüncü şəxsə kompensasiyanı almağa icazə verə
bilər.
Maddə 25. Göndəricidən və ya ünvan sahibindən mümkün kompensasiyanın
tutulması
1. Əgər kompensasiyanın ödənilməsindən sonra əvvəllər itmiş hesab olunan sifarişli göndəriş,
bağlama və ya qiyməti bəyan olunmuş göndəriş və ya içərisindəkilərin bir hissəsi tapılıbsa, göndərici və ya
ünvan sahibi ondan ödənilmiş kompensasiya məbləğinin tutulmasından sonra üç ay ərzində göndərişin ona
verilə bildiyi haqda xəbərdar olunacaq. Eyni zamanda, ondan göndərişin kimə təhvil verildiyi soruşulur.
Müəyyən olunmuş müddət ərzində imtina və ya ünvan olmadığı halda, eyni qayda ünvan sahibinə
münasibətdə və ya şəraitdən asılı olaraq, bu şəxsə eyni müddət ərzində cavab vermək hüququ təqdim
etməklə göndərənə münasibətdə tətbiq edilir.
2. Əgər göndərici və ünvan sahibi 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində göndərişi almaqdan
imtina edir və ya cavab vermirlərsə, göndəriş administrasiyanın və ya lazım olduğu halda, zərər çəkmiş
administrasiyanın mülkiyyətinə keçir.
3. Bəyan olunmuş qiymətlə və qiyməti ödəniş dəyərindən aşağı olan göndəriş sonradan aşkar
olunduğu təqdirdə, vəziyyətdən asılı olaraq, göndərici və ya alan, dəyərin qəsdən elan olunmasından irəli
gələn nəticələrdən asılı olmayaraq göndərişin təhvil verilməsi üçün kompensasiyanın məbləğini
qaytarmalıdır.
Maddə 26. Məsuliyyətə dair qeyd-şərtlərə tətbiq edilən qarşılıqlıq prinsipi
1. 22-25-ci maddələrdə nəzərdə tutulan müddəalardan kənara çıxaraq, məsuliyyət prinsipi
çərçivəsində kompensasiyanın ödənilməsi hüququnu saxlayan hər hansı bir üzv ölkə, bu maddələrə müvafiq
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olaraq üzərinə məsuliyyət götürən digər üzv ölkələrdən kompensasiyanın ödənilməsi hüququna malik
deyildir.
Fəsil 3
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASINA AİD XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 27. Xarici ölkələrdə məktub korrespondensiyasının çatdırılması
1. Heç bir üzv ölkə, məktub korrespondensiyasını nə onun ərazisində yaşayan, lakin digər ölkədə
tətbiq olunan daha əlverişli tarif şərtlərindən istifadə etmək məqsədilə göndərişləri təhvil verən və ya
təhvilini həvalə edən göndəricilərə göndərməyə, nə də ünvan sahiblərinə çatdırmağa borclu deyildir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, heç bir fərq qoymadan, ya göndəricinin yaşadığı ölkədə bağlanmış və
sonradan xaricə aparılmış məktub korrespondensiyası göndərişlərinə və ya digər ölkədə hazırlanmış
məktub korrespondensiyası göndərişlərinə eyni dərəcədə şamil edilir.
3. Təyinat administrasiyası göndəricidən, o olmadığı halda isə göndərən poçt administrasiyasından
daxili tariflərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əgər nə göndərənin özü, nə də göndərən
administrasiya bu tarifləri təyinat administrasiyasının müəyyən etdiyi müddət ərzində ödəməyə razı deyilsə,
təyinat administrasiyası bu göndərişləri, geri qaytarılmaq üçün xərclərin kompensasiyasının ödənilməsi
hüququna malik olmaqla, göndərən administrasiyaya qaytara və ya öz daxili qanunvericiliyinə uyğun
qərarlar qəbul edə bilər.
4. Heç bir üzv ölkə, göndəricinin yaşamadığı ölkədə onun özü tərəfindən və ya başqası vasitəsilə
qəbula verilərək ona daxil olmuş böyük miqdarda məktub korrespondensiyası göndərişlərini müvafiq
kompensasiya almadan nə göndərməyə, nə də ünvan sahiblərinə çatdırmağa borclu deyildir (əgər bu
göndərişlər üçün son xərclərin məbləği həmin göndərişlərin göndəricinin yaşadığı ölkədən qəbula verilməsi
zamanı alınmalı olan müvafiq məbləğdən azdırsa). Təyinat administrasiyası aşağıdakı iki qaydadan biri
üzrə hesablanmış maksimum məbləğdən çox olmayaraq, çəkdiyi xərclərin kompensasiyasını qəbul
administrasiyasından tələb etmək hüququna malikdir: ekvivalent göndərişlərə tətbiq edilən daxili tarifin
80%-i həcmində, yaxud hər göndəriş üçün 0,14 SDR üstəgəl hər kq üçün 1 SDR həcmində kompensasiya.
Əgər qəbul administrasiyası təyinat administrasiyası tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə tələb edilən
məbləği ödəməkdən imtina edirsə, bu halda təyinat administrasiyası qaytarma xərclərinin kompensasiyasını
almaq hüququna malik olmaqla bu göndərişləri qaytara, yaxud öz daxili qanunvericiliyinə uyğun qərarlar
qəbul edə bilər.
III HİSSƏ
ÖDƏNİŞ
Fəsil 1
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASINA AİD XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 28. Son xərclər. Ümumi müddəalar
1. Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş ödənişdən azad olma halları istisna olmaqla, başqa
administrasiyadan məktub korrespondensiyası göndərişlərini alan hər bir administrasiya təhvil alınan
beynəlxalq poçtla bağlı çəkilmiş xərcləri göndərən administrasiyadan almaq hüququna malikdir.
2. Son xərclərin ödənilməsi haqqında müddəaları tətbiq etmək üçün poçt administrasiyaları, Konqres
tərəfindən C 12/2004 qətnaməsində bu məqsədlə tərtib edilmiş siyahıya uyğun olaraq son sistem ölkələrinə
və ərazilərinə, yaxud keçid sistemində iştirak etmək hüququna malik olan ölkələrə və ərazilərə
bölüşdürülürlər. Son xərclər üzrə müddəalarda ölkə və ərazilər «ölkələr» adlanır.
3. Son xərclərin ödənilməsi haqqında bu Konvensiyanın müddəaları, hər bir ölkə üçün xüsusi olan
elementlər nəzərə alınmaqla, ödəniş sisteminin qəbul edilməsinə aparan keçid tədbirləridir.
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4. Daxili xidmətə nail olma
4.1. Hər bir administrasiya, öz milli müştəriləri üçün tətbiq edilən şərtlərə analoji olaraq, öz daxili
rejimində təklif edilən bütün tarifləri, müddətləri və şərtləri digər administrasiyalara tətbiq edir.
4.2. Müvafiq şəraitdə göndərən administrasiya təyinat administrasiyasından onun üçün, son sistemdə
ekvivalent göndəriş halları olduqda, sonuncunun öz milli müştərilərinə təklif etdiyi şəraiti təmin etməyi
tələb edə bilər.
4.3. Keçid sistemi administrasiyaları 4.1-ci bənddə göstərilən şərtlərə əsasən çıxışa icazə veribverməmələrini bildirməlidirlər.
4.3.1. əgər keçid sisteminə qoşulmuş hər hansı bir administrasiya onun daxili sistemində təklif edilən
şərtlərə nail olmağa icazə verirsə, onda həmin icazə hər hansı bir diskriminasiya olmadan İttifaqın bütün
administrasiyalarına tətbiq edilir.
4.4. Təyinat administrasiyası göndərən administrasiya tərəfindən onun daxili rejiminə nail olma
şərtlərinin yerinə yetirilib-yetirilməməsini təyin etməlidir.
5. Böyük miqdarda olan poçta görə son xərclərin tarifləri son xərclər haqqında ikitərəfli, yaxud
çoxtərəfli sazişlərə uyğun olaraq təyinat administrasiyası tərəfindən tətbiq edilən daha əlverişli tariflərdən
çox olmamalıdır; təyinat administrasiyası göndərən administrasiya tərəfindən onun daxili rejiminə nail
olma şərtlərinin yerinə yetirilib-yetirilməməsini təyin etməlidir.
6. Son xərclərin ödənilməsi təyinat ölkəsində xidmətin keyfiyyət göstəricilərindən asılı olaraq həyata
keçiriləcək. Bunun nəticəsində Poçt İstismarı Şurası, keyfiyyət sahəsində öz nəzarət göstəricilərinə riayət
edən administrasiyaları həvəsləndirmək və onlarda nəzarət sistemində iştirak etməyə maraq yaratmaq üçün
29-cu və 30-cu maddələrdə göstərilən ödənişə görə mükafat ödəməyə icazə vermək üçün
səlahiyyətləndiriləcəkdir. Keyfiyyət lazımi səviyyədə olmadıqda Poçt İstismarı Şurası həmçinin cərimələri
müəyyənləşdirə bilər, lakin ödəniş 29-cu və 30-cu maddələrdə göstərilən minimal ödənişdən aşağı ola
bilməz.
7. İstənilən administrasiya 1-ci bənddə nəzərdə tutulan ödənişdən tam, yaxud qismən imtina edə
bilər.
8. İkitərəfli, yaxud çoxtərəfli saziş əsasında maraqlı administrasiyalar son xərclər üzrə hesablaşmalar
üçün başqa ödəniş sistemlərini tətbiq edə bilərlər.
Maddə 29. Son xərclər. Keçid sistemi ölkələri arasındakı mübadiləyə tətbiq edilən
müddəalar
1. Böyük miqdarda poçt daxil olmaqla, lakin M kisələri istisna olmaqla, məktub
korrespondensiyasının göndərilməsi üçün ödəniş təyinat ölkəsində işləmə üçün çəkilən xərcləri əks etdirən
göndərişə və kiloqrama görə tətbiq edilən tariflərə əsaslanaraq müəyyənləşdirilir; bu xərclər daxili tariflərlə
bağlı olmalıdır. Tariflərin hesablanması Məktub Korrespondensiyası Reqlamentində göstərilən şərtlərlə
həyata keçirilir.
2. Göndəriş və kiloqrama görə tariflər çəkisi 20 qr olan üstünlük təşkil edən daxili məktub üçün tarif
məbləğinin faizindən irəli gələrək hesablanır və aşağıdakı kimidir:
2.1. 2006-cı il üçün: 62%;
2.2. 2007-ci il üçün: 64 %;
2.3. 2008-ci il üçün: 66 %;
2.4. 2009-cu il üçün: 68 %.
3. Tariflər aşağıdakılardan artıq ola bilməz:
3.1. 2006-cı il üçün: göndərişə görə 0,226 SDR və kiloqrama görə 1,768 SDR;
3.2. 2007-ci il üçün: göndərişə görə 0,231 SDR və kiloqrama görə 1,858 SDR;
3.3. 2008-ci il üçün: göndərişə görə 0,237 SDR və kiloqrama görə 1,858 SDR;
3.4. 2009-cu il üçün: göndərişə görə 0,243 SDR və kiloqrama görə 1,904 SDR.
4. 2006-2009-cu illər dövrü üçün tətbiq edilən tariflər göndəriş üçün 0,147 SDR və kiloqrama görə
1,491 SDR-dən aşağı ola bilməz. Əgər tariflərin artması çəkisi 20 qr olan üstünlük təşkil edən daxili məktub
üçün müvafiq ölkənin tarifindən 100% çox olmazsa, onda minimal tariflər aşağıdakılara bərabər olacaqdır:
4.1. 2006-cı il üçün: göndərişə görə 0,151 SDR və kiloqrama görə 1,536 SDR;
4.2. 2007-ci il üçün: göndərişə görə 0,154 SDR və kiloqrama görə 1,566 SDR;
4.3. 2008-ci il üçün: göndərişə görə 0,158 SDR və kiloqrama görə 1,598 SDR;
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4.4. 2009-cu il üçün: göndərişə görə 0,161 SDR və kiloqrama görə 1,630 SDR.
5. M kisələri üçün kiloqrama görə 0,793 SDR həcmində tarif tətbiq etmək lazımdır.
5.1. Son xərcləri ödəmək məqsədilə, çəkisi 5 kq-dan az olan M kisələri çəkisi 5 kq olan kisələrə bərabər
tutulur.
6. Sifarişli göndərişlərin göndərilməsinə görə əlavə ödəniş üçün 0,5 SDR alınacaq, qiyməti bəyan
olunmuş göndərişlərin göndərilməsinə görə isə 1 SDR əlavə ödəniş alınacaq.
7. Son sistemə aid olan ölkələr arasında mübadilə üçün nəzərdə tutulan müddəalar, son sistemə
qoşulmaq niyyətini bildirən istənilən keçid sistemi ölkəsinə tətbiq edilir. Poçt İstismarı Şurası Məktub
Korrespondensiyası Reqlamentində keçid tədbirlərini təyin edə bilər.
8. İkitərəfli saziş halları istisna edilməklə, hər hansı qeyd-şərtlər bu maddəyə tətbiq edilmir.
Maddə 30. Son xərclər. Keçid sistemində iştirak edən ölkələrə, onlardan və onların
arasında təyinatlı poçt axınına tətbiq edilən müddəalar
1. Ödəniş
1.1. M kisələri istisna edilməklə, məktub korrespondensiyası göndərişlərinə görə ödəniş hər göndəriş
üçün 0,147 SDR və hər kiloqrama görə 1, 491 SDR təşkil edir.
1.1.1. ildə 100 tondan az olan poçt axınları üçün hər iki element, 15,21 kiloqrama görə göndərişlərin
orta dünya göstəricisi əsasında kiloqrama görə 3,727 SDR məbləğində ümumi tarifə çevrilir;
1.1.2. əgər həm təyinat administrasiyası, həm də göndərən administrasiya həmin poçt axınının
kiloqramına görə göndərişlərin faktik miqdarı əsasında tarifə yenidən baxılmasını tələb etmirsə, ildə 100
tondan artıq olan poçt axınları üçün kiloqrama görə 3,727 SDR ümumi tarif tətbiq edilir. Bundan əlavə, bu
tarif göndərişlərin faktik miqdarı kiloqrama görə 13-17 kq təşkil etdiyi halda da tətbiq ediləcəkdir;
1.1.3. əgər administrasiyalardan biri kiloqrama görə göndərişlərin faktik miqdarını tələb edirsə,
onda həmin axın üçün ödənilmənin hesablanması Məktub Korrespondensiyası Reqlamentində nəzərdə
tutulan yenidən baxılma mexanizmindən istifadə edilməklə həyata keçirilir;
1.1.4. 1.1.2-ci bənddə göstərilən ümumi tarifin azalmasına yenidən baxılma, son sistem ölkəsi
tərəfindən keçid sisteminə aid olan ölkəyə, əgər sonuncu əks istiqamətdə yenidən baxılma tələb etmirsə,
tətbiq edilə bilməz.
1.2. M kisələri üçün kiloqrama görə 0,793 SDR həcmində tarif tətbiq etmək lazımdır.
1.2.1. Son xərclərin ödənilməsi məqsədilə çəkisi 5 kq-dan az olan M kisələri 5 kq-lıq kisələrə bərabər
tutulur.
1.3. Sifarişli göndərişlərin göndərilməsinə görə 0,5 SDR əlavə ödəniş, qiyməti bəyan olunmuş
göndərişlərin göndərilməsinə görə isə 1 SDR əlavə ödəniş alınacaqdır.
2. Sistemlərin razılaşdırılma mexanizmi
2.1. Əgər ildə çəkisi 50 tondan çox olan poçt axını alan son sistemin hər hansı bir administrasiyası,
həmin axının illik həcminin Məktub Korrespondensiyası Reqlamentində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq
hesablanmış həddi keçdiyini müəyyənləşdirərsə, onda o, həmin həddi keçən poçta 29-cu maddədə nəzərdə
tutulmuş ödəniş sistemini, yenidən baxılma mexanizminin tətbiq edilməməsi şərtilə, tətbiq edə bilər.
2.2. Əgər keçid sisteminin digər ölkəsindən ildə çəkisi 50 tondan yuxan olan poçt axını alan keçid
sisteminin hər hansı bir administrasiyası həmin axının illik həcminin Məktub Korrespondensiyası
Reqlamentində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq hesablanmış həddi keçdiyini müəyyənləşdirərsə, onda o,
həmin həddi keçən poçta 31-ci maddədə nəzərdə tutulmuş ödəniş sistemini, yenidən baxılma mexanizminin
tətbiq edilməməsi şərtilə, tətbiq edə bilər.
3. Böyük miqdarda poçt
3.1. Son sistem ölkələri üçün böyük miqdarda olan poçta görə ödəniş 29-cu maddədə nəzərdə tutulan
göndərişə və kiloqrama görə tariflərin tətbiq edilməsinə uyğun müəyyənləşdirilir.
3.2. Keçid sistemi administrasiyaları alınan poçt üçün böyük miqdarda ödəniş - göndərişə görə 0,147
SDR və kiloqrama görə 1,491 SDR tələb edə bilərlər.
4. İkitərəfli saziş halları istisna olmaqla, bu maddəyə heç bir qeyd-şərtlər tətbiq edilmir.
Maddə 31. Xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi Fondu
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1. M kisələri və böyük miqdarda göndərişlər istisna olmaqla, bütün ölkələr və ərazilər tərəfindən
İqtisadi və Sosial Şura tərəfindən ən az inkişaf etmiş ölkələr kateqoriyasına daxil edilən ölkələrə ödənilən
son xərclər, ən az inkişaf etmiş ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Xidmət
Keyfiyyətinin Yüksəldilməsi Fondunu (XKYF) artırmaq üçün, 30-cu maddədə göstərilən kiloqrama görə
3,727 SDR tarifindən 16,5% həcmində artıq almalıdır. Bu cür ödənişlərin heç biri ən az inkişaf etmiş ölkələr
arasında həyata keçirilmir.
2. Ümumdünya Poçt İttifaqına üzv ölkələr və İttifaqın tərkibinə daxil olan ərazilər yaxşı
əsaslandırılmış xahişlərlə İnzibati Şuraya müraciət edə və yaxud əlavə ehtiyatlara ehtiyacları olduğunu
bildirə bilərlər. ƏFEG 1 (əsas fondlardan ehtiyatların bölüşdürülməsinin məqsəd göstəricisi) şamil edilən
ölkələr nisbətən az inkişaf etmiş ölkələr üçün olan şərtlərlə XKYF-dən vəsaitlərin ayrılması üçün İnzibati
Şuraya müraciət edə bilərlər. Bundan əlavə BMTİP tərəfindən tam donor kimi təsnif edilmiş ölkələr İnzibati
Şuraya onlar üçün ƏFEG 1 ölkələrinə olan şərtlərlə XKYF-dən vəsaitlərin ayrılması üçün müraciət edə
bilərlər. Vəsaitlərin ayrılması haqqında qərar, həmin maddəyə müvafiq olaraq İnzibati Şura tərəfindən
müvafiq qərarın qəbul edildiyi tarixdən sonra gələn təqvim ilinin birinci günü qüvvəyə minir. İnzibati Şura
müraciəti nəzərdən keçirir və ciddi meyarlar əsasında vəziyyətdən asılı olaraq XKYF-dən vəsaitin ayrılması
üçün hər hansı bir ölkənin ən az inkişaf etmiş, yaxud ƏFEG 1 ölkəsi hesab edilə bilib-bilməyəcəyini həll
edir. İnzibati Şura hər il ÜPİ-yə üzv ölkələrin və İttifaqın tərkibinə daxil olan ərazilərin siyahısına yenidən
baxır və onu yeniləyir.
3. M kisələri və böyük miqdarda göndərişlər istisna olmaqla, Konqres tərəfindən sənaye
baxımından inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil edilən ölkələrin və ərazilərin BMTİP tərəfindən ƏFEG 1
çərçivəsində vəsaitləri almaq hüququna malik olan ölkələr kateqoriyasına daxil edilən ölkə və ərazilərə
ödədiyi son xərclər, həmin kateqoriyaya aid edilən ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə XKYF-ni artırmaq üçün, 30-cu maddədə göstərilən kiloqrama görə 3,727 SDR tarifdən 8 %
həcmində artıq olmalıdır.
4. M kisələri və böyük miqdarda göndərişlər istisna olmaqla, 1 və 3-cü bəndlərdə qeyd olunanlardan
başqa, Konqres tərəfindən sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil edilən ölkə və ərazilərin
Konqres tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələr kateqoriyasına daxil edilən ölkələrə və ərazilərə ödədiyi
son xərclər, həmin kateqoriyaya aid edilən ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün XKYFni artırmaq məqsədilə 30-cu maddədə qeyd olunan 1 kiloqrama görə 3,727 SDR tarifdən 1% həcmində artıq
olmalıdır.
5. ƏFEG 1 çərçivəsində vəsaitləri almaq hüququna malik olan ölkə və ərazilər özlərinin xidmət
keyfiyyətini, nisbətən az inkişaf etmiş ölkələr, yaxud gəliri yüksək olmayan ölkələr üçün olan regional,
yaxud çoxmilli layihələr hesabına yaxşılaşdırmaq imkanına malikdir. Bu layihələr onların
maliyyələşdirilməsinə XKYF vasitəsi ilə şərait yaradan bütün tərəflər üçün əlverişli olacaqdır.
6. Regional layihələr həmçinin inkişaf etmiş ölkələrdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və
analitik uçot sisteminin həyata keçirilməsi üzrə ÜPİ-nin proqramının reallaşdırılmasına şərait yaratmalıdır.
2006-cı ildən gec olmayaraq Poçt İstismarı Şurası, bu layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə müvafiq
prosedurları təsdiq edəcəkdir.
Maddə 32. Tranzit xərcləri
1. Bağlı depeşlərin və eyni ölkənin iki administrasiyasının, yaxud iki idarəsinin bir və ya bir neçə
administrasiyalarının xidmətləri vasitəsilə (vasitəçilik xidmətləri) mübadilə etdiyi açıq tranzitlə yollanan
göndərişlərin göndərilməsinə görə tranzit xərcləri ödəmək lazımdır. Bu, quru yolu, dəniz və hava tranziti
ilə xidmətə görə kompensasiyadır.
Fəsil 2
DİGƏR MÜDDƏALAR
Maddə 33. Aviadaşımalara çəkilən xərclərə dair əsas tariflər və müddəalar
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1. Administrasiyalar arasında aviadaşımalara görə hesablaşmalar zamanı tətbiq edilməli olan əsas
tarif Poçt İstismarı Şurası tərəfindən təsdiq edilir. Bu tarif Beynəlxalq Büro tərəfindən Məktub
Korrespondensiyası Reqlamentində verilən düstura uyğun hesablanır.
2. Açıq tranzitlə göndərilən bağlı depeşlərin, üstünlük təşkil edən göndərişlərin, aviagöndərişlərin
və aviabağlamaların aviadaşınması üçün çəkilən xərclərin hesablanması, eləcə də müvafiq uçot metodları
məktub korrespondensiyası və poçt bağlamaları Reqlamentlərində təsvir olunur.
3. Bütün hava yolu boyu daşınma üçün çəkilən xərclər aşağıdakıların hesabına ödənilir:
3.1. Əgər söhbət bağlı depeşlərdən gedirsə, o cümlədən əgər həmin depeşlər bir, yaxud bir neçə
vasitəçi administrasiyanın köməyi ilə tranzitlə ötürülürsə, onda depeşləri təqdim edən ölkənin
administrasiyası hesabına;
3.2. Əgər söhbət üstünlük təşkil edən və yollanmış korrespondensiya daxil olmaqla, açıq tranzitlə
göndərilən aviagöndərişlərdən gedirsə, həmin göndərişləri digər rəhbərliyə ötürən administrasiyanın
hesabına.
4. Quru yolu və dəniz tranzitinə görə rüsumlardan azad edilmiş göndərişlər hava yolu ilə yollanırsa,
həmin qaydalar onlara tətbiq edilir.
5. Öz ölkəsi daxilində beynəlxalq hava poçt daşınmasını təmin edən hər bir təyinat administrasiyası,
keçilmiş sahələrin orta məsafəsi 300 km-i keçirsə, həmin daşınma ilə bağlı olan əlavə xərcləri ödəmək
hüququna malikdir. Poçt İstismarı Şurası orta məsafəni tətbiq edilə biləcək digər meyarla əvəz edə bilər.
Əgər pulsuz daşınmanı nəzərdə tutan saziş yoxdursa, bütün üstünlük təşkil edən və xaricdən gələn
aviadepeşlər üçün, həmin poçtun hava yolu ilə göndərilib-göndərilməməsindən asılı olmayaraq, xərclər
eyni olmalıdır.
6. Lakin təyinat administrasiyası tərəfindən alınan son xərclər üzrə ödənişlər konkret olaraq istismar
xərclərinə, yaxud daxili tariflərə əsaslanırsa, onda daxili hava daşınması üçün xərclərin heç bir əlavə
ödənilməsi həyata keçirilmir.
7. Təyinat administrasiyası orta məsafəni hesablayan zaman, son xərclərin ödənilməsinin
hesablanmasının konkret olaraq istismar xərclərinə, yaxud təyinat administrasiyasının daxili tariflərinə
konkret əsaslandığı bütün depeşlərin çəkisini istisna edir.
Maddə 34. Poçt bağlamaları üçün quru və dəniz tarif payları
1. İki poçt administrasiyası arasında mübadilə edilən bağlamalara görə Reqlamentdə
müəyyənləşdirilmiş bağlamaya görə olan əsas tarifin və kiloqrama görə əsas tarifin kombinasiya edilməsi
yolu ilə hesablanmış tarifin daxil olan quru yol payı götürülür.
1.1. Bununla yanaşı, poçt administrasiyaları yuxarıda qeyd olunan əsas tarifləri nəzərə alaraq,
bağlamaya və kiloqrama görə Reqlamentdə müəyyənləşdirilmiş müddəalara uyğun olaraq əlavə tarifləri
tələb etmək hüququnu əldə edə bilərlər.
1.2. 1-ci və 1.1-ci bəndlərdə göstərilən tariflər payları, əgər poçt göndərişləri Reqlamentində həmin
prinsipdən doğan istisnalar nəzərdə tutulmursa, təqdim edən ölkənin administrasiyası tərəfindən ödənilir.
1.3. Daxil olan mübadilə üçün tarifin quru yol payı hər bir ölkənin bütün ərazisi üçün vahid
olmalıdır.
2. Bir və ya bir neçə başqa administrasiyaların yerüstü xidmətləri vasitəsilə eyni ölkənin iki
administrasiyası, yaxud iki idarəsi arasında mübadilə edilən bağlamalara görə, xidmətləri yerüstü
daşınmada iştirak edən ölkələrin xeyrinə Reqlamentdə məsafə pilləsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş
tranzitə görə tarifin quru yol payı düşür.
2.1. Açıq tranzitlə göndərilən bağlamalara gəldikdə isə, vasitəçi administrasiyalar tərəfindən
Reqlamentdə müəyyənləşdirilmiş göndəriş üçün tarifin qeyd edilmiş payını almağa icazə verilir.
2.2. Tranzitə görə tarifin quru yol payı, Poçt göndərişləri Reqlamentində həmin prinsipdən kənara
çıxma nəzərdə tutulmursa, təqdim edən ölkənin administrasiyası tərəfindən ödənilir.
3. Xidmətləri bağlamaların dəniz daşınmasında iştirak edən ölkələrin hər birinə tarifin dəniz payını
almağa icazə verilir. Həmin paylar, Poçt göndərişləri Reqlamentində bu prinsipdən kənara çıxma nəzərdə
tutulmursa, təqdim edən ölkənin administrasiyası tərəfindən ödənilir.
3.1. İstifadə edilən hər bir dəniz daşınması üçün tarifin dəniz payı Poçt göndərişləri Reqlamentində
tətbiq edilən məsafə pilləsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.
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3.2. Poçt administrasiyaları 3.1-ci bənddə müvafiq olaraq hesablanmış tarifin dəniz payını
maksimum 50% artırmaq hüququna malikdirlər. Onlar bu payı istədikləri kimi aşağı sala bilərlər.
Maddə 35. Poçt İstismarı Şurasının xərclərin məbləğini və tarif paylarını müəyyən
etmək hüququ
1. Poçt İstismarı Şurası Reqlamentlərdə əksini tapan şərtlərə uyğun olaraq poçt administrasiyaları
tərəfindən ödənilməli olan tarifin aşağıdakı xərclərini və payını müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malikdir:
1.1. məktub korrespondensiyası ilə olan depeşlərin işlənməsi və daşınmasına görə heç olmazsa bir
vasitəçi ölkə tərəfindən tranzit xərcləri;
1.2. aviapoçta tətbiq edilən aviadaşınma üçün əsas tarif və xərclər;
1.3. daxil olan bağlamanın işlənməsinə görə tarifin daxil olan quru yol payı;
1.4. vasitəçi ölkə tərəfindən bağlamaların işlənməsi və daşınmasına görə tarifin tranzit quru yol payı;
1.5. bağlamaların dəniz daşınmasına görə tarifin dəniz payı.
2. Administrasiyalara ədalətli mükafatlandırma məbləğinin ödənilməsinə zəmanət verən
metodologiyadan istifadə etməklə, mümkün yenidən nəzərdən keçirilmə zamanı etibarlı və nümunəvi
maliyyə-iqtisadi məlumatlar tətbiq edilməlidir.
IV HİSSƏ
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 36. Konvensiyaya və Reqlamentlərə dair təkliflərin təsdiq edilmə şərtləri
1. Konqresə təqdim edilən və bu Konvensiyaya aid olan təkliflərin qüvvəyə minməsi üçün, onlar
səsvermə hüququna malik olan əksər iştirak edən və səs verən üzv ölkələr tərəfindən bəyənilməlidir.
Konqresdə təmsil olunmuş və səsvermə hüququna malik olan üzv ölkələrin heç olmazsa yarısı səsvermədə
iştirak etməlidirlər.
2. Məktub korrespondensiyası Reqlamentinə və Poçt bağlamaları Reqlamentinə aid olan təkliflərin
qüvvəyə minməsi üçün, onlar Poçt İstismarı Şurasının səsvermə hüququna malik olan əksər üzvlər
tərəfindən bəyənilməlidir.
3. İki Konqres arasında verilən və bu Konvensiyaya və onun Yekun protokoluna aid olan təkliflər
aşağıdakılar tərəfindən qəbul edilirsə, qüvvəyə minir:
3.1. Səslərin üçdə ikisi ilə, əgər söhbət düzəlişlərdən gedirsə və üstəlik əgər səsvermə hüququna
malik olan İttifaqa üzv ölkələrin heç olmazsa yarısı səsvermədə iştirak edibsə;
3.2. Əgər söhbət müddəaların şərhindən gedirsə, səslərin əksəriyyəti ilə.
4. 3.1-ci bənddə nəzərdə tutulan müddəalara baxmayaraq, milli qanunvericiliyi təklif edilən
dəyişikliklə hələ uyğun olmayan istənilən üzv ölkə, həmin dəyişikliyi qəbul etməyə imkanının olmadığı
barədə yazılı bildirişi həmin dəyişiklik haqqında məlumatın verildiyi andan doxsan gün ərzində Beynəlxalq
Büronun Baş direktoruna təqdim etmək hüququna malikdir.
Maddə 37. Konqresin gedişatında təqdim edilən qeyd-şərtlər
1. İttifaqın məqsəd və vəzifələri ilə uyğun olmayan istənilən qeyd-şərtə icazə verilmir.
2. Bir qayda olaraq, digər üzv ölkələr tərəfindən mövqeyi bölüşdürülməyən istənilən üzv ölkə
əksəriyyətin rəyinə qoşulmaq üçün bütün mümkün səylərdən istifadə etməlidir. Qeyd-şərtləri yalnız tam
zəruriyyət yarandığı halda və müvafiq səbəblər göstərildiyi təqdirdə irəli sürmək lazımdır.
3. Qüvvədə olan Konvensiyanın maddələrinə olan qeyd-şərtlər, Konqresə yazılı formada olan
təkliflər şəklində Beynəlxalq Büronun işçi dillərindən birində və Konqreslərin daxili Reqlamentinin
müvafiq müddəalarına uyğun olaraq təqdim edilməlidir.
4. Konqresə təqdim edilən qeyd-şərtlərin qüvvəyə minməsi üçün, həmin qeyd-şərtlərin aid olduğu
maddəyə düzəliş edilməsi üçün lazım olan səslərin əksəriyyəti ilə təsdiq edilməlidir.
5. Prinsipcə qeyd-şərtlər qarşılıqlı əsasda qeyd-şərt edən üzv ölkə və digər üzv ölkələr arasında tətbiq
edilir.
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6. Bu Konvensiyaya olan qeyd-şərtlər Konqresin təsdiq etdiyi təkliflər əsasında bu Konvensiyanın
Yekun protokoluna daxil ediləcəkdir.
Maddə 38. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və etibarlılıq müddəti
1. Bu Konvensiya 2006-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir və növbəti Konqresin Aktları qüvvəyə
minənə qədər etibarlıdır.
Bunun təsdiqi olaraq üzv ölkələrin hökumətlərinin səlahiyyətli nümayəndələri bu Konvensiyanı bir
nüsxədə imzaladılar və o, saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Büronun Baş direktoruna təqdim olunacaqdır.
Surəti isə Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosu tərəfindən tərəflərin hər birinə göndəriləcəkdir.
2004-cü il oktyabrın 5-də Buxarest şəhərində imzalanmışdır.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında" Konvensiyasının 20-ci maddəsinin 1-ci bəndinə təklif edilmiş dəyişikliyin
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında" Konvensiyasının 20-ci maddəsinin 1-ci bəndinə təklif edilmiş dəyişiklik təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 aprel 2008-ci il
№ 570-IIIQ
Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyanın
20-ci maddəsinin 1-ci bəndinə təklif edilmiş
DƏYİŞİKLİK
Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlər,
Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyaya
dair Baş Məclisin 1994-cü il 23 dekabr tarixli 49/164 saylı qətnaməsini xatırladaraq,
Konvensiyanın 26-cı maddəsinə uyğun olaraq, Danimarka, Finlandiya, İslandiya, Norveç və İsveç
Hökumətlərinin Konvensiyanın 20-ci maddəsinin 1-ci bəndində «məqsədilə, bir qayda olaraq, iki həftədən
çox olmayan müddət ərzində hər il toplanır» sözlərinin «üçün zəruri olan müddət ərzində hər il toplanır»
sözləri ilə əvəz edilməsi barədə təklif etdiyi dəyişikliyi qeyd edərək,
Konvensiyanın 26-cı maddəsinə uyğun olaraq təklif edilmiş dəyişikliyin hazırkı iclasda iştirakçı
dövlətlər tərəfindən nəzərdən keçirilməsi və yenidən baxılmanın Konvensiyanın 20-ci maddəsinin 1-ci
bəndi ilə məhdudlaşdırılması barədə Baş Məclisin müraciətinin əks olunduğu 23 dekabr 1994-cü il tarixli
49/448 saylı qətnaməsini bir daha qeyd edərək,
Konvensiyanın, o cümlədən Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması üzrə
Komitənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin ləğv olunması
istiqamətində səylərinə verdiyi töhfənin əhəmiyyətini bir daha qeyd edərək,
Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin sayının çoxalması ilə bağlı olaraq Qadınlara münasibətdə
ayrı-seçkiliyin ləğv olunması üzrə Komitənin iş həcminin artdığını və Komitənin illik sessiyasının insan
hüquqları üzrə BMT-nin müqavilə orqanlarının illik sessiyaları sırasında ən qısamüddətli olduğunu qeyd
edərək,
Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin ləğv olunması üzrə Komitənin 14-cü sessiyada qəbul etdiyi
Komitə iclasının vaxtı haqqında 22 saylı tövsiyəni xatırladaraq,
Komitənin mandatı çərçivəsində, iştirakçı dövlətlər tərəfindən təqdim edilmiş məruzələrin tam və
vaxtlı-vaxtında baxılması və Konvensiyaya müvafiq olaraq bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün
Komitəyə imkan yaradılması istiqamətində tədbirlər görülməsinin zəruriliyinə əmin olduğunu bildirərək,
Komitənin iclasları üçün müvafiq vaxtın müəyyən edilməsinin Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin ləğv olunması üzrə Komitənin növbəti illərdə fəaliyyətinin davamlı səmərəliliyinin təmin
edilməsində vacib amil olduğuna əminliyini bir daha bildirərək
1. Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyanın
20-ci maddəsinin 1-ci bəndini aşağıdakı mətnlə əvəz etməyi qərara alır:
«Komitə, Konvensiyanın 18-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş məruzələrin baxılması üçün,
bir qayda olaraq, hər il toplanır. Komitə iclaslarının müddəti Baş Məclisin təsdiqi ilə bu Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərin yığıncağı tərəfindən müəyyən edilir».
820

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2. Baş Məclisə 50-ci sessiyasında həmin dəyişikliyi təsdiq ilə nəzərə almağı tövsiyə edir.
3. Dəyişikliyin Baş Məclis tərəfindən baxıldıqdan və Baş katibi Konvensiyanın depozitarisi elan
edən iştirakçı dövlətlərin üçdə iki hissəsi tərəfindən qəbul olunduqdan sonra qüvvəyə minməsini qərara
alır.
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Ümumdünya Poçt Konvensiyasının Yekun Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Ümumdünya Poçt Konvensiyasının 2004-cü il oktyabrın 5-də Buxarest şəhərində imzalanmış
Yekun Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 aprel 2008-ci il
№ 568-IIIQ
Ümumdünya Poçt Konvensiyasının
YEKUN PROTOKOLU
Göstərilən tarixdə bağlanan Beynəlxalq Poçt Konvensiyasının imzalanması zamanı aşağıda imza
edən səlahiyyətli nümayəndələr aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
Maddə 1. Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti. Göndərişlərin poçtdan geri tələb olunması.
Ünvanın dəyişdirilməsi və düzəliş edilməsi
1. Maddə 5.1 və 2-nin müddəaları Antiqua və Barbudaya, Bəhreynə, Barbadosa, Belizə, Botsvanaya,
Bruneyə, Kanadaya, Honkonqa (Çin), Dominikaya, Misirə, Ficiyə, Qambiyaya, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığına, Birləşmiş Krallıqdan asılı olan xarici ərazilərə, Qrenadaya, Qayanaya,
İrlandiyaya, Yamaykaya, Keniyaya, Kiribatiyə, Küveytə, Lesotoya, Malayziyaya, Malaviyə, Mavrikiyə,
Nauruya, Nigeriyaya, Yeni Zelandiyaya, Uqandaya, Papua-Yeni Qvineyaya, Sent-Kristofer və Nevisə,
Sent-Lüsiyaya, Sent-Vinsent və Qrenadinaya, Solomon adalarına, Samoaya, Seyşel adalarına, SyerraLeoneyə, Sinqapura, Svazilendə, Tanzaniyaya, Trinidad və Tobaqoya, Tuvaluya, Vanuatuya və Zambiyaya
tətbiq edilmir.
2. 5.1 və 2 maddələrinin müddəaları eləcə də, göndərənin xahişi ilə təhvil alana onun ünvanına
göndərişin daxil olması haqqında məlumatın verildiyi andan məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
qaytarılmasına, yaxud ünvanının dəyişdirilməsinə qanunvericiliyi icazə verməyən Avstriyaya,
Danimarkaya və İrana tətbiq edilmir.
3. Maddə 5.1 Avstraliyaya, Qanaya və Zimbabveyə tətbiq edilmir.
4. Maddə 5.2 göndərənin xahişi ilə göndərişlərin poçtdan geri tələb olunan, yaxud məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin ünvanının dəyişdirilməsinə qanunvericiliyi icazə verməyən Koreya
Xalq Demokratik Respublikasına, İraqa, Myanmaya və Baham adalarına tətbiq edilmir.
5. Maddə 5.2 ABŞ-a aid edilmir.
6. Maddə 5.2 Avstraliyaya, həmin maddə ölkənin qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi halda,
tətbiq edilir.
7. Maddə 5.2-dən kənara çıxaraq, Salvadora, Panamaya, Filippinə, Konqoya və Venesuelaya, ünvan
sahibi bağlamalara gömrük baxışının keçirilməsini xahiş etdikdən sonra bağlamaların geri qaytarılmasına
icazə verilmir, belə ki, onların gömrük qanunvericiliyi buna imkan vermir.
Maddə 2. Tariflər
1. Maddə 6-dan kənara çıxaraq, Avstraliyanın, Kanadanın və Yeni Zelandiyanın poçt
administrasiyalarına, əgər onların ölkələrinin qanunvericiliyi ilə yol verilirsə, Reqlamentlərdə nəzərdə
tutulan tariflərdən fərqlənən poçt tariflərini almağa icazə verilir.
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Maddə 3. Korlar üçün göndərişlərin (sekoqramların) poçt tarifləri ödənişindən azad
edilməsində müstəsna hallar
1. Maddə 7-dən kənara çıxaraq, öz daxili xidmətlərində göndərişlərin (sekoqramların) korlar üçün
pulsuz yollanmasını təqdim etməyən İndoneziyanın, Sent-Vinsent və Qrenadinanın və Türkiyənin poçt
administrasiyaları, öz daxili xidmətlərində tətbiq edilməyən tariflərdən artıq olmamaqla rüsum və xüsusi
tariflər almaq hüququna malikdirlər.
2. Maddə 7-dən kənara çıxaraq, Almaniyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avstraliyanın,
Avstriyanın, Kanadanın, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının, Yaponiya və
İsveçrənin poçt administrasiyaları öz daxili xidmətlərində korlar üçün göndərişlərə (sekoqramlara) tətbiq
edilən xüsusi tariflər almaq hüququna malikdirlər.
Maddə 4. Əsas xidmətlər
1. Maddə 12-nin müddəalarına baxmayaraq, Avstraliya əsas xidmətlərin poçt göndərişlərinə aid
edilməsini bəyənmir.
2. Maddə 12.2.4-ün müddəaları milli qanunvericiliyi çəkinin daha aşağı həddindən istifadəni nəzərdə
tutan Böyük Britaniyaya tətbiq edilmir. Böyük Britaniyanın səhiyyə və təhlükəsizlik üzrə
qanunvericiliyində 20 kiloqramlıq poçt kisələrinin çəkisinin məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Maddə 5. Kiçik paketlər
1. Əfqanıstanın poçt administrasiyasına, bu Konvensiyanın 12-ci maddəsindən kənara çıxaraq,
göndərilən və daxil olan kiçik paketlərin maksimal çəkisini 1 kiloqrama qədər məhdudlaşdırmağa icazə
verilir.
Maddə 6. Çatdırma haqqında bildiriş
1. Kanadanın poçt administrasiyasına bağlamalara dair Maddə 13.4.3-də tətbiq etməməyə icazə
verilir, belə ki, o, öz daxili rejimində bağlamaların alınması haqqında bildiriş xidmətini təmin etmir.
Maddə 7. Cavabla beynəlxalq kommersiya məktublaşması (CBKM) xidməti
1. Maddə 13.4.1-dən kənara çıxmaqla, Bolqarıstanın poçt administrasiyası maraqlı olan poçt
administrasiyaları ilə danışıqlardan sonra cavabla beynəlxalq kommersiya məktublaşması (CBKM)
xidmətini təqdim edəcəkdir.
Maddə 8. Qadağalar (məktub korrespondensiyası)
1. Müstəsna olaraq, Livanın və Koreya Xalq Demokratik Respublikasının poçt administrasiyaları
sikkələrdən və pul əskinaslarından, yaxud istənilən adsız dəyərlilərdən, yol çeklərindən, yaxud platindən,
qızıldan, yaxud emal edilmiş və ya emal edilməmiş gümüşdən, qiymətli daş-qaşlardan və digər qiymətli
əşyalardan ibarət olan sifarişli göndərişləri qəbul etmir. Bu administrasiyalar sifarişli göndərişlərin, eləcə
də şüşə, yaxud kövrək əşyalardan ibarət olan göndərişlərin oğurlanma, yaxud zədələnmə hallarında Məktub
Korrespondensiyası Reqlamentinin onların məsuliyyətinə dair müddəalarına ciddi riayət etməyə borclu
deyildirlər.
2. Müstəsna olaraq, Honkonq xüsusi İnzibati rayonu, İraq, Nepal, Pakistan, Sudan və Vyetnamdan
başqa, Səudiyyə Ərəbistanının, Boliviyanın və Çin Xalq Respublikasının poçt administrasiyaları
sikkələrdən, bank biletlərindən, kredit biletlərindən, yaxud təqdim edən şəxsə istənilən adsız dəyərlilərdən,
yol çeklərindən, platindən, məmulat, yaxud emal edilməmiş şəkildə olan qızıl, yaxud gümüşdən, qiymətli
daşlardan, zərgərlik məmulatlarından və digər qiymətli əşyalardan ibarət olan sifarişli göndərişlərə yol
vermir.
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3. Myanmanın poçt administrasiyası 16.6-cı maddəsində göstərilən qiymətli əşyalardan ibarət
qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri qəbul etmir, belə ki, onun daxili qanunvericiliyi bu cür göndərişlərə
yol vermir.
4. Nepalın poçt administrasiyası pul banknotlarından, sikkələrdən ibarət olan sifarişli, yaxud qiyməti
bəyan olunmuş göndərişləri, buna dair xüsusi saziş bağlanması halı istisna olmaqla, qəbul etmir.
5. Özbəkistanın poçt administrasiyası sikkələrdən, bank biletlərindən, çeklərdən, poçt
markalarından, yaxud xarici valyutadan ibarət olan sifarişli göndərişləri, yaxud qiyməti bəyan olunmuş
göndərişləri qəbul etmir və bu cür göndərişlər zamanı itki, yaxud zədələnmə hallarında hər hansı
məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
6. İran İslam Respublikasının poçt administrasiyası islam dininin prinsiplərinə zidd olan
predmetlərdən ibarət göndərişləri qəbul etmir.
7. Filippinin poçt administrasiyası sikkələrdən, pul əskinaslarından, yaxud göndərənə qiymətli
kağızlardan, yol çeklərindən, platindən, məmulat, yaxud emal edilməmiş qızıl, yaxud gümüşdən, qiymətli
daşlardan və digər qiymətli əşyalardan ibarət olan məktub korrespondensiyası göndərişlərini (sadə, sifarişli,
yaxud qiyməti bəyan olunmuş) qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
8. Avstraliyanın poçt administrasiyası külçə, yaxud bank biletlərindən ibarət olan hər hansı poçt
göndərişlərini qəbul etmir. Bundan əlavə, o, Avstraliyaya təyinatla olan nə sifarişli göndərişləri, nə də açıq
tranzitlə olan daş-qaş, qiymətli metallardan, qiymətli, yaxud yarımqiymətli daşlardan, qiymətli kağızlardan,
sikkələrdən, yaxud digər satıla biləcək əşyalardan ibarət göndərişləri qəbul etmir. O, həmin qeyd-şərtlər
pozulmaqla poçtla yollanmış göndərişlərə dair hər cür məsuliyyəti öz üzərindən götürür.
9. Çin Xalq Respublikasının poçt administrasiyası Honkonq xüsusi inzibati rayonu istisna olmaqla,
sikkələrdən, banknotlardan, pul əskinaslarından, yaxud istənilən adsız qiymətli kağızlardan, öz daxili
Reqlamentinə uyğun olaraq, yol çeklərindən ibarət qiyməti bəyan olunmuş göndərişləri qəbul etmir.
10. Latviya və Monqolustanın poçt administrasiyaları, öz milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq,
sikkələrdən, banknotlardan, adsız qiymətli kağızlardan və yol çeklərindən ibarət sadə, sifarişli və qiyməti
bəyan olunmuş göndərişləri qəbul etməmək hüququnu özlərində saxlayırlar.
11. Braziliyanın poçt administrasiyası sikkələrdən, dövriyyədə olan bank biletlərindən və istənilən
adsız dəyərlilərdən ibarət sadə, sifarişli və qiyməti bəyan olunmuş poçtları qəbul etməmək hüququnu
özündə saxlayır.
12. Vyetnamın poçt administrasiyası əşya və mallardan ibarət məktubları qəbul etməmək hüququnu
özündə saxlayır.
Maddə 9. Qadağalar (poçt bağlamaları)
1. Kanadanın, Myanmanın və Zambiyanın poçt administrasiyaları, maddə 15.6.1.3.1-də göstərilən
qiymətli əşyalardan ibarət bağlamalara yol verməmək hüququna malikdir, belə ki, bu, onun daxili
qanunvericiliyinə ziddir.
2. Livan və Sudanın poçt administrasiyaları, istisna olaraq sikkələrdən, pul əskinaslarından, yaxud
istənilən adsız dəyərlilərdən, yol çeklərindən, emal edilmiş, yaxud emal edilməmiş platindən, qızıl və
gümüşdən, qiymətli daşlardan və digər qiymətli əşyalardan, yaxud maye maddələrdən təşkil olunmuş və
asanlıqla mayeyə çevrilən elementlərdən, yaxud şüşə və ona bərabərləşdirilən əşyalardan, eləcə də kövrək
predmetlərdən ibarət bağlamaları (sadə, sifarişli, yaxud qiyməti bəyan olunmuş) qəbul etmirlər. Onlar Poçt
Bağlamaları Reqlamentinin müvafiq müddəalarını yerinə yetirməyə borclu deyillər.
3. Braziliyanın poçt administrasiyası dövriyyədə olan sikkə və banknotlardan, eləcə də istənilən
digər adsız qiymətli kağızlardan ibarət olan qiyməti bəyan olunmuş bağlamaları, daxili reqlamentasiyasının
bunu qadağan etdiyini nəzərə alaraq, qəbul etməmək hüququna malikdir.
4. Qananın poçt administrasiyası dövriyyədə olan sikkə və banknotlardan ibarət qiyməti bəyan
olunmuş bağlamaları, daxili reqlamentasiyasının bunu qadağan etdiyini nəzərə alaraq, qəbul etməmək
hüququna malikdir.
5. Maddə 15-də sadalanan əşyalardan başqa, Səudiyyə Ərəbistanının poçt administrasiyası,
sikkələrdən, bank biletlərindən, yaxud hər hansı bir adsız dəyərdən, yol çeklərindən, platindən, yaxud
məmulat və ya emal edilməmiş şəkildə olan qızıl və gümüşdən, qiymətli kağızlardan və digər qiymətli
əşyalardan ibarət bağlamaları qəbul etmir. O, həmçinin istənilən dərmanlardan ibarət bağlamaları, əgər
onların üzərində səlahiyyətli rəsmi orqan tərəfindən verilmiş göstəriş yoxdursa, eləcə də alovun
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söndürülməsi üçün nəzərdə tutulan məhsulları, kimyəvi elementləri, yaxud islam dininin prinsiplərinə zidd
əşyaları qəbul etmir.
6. Maddə 15-də sadalanan predmetlərdən başqa, Omanın poçt administrasiyası aşağıdakılardan
ibarət bağlamaları qəbul etmir:
6.1. istənilən növ dərmanları, əgər onlar səlahiyyətli rəsmi orqan tərəfindən verilmiş tibbi reseptlə
müşayiət edilmirsə;
6.2. alovun söndürülməsi üçün nəzərdə tutulan maddələr və kimyəvi mayelər;
6.3. islam dininin prinsiplərinə zidd olan predmetlər.
7. Maddə 15-də sadalanan əşyalara əlavə olaraq, İran İslam Respublikasının poçt administrasiyasının
islam dininin prinsiplərinə zidd olan predmetlərdən ibarət bağlamalara yol verməmək hüququ vardır.
8. Filippinin poçt administrasiyasının sikkələrdən, pul əskinaslarından, yaxud istənilən adsız
qiymətli dəyərlilərdən, yol çeklərindən, məmulat, yaxud emal edilməmiş platindən, qızıl və gümüşdən,
qiymətli daşlardan və digər qiymətli predmetlərdən, yaxud maye maddələrdən təşkil olunmuş və asanlıqla
mayeyə çevrilən elementlərdən, yaxud şüşə və ona bərabərləşdirilən əşyalardan, eləcə də kövrək əşyalardan
ibarət bağlamalara yol verməmək hüququ vardır.
9. Avstraliyanın poçt administrasiyası külçələrdən və bank biletlərindən ibarət olan hər hansı poçt
göndərişlərini qəbul etmir.
10. Çin Xalq Respublikasının poçt administrasiyası sikkələrdən, pul əskinaslarından, yaxud istənilən
adsız qiymətli kağızlardan, yol çeklərindən, məmulat, yaxud emal edilməmiş şəkildə olan platindən, qızıl
və gümüşdən, qiymətli daşlardan və digər qiymətli əşyalardan ibarət sadə bağlamaları qəbul etmir. Bundan
əlavə, Honkonq xüsusi inzibati rayonu istisna olmaqla, sikkələrdən, pul əskinaslarından, yaxud istənilən
adsız qiymətli kağızlardan, yol çeklərindən ibarət qiyməti bəyan olunmuş bağlamalarda qəbul edilmir.
11. Monqolustanın poçt administrasiyası, öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sikkələrdən, pul
əskinaslarından, yaxud istənilən adsız qiymətli kağızlardan, yol çeklərindən ibarət bağlamaları qəbul
etməmək hüququnu özündə saxlayır.
12. Latviyanın poçt administrasiyası sikkələrdən, bank biletlərindən, yaxud adsız qiymətli
kağızlardan (çeklərdən) və ya xarici valyutadan ibarət sadə bağlamaları və qiyməti bəyan olunmuş
bağlamaları qəbul etmir və müvafiq göndərişlər itdiyi, yaxud zədələndiyi halda hər cür məsuliyyəti öz
üzərindən götürür.
Maddə 10. Gömrük rüsumları ödənişinə aid olan əşyalar
1. Maddə 15-ə istinad etməklə, aşağıda göstərilən ölkələrin poçt administrasiyaları gömrük rüsumu
qoyulmalı olan əşyalar yerləşdirilməklə qiyməti bəyan olunmuş göndərişlərin yollanmasına yol vermirlər:
Banqladeş və Salvador.
2. Maddə 12-yə istinad etməklə, aşağıdakı ölkələrin poçt administrasiyaları gömrük rüsumu
qoyulmalı olan əşyalar yerləşdirilməklə sadə və sifarişli məktubların göndərilməsinə yol vermir:
Əfqanıstan, Albaniya, Azərbaycan, Belarus, Kamboca, Çili, Kolumbiya, Kuba, Salvador, Estoniya, İtaliya,
Latviya, Nepal, Özbəkistan, Peru, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, San-Marino, Türkmənistan,
Ukrayna, Venesuela.
3. Maddə 15-ə istinad etməklə, aşağıdakı ölkələrin poçt administrasiyaları gömrük rüsumu
qoyulmalı olan əşyalar yerləşdirilməklə sadə məktubların göndərilməsinə yol vermir: Benin, Burkina-Faso,
Kot-d'İvuar, Cibuti, Mali və Mavritaniya.
4. 1-3-cü bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, serum, vaksin, eləcə də təcili ehtiyac olan defisit
dərmanlar yerləşdirilmiş göndərişlərin göndərilməsinə bütün hallarda yol verilir.
Maddə 11. Reklamasiyalar
1. Maddə 17.3-dən kənara çıxmaqla, Səudiyyə Ərəbistanı, Bolqarıstan, Kabo-Verde, Misir, Qabon
Birləşmiş Krallığın xarici əraziləri, Yunanıstan, İran, Qırğızıstan, Monqolustan, Myanma, Özbəkistan,
Filippin, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Sudan, Suriya, Çad, Türkmənistan və Ukrayna poçt
administrasiyaları məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün reklamasiyalara görə müştərilərdən tarif
almaq hüququnu özlərində saxlayırlar.
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2. Maddə 17.3-dən kənara çıxmaqla, Argentinanın, Avstriyanın, Azərbaycanın, Slovakiyanın və Çex
Respublikasının poçt administrasiyaları, əgər reklamasiyaya dair görülən tədbirlər nəticəsində onun özünü
doğrultmadığı məlum olarsa, xüsusi tarif almaq hüququnu özlərində saxlayırlar.
3. Əfqanıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Bolqarıstan, Kabo-Verde, Konqo, Qabon, Misir, İran,
Qırğızıstan, Monqolustan, Myanma, Özbəkistan, Sudan, Surinam, Suriya, Türkmənistan, Ukrayna və
Zambiyanın poçt administrasiyaları bağlamalar üçün reklamasiyalara görə öz müştərilərindən tarif almaq
hüququnu özlərində saxlayırlar.
4. Maddə 17.3-dən kənara çıxmaqla, ABŞ, Braziliya və Panamanın poçt administrasiyaları məktub
korrespondensiyası göndərişlərinə və həmin maddənin 1-3-cü bəndlərinə müvafiq olaraq, həmin ödənişi
alan ölkələrdə verilmiş bağlamalara dair reklamasiyalara görə müştərilərdən ödəniş almaq hüququnu
özündə saxlayır.
Maddə 12. Gömrüyə təqdim etməyə görə tarif
1. Qabonun poçt administrasiyası gömrüyə təqdim etməyə görə öz müştərilərindən tarif almaq
hüququnu özündə saxlayır.
2. Konqo və Zambiyanın poçt administrasiyaları gömrüyə bağlamaları təqdim etməyə görə öz
müştərilərindən tarif almaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 13. Məktub korrespondensiyasının xarici ölkələrdə çatdırılması
1. ABŞ, Avstraliya, Avstriya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Yunanıstan
və Yeni Zelandiyanın poçt administrasiyaları, 27.4-cü maddəyə müvafiq olaraq, göndərişi verən zaman
onların xidmətləri tərəfindən poçt göndərişləri kimi yollanmayan göndərişləri ona qaytaran istənilən poçt
administrasiyasından işin yerinə yetirilmə dəyərindən asılı olaraq tarif almaq hüququnu özündə saxlayır.
2. Maddə 27.4-dən kənara çıxmaqla, Kanadanın poçt administrasiyası təqdim edən
administrasiyadan bu cür göndərişlərin işlənməsi ilə bağlı xərcləri minimal ödəməyə imkan verən ödənişi
almaq hüququnu özündə saxlayır.
3. Maddə 27.4 təyinat poçt administrasiyasına, xaricdə böyük miqdarda təqdim edilmiş məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılmasına görə ödənişi, təqdim edən poçt administrasiyasından
tələb etməyə icazə verir. Avstraliya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı bu məbləğin
təyinat ölkəsinin müvafiq göndərişlərə tətbiq edilən daxili tarifi ilə ödənilməsi hüququnu özündə saxlayır.
4. Maddə 27.4 təyinat poçt administrasiyasına, xaricdə böyük miqdarda təqdim edilmiş məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılmasına görə ödənişi, təqdim edən poçt administrasiyasından
tələb etməyə imkan verir. Növbəti ölkələr həmin məbləğin ödənişini böyük miqdarda poçt üçün
Reqlamentdə icazə verilən hüdudda məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır: ABŞ, Baham adaları,
Barbados, Bruney, Çin, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Birləşmiş Krallıqdan asılı
olan xarici ərazilər, Qrenada, Qayana, Hindistan, Malayziya, Nepal, Yeni Zelandiya, Niderland, Niderland
Antilləri və Aruba, Sent-Lüsiya, Sent-Vinsent və Qrenadina, Sinqapur, Şri-Lanka, Surinam, Tailand.
5. 4-cü bənddə göstərilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, aşağıdakı ölkələr İttifaqa üzv ölkələrin Poçt
Konvensiyasının 27-ci maddəsinin müddəalarını tam tətbiq etmək hüququnu özlərində saxlayırlar:
Almaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Argentina, Avstriya, Benin, Braziliya, Burkina-Faso, Kamerun, Kipr, Kotd'İvuar, Danimarka, Misir, Fransa, Yunanıstan, Qvineya, İsrail, İtaliya, Yaponiya, İordaniya, Livan,
Lüksemburq, Mali, Mərakeş, Mavritaniya, Monako, Norveç, Portuqaliya, Seneqal, Suriya.
6. Maddə 27.4-ün tətbiq edilməsinə dair, Almaniyanın poçt administrasiyası göndərən ölkənin poçt
administrasiyasından göndərənin yaşadığı ölkənin poçt administrasiyasından onun ala biləcəyi məbləğdə
kompensasiya ödəməyi tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
7. Maddə 13-ə daxil edilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, Çin Xalq Respublikası böyük miqdarda
göndərilən poçt üçün ÜPİ-nin Konvensiyası və Məktub Korrespondensiyası Reqlamentinin müddəaları ilə
icazə verilən hüdudlarda xaricdə böyük miqdarda təqdim edilən məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
çatdırılmasına görə ödənişləri məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 14. Tarifin daxil olan müstəsna quru yol payları
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1. Maddə 34-dən kənara çıxmaqla, Əfqanıstanın poçt administrasiyası əlavə olaraq tarifin daxil olan
müstəsna quru yol paymı hər bağlamaya görə 7,50 SDR məbləğində daxil olan mübadilə üçün tutmaq
hüququna malikdir.
Maddə 15. Xüsusi tariflər
1. ABŞ, Belçika və Norveçin poçt administrasiyaları aviabağlamalar üçün tarifin yerüstü
bağlamalara nisbətən daha yüksək quru yol paymı almaq hüququna malikdirlər.
2. Livanın poçt administrasiyasına çəkisi 1 kq-a qədər olan bağlamalar üçün, çəkisi 1 kq-dan çox,
lakin 3 kq-dan az olan bağlamalar üçün tətbiq edilən tarifi almaq hüququ verilir.
3. Panamanın poçt administrasiyasına hava yolu ilə daşınan yerüstü tranzit bağlamaların hər
kiloqramına görə 0,20 SDR almaq hüququ verilir.
Bunu təsdiq etmək üçün, aşağıda göstərilən səlahiyyətli nümayəndələr Konvensiyanın mətninə daxil
olan müddəalar kimi eyni bir qüvvə və əhəmiyyətə malik olan bu Protokolu tərtib etmiş və onu bir nüsxədə
imzalamışlar. Bu sənəd saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Büronun Baş direktoruna təqdim ediləcək, surətini
isə Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosu Tərəflərin hər birinə verəcəkdir.
2004-cü il oktyabrın 5-də Buxarest şəhərində imzalanmışdır.
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" Konvensiyanın
2007-ci il noyabrın 12-də Bakı şəhərində imzalanmış Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 aprel 2008-ci il
№ 562-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
haqqında Konvensiyanın
PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya
imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər aşağıdakı müddəaların Konvensiyanın tərkib hissəsi sayıldığı
barədə razılığa gəlmişlər:
1. 5-ci maddənin 5-ci bəndinin (a) altbəndinə əlavə
Müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementləri və təfsilatları üzrə danışıqlar
aparmaq səlahiyyətlərinə malik olan şəxs, hətta müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi
Razılığa gələn digər Dövlətdə imzalandığı halda belə, Razılığa gələn Dövlətdə öz səlahiyyətlərindən
istifadə edən hesab edilə bilər.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Bakı şəhərində 12 noyabr 2007-ci il tarixində Azərbaycan, bolqar və ingilis dillərinin hər birində iki
nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Fikir ayrılığı olduğu təqdirdə, ingilis dilində
olan mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
imza)

Bolqarıstan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" 2007-ci il noyabrın 12-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq
edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 aprel 2008-ci il
№ 561-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYA
Preambula
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti iki ölkə arasında iqtisadi
əlaqələrin təşviq edilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmamın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə
razılığa gəlmişlər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 1
Əhatə olunan şəxslər
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Əhatə olunan vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun yerli
hakimiyyət orqanları və ya inzibati ərazi bölmələri tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə
tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən tutulan bütün vergilər, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlərdən vergilər, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından vergilər
aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
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ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
iii) əmlak vergisi və
iv) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
b) Bolqarıstan Respublikasında:
i) şəxsi gəlir vergisi;
ii) korporativ gəlir vergisi;
iii) yekun vergi;
iv) daşınmaz əmlak vergisi
(bundan sonra "Bolqarıstan vergisi" adlanır).
4. Bu Konvensiya, həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra Razılığa gələn Dövlətlərin hər hansı
biri tərəfindən mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən mahiyyətcə oxşar
vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları özlərinin müvafiq vergi
qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Fəsil II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Azərbaycan" termini - daxili sular, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
məxsus olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki,
dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və
yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən
edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
(b) "Bolqarıstan" termini - Bolqarıstan Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə
Bolqarıstan Respublikasının öz dövlət suverenliyini həyata keçirdiyi ərazi və ərazi dənizini, həmçinin
beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq öz suveren hüquqlarını və yurisdiksiyasını tətbiq etdiyi kontinental şelf
və eksklüziv iqtisadi zonanı bildirir;
(c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və Bolqarıstanı bildirir;
(d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) "şirkət" termini - hər hansı hüquqi şəxsi və ya vergi məqsədləri üçün hüquqi şəxs kimi baxılan
hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə edilən müəssisəni və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə edilən müəssisəni bildirir;
(g) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən
dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin
müstəsna olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna
olmaqla) bildirir;
(h) "səlahiyyətli orqan" termini:
(i) Azərbaycan Respublikasında - Maliyyə Nazirliyini və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Bolqarıstanda - maliyyə nazirini və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir;
(i) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın müddəalarının istənilən vaxt tətbiqi zamanı
burada müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq
edildiyi vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı
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daşıyır. Həmin dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin
terminə həmin Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, inkorporasiya yerinə, idarəetmə yerinə
və ya oxşar xarakterli digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi bildirir, həmçinin
həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi bölməsini və ya yerli hakimiyyət orqanını da əhatə edir.
Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka
münasibətdə orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərinin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər (a) altbəndinin müddəalarına müvafiq olaraq onun həyati mənafelərinin mərkəzinin
yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi
yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, şirkət Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin
rezidentidirsə, bu halda o, yalnız inkorporasiya edildiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
4. Əgər bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxsdən və ya şirkətdən
fərqli şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə, bu halda Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə və Konvensiyanın bu cür şəxsə tətbiq edilmə
formasını müəyyən etməyə çalışacaqlar. Bu cür razılıq olmadığı təqdirdə həmin bənd üzrə həmin şəxsə
Konvensiyanın üstünlükləri tətbiq edilmir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) bölmə;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, gəmi və ya təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər struktur;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasilatı və ya işlənməsi üzrə hər
hansı digər yer.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma qurğuları və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança və ya qurğularla bağlı fəaliyyət on iki aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər
üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət eyni bir
yerdə və eyni bir layihə üçün istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı aydan artıq bir dövr və ya
dövrlər ərzində davam etdikdə.
831

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan, müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) altbəndlərində sadalanmış fəaliyyət
növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin bu
kombinasiyasının nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən adı birinci çəkilən
Dövlətdə bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə göstərilmiş
fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata
keçirilirsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi
nümayəndəliyə çevirmir; və ya
(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən Dövlətdə mal və ya məmulat
ehtiyatları saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq müəssisənin adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi,
təkrarsığorta istisna olmaqla, Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs vasitəsilə sığorta mükafatları yığırsa və ya orada yerləşən riskləri sığorta
edirsə, həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki,
tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və
maliyyə münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr
arasında ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil
statuslu agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlir
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir. Dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə
ki, həmin rezident sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər rezident sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyinə aid edilə bilən
hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə xərclərinin və ümumi inzibati xərclərin
çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində
Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki,
nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddənin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Beynəlxalq daşımalar
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda təsadüfi əsasda heyətsiz icarəyə
verilməsindən mənfəət;
(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla)
beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət də aiddir,
bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə təsadüfi xarakter daşısın.
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3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan
verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri
olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi
məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən və ya mənfəətdə iştirak hüququ
verən (borc tələbləri olmayan) digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident
olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada
vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq
fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə
orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə
bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda
tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilər.
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Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 7 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərin birində yaranan və
Razılığa gələn digər Dövlətin onların faktiki sahibi olan rezidentinə ödənilən faizlər yalnız Razılığa gələn
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) faizlərin ödəyicisi və ya resipiyenti Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı birinin Hökuməti onun
hər hansı inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı və ya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı
birinin Milli Bankı və ya Azərbaycan Dövlət Neft Fondudursa;
(b) faizlər Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı birinin Hökuməti, Milli Bankı və ya inzibati ərazi
bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən zəmanət verilmiş borca münasibətdə ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatları və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
5. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən
daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza
vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyi bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borc bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
8. Faizlərin ödənilməsinə əsas verən borc tələbinin yaradılması və ya verilməsi ilə bağlı olan şəxsin
əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu yaradılma və ya verilmə yolu ilə bu maddənin
üstünlüklərindən istifadə etmək olduğu halda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcəkdir.
Maddə 12
Royaltüər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi:
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a) hər hansı patent, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə
hüququnun verilməsinə görə və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya (knowhow) görə ödənilən royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər və kompyuter proqramları üzrə müəlliflik hüquqlarının, radio və ya televiziya
yayımı üçün istifadə olunan lentlər, kasetlər və ya digər şəkil və ya səs reproduksiyası vasitələrinin, hər
hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə
hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə (know-how) dair informasiya əvəzində
alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyi bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və
ya bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi
halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab
edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
8. Royaltilərin ödənilməsinə əsas verən hüquqların yaradılması və ya verilməsi ilə bağlı olan şəxsin
əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu yaradılma və ya verilmə yolu ilə bu maddənin
üstünlüklərindən istifadə etmək olduğu halda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcəkdir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, dəyərinin 50 faizindən çoxunu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edən səhmlərin
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
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Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər
fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, o, öz fəaliyyətini
həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya sahib
olmasın. O bu cür daimi bazaya sahib olduğu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti,
o cümlədən həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş bu tərzdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent digər Dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq
dövr ərzində ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa
və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə
və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya nəzarət şurasının, yaxud oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar
və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə
həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
837

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 18
Təqaüdlər və annuitetlər
1. 18-ci maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar və annuitetlər yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sosial müdafiə sisteminin
bir hissəsi olan dövlət sxemi əsasında ödənilən təqaüdlər və edilən digər oxşar ödənişlər yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. "Annuitet" termini - dövri olaraq adekvat qaydada və tam olaraq xidmətlərin əvəzində pul və ya
pul dəyəri formasında ödəmələr etmək öhdəliyi üzrə ömür boyu və ya müəyyən, yaxud qeyri-müəyyən dövr
ərzində, təsbit edilmiş vaxtlarda ödənilən təsbit edilmiş məbləği bildirir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı
ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət
orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən hər hansı təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara və təqaüdlərə tətbiq
edilir.
Maddə 20
Tələbələr və təcrübə keçən şəxslər
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə həmin
digər Dövlətdən kənardan aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir.
Maddə 21
Müəllimlər və tədqiqatçılar
1. Razılığa gələn Dövlətə yalnız həmin Dövlətdəki universitetdə, kollecdə, məktəbdə və ya digər
tanınmış təhsil qurumunda dərs vermək, yaxud tədqiqat aparmaq məqsədilə iki ildən artıq olmayan müddətə
gələn və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya adı birinci çəkilən Dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl həmin digər Dövlətin rezidenti olmuş fiziki şəxs adı birinci çəkilən Dövlətdə bu cür müəllimlik və
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ya tədqiqatla bağlı aldığı istənilən mükafatlara münasibətdə vergidən azad ediləcəkdir, bir şərtlə ki, bu cür
mükafatlar onun tərəfindən həmin Dövlətdən kənardakı mənbələrdən əldə edilsin.
2. Tədqiqat fiziki şəxs tərəfindən ictimai maraqlar üçün deyil, ilk növbədə hər hansı şəxsin, yaxud
şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirildiyi halda 1-ci bəndin müddəaları bu cür fəaliyyətdən əldə
edilən gəlirə tətbiq edilmir.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak bu cür daimi nümayəndəlik və
ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və
ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, uduşlu oyunlardan və lotereyalardan əldə
edilən gəlir həmçinin həmin digər Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər.
Fəsil IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 23
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
ya hava gəmiləri və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil
olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Fəsil V
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODLARI
Maddə 24
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodları
1.
Azərbaycanda
ikiqat
vergitutmanın
qarşısı
aşağıdakı
kimi
alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Bolqarıstanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, Bolqarıstanda ödənilmiş vergi məbləği, həmin
şəxsdən göstərilən gəlir və ya əmlaka münasibətdə Azərbaycanda alınan verginin məbləğindən çıxılmalıdır.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq bu
cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Bolqarıstanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
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(a) Əgər Bolqarıstanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda
vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, Bolqarıstan, bu bəndin (b) və (c)
altbəndlərinin müddəaları nəzərə alınmaqla, bu cür gəliri və ya əmlakı vergidən azad edəcəkdir;
(b) əgər Bolqarıstanın rezidenti bu Konvensiyanın 10-cu, 11-ci və ya 12-ci maddələrinə müvafiq
olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən dividendlər, faizlər və ya royaltilər əldə edirsə, Bolqarıstan
həmin rezidentin dividend, faiz və ya royaltilərdən ödədiyi vergidən Azərbaycanda ödənilmiş vergiyə
bərabər məbləğin çıxılmasına yol verəcəkdir. Bununla belə, bu cür çıxılma, çıxılma verilməzdən əvvəl
hesablanmış və Azərbaycandan əldə edilmiş bu cür dividendlərə, faizlərə və royaltilərə aid edilən vergi
məbləğindən çox olmamalıdır;
(c) əgər bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına müvafiq olaraq, Bolqarıstanın rezidenti
tərəfindən əldə edilmiş gəlir və ya ona məxsus olan əmlak Bolqarıstanda vergidən azaddırsa, Bolqarıstan,
buna baxmayaraq, bu cür rezidentin qalan gəlirinə və ya əmlakına vergi hesablayarkən, vergidən azad
edilmiş gəliri və ya əmlakı nəzərə ala bilər.
Fəsil VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla
bağlı öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi
və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutmaya və ya bununla bağlı öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi
vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
olan borc kimi eyni şərtlər asında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
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1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezidenti olduğu Dövlətin və ya bu hal 25-ci
maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya
gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək eyni zamanda qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin, Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərinin müddəalarının
yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya,
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında məxfi hesab edilir və yalnız birinci cümlədə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi qaydalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 29
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Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə diplomatik kanallarla yazılı bildiriş təqdim edir.
2. Konvensiya bu bildirişlərdən sonuncusunun alındığı tarixdən qüvvəyə minir və onun müddəaları
Razılığa gələn hər iki Dövlətdə:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin yanvar ayının ilk günündə və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin yanvar
ayının ilk günündə başlanan dövr üzrə hesablanan vergi məbləğlərinə
tətbiq edilir.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətə qüvvədə olacaqdır, lakin Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı 5 illik dövr başa çatdıqdan sonra istənilən təqvim
ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış diplomatik kanallarla yazılı bildiriş təqdim etməklə
Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin yanvar ayının ilk günündə və ya ondan sonra ödənilən və ya
kreditləşən məbləğlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin təqdim
edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin yanvar ayının ilk günündə başlanan dövr üzrə hesablanan vergi
məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bakı şəhərində 12 noyabr 2007-ci il tarixində Azərbaycan, bolqar və ingilis dillərinin hər birində iki
nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Fikir ayrılığı olduğu təqdirdə, ingilis dilində
olan mətndən istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Bolqarıstan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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"Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasına dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi barədə" Protokolun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasına dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi barədə" 2003-cü il mayın 15-də Strasburq şəhərində imzalanmış Protokol Azərbaycan
Respublikasının ona dair bəyanatı ilə birlikdə təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2008-ci il
№ 550-IIIQ
Terrorizmin qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
barədə
PROTOKOL
Avropa Şurasının üzvü olan və bu Protokolu imzalayan Dövlətlər,
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə üzrə 2001-ci il 12
sentyabr tarixli Bəyannaməsini və 2001-ci il 21 sentyabr tarixli Qərarını, Nazirlər Komitəsinin 2002-ci il 3
may tarixində Vilnüs şəhərində keçirilmiş 110-cu sessiyasında qəbul etdiyi Regional əməkdaşlıq və
Avropada demokratik sabitliyin möhkəmləndirilməsi haqqında Vilnüs Bəyannaməsini nəzərə alaraq,
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Terrorizmə qarşı mübarizə və insan hüquqlarına hörmət
haqqında 1550 saylı Tövsiyəsini (2002) nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının Beynəlxalq terrorizmin aradan qaldırılması ilə
bağlı tədbirlər üzrə A/RES/51/210 saylı Qətnaməsini, Beynəlxalq terrorizmin aradan qaldırılması ilə bağlı
tədbirlər haqqında 1994-cü il tarixli Bəyannaməsinə Əlavə Bəyannaməsini, Beynəlxalq terrorizmin aradan
qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında A/RES/49/60 saylı Qətnaməni və bu Qətnaməyə əlavə edilmiş
Beynəlxalq terrorizmin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Bəyannaməsini nəzərə alaraq,
insan hüquqlarına hörmət etməklə yanaşı, terrorizmə qarşı mübarizəni gücləndirmək niyyəti ilə və
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2002-ci il 11 iyul tarixində qəbul etdiyi İnsan hüquqları və terrorizmə
qarşı mübarizə haqqında Rəhbər Prinsipləri nəzərə alaraq,
bu məqsədlə 27 yanvar 1977-ci il tarixində Strasburq şəhərində imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş
Terrorizmin qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyasına (ETS № 90) (bundan sonra
«Konvensiya» adlanacaq) düzəlişlərin edilməsini məqsədəmüvafiq hesab edərək,
həmin Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilən beynəlxalq konvensiyaların siyahısını təzələməyi
və ehtiyac olduqda bunu təzələmək üçün sadələşdirilmiş qaydanın müəyyən edilməsini məqsədəmüvafiq
hesab edərək,
Konvensiyanın icrasına nəzarəti gücləndirməyi məqsədəmüvafiq hesab edərək,
qeyd-şərt sisteminin yenidən nəzərdən keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edərək,
Konvensiyanın bütün maraqlı tərəflərin imzalaması üçün açıq elan edilməsini məqsədəmüvafiq
hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Konvensiyanın 1-ci maddəsinin giriş bəndi həmin maddənin 1-ci bəndi olacaq. Bu bəndin b
yarımbəndindəki «imzalanmış» sözü «bağlanmış» sözü ilə əvəz edilsin, bu bəndin c, d, e və f yarımbəndləri
isə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
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c) 1973-cü il 14 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Beynəlxalq müdafiədən istifadə
edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
d) 1979-cu il 17 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Adamların girov götürülməsinə
qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
e) 1980-ci il 3 mart tarixində Vyana şəhərində qəbul edilmiş Nüvə materialının fiziki mühafizəsi
haqqında Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
f) 1988-ci il 24 fevral tarixində Monreal şəhərində qəbul edilmiş Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə
qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında Konvensiyanı tamamlayan Beynəlxalq
mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında
Protokol ilə əhatə olunan cinayət;».
2. Konvensiyanın 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə aşağıdakı yarımbəndlər əlavə edilsin:
«g) 1988-ci il 10 mart tarixində Roma şəhərində bağlanmış Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə
qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
h) 1988-ci il 10 mart tarixində Roma şəhərində bağlanmış Kontinental şelfdə yerləşən stasionar
platformaların təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında Protokolla əhatə
olunan cinayət;
i) 1997-ci il 15 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Bomba terrorizmi ilə mübarizə
haqqında Beynəlxalq Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
j) 1999-cu il 9 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Terrorizmin maliyyələşdirilməsi
ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət».
3. Konvensiyanın 1-ci maddəsinin mətninə aşağıdakı bənd əlavə edilsin:
«2. Aşağıdakı əməllər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən konvensiyalarla əhatə olunmadığından
Razılığa gələn Dövlətlər arasında ekstradisiya məqsədləri üçün eyni qayda təkcə əsas cinayətləri icraçı kimi
törətməyə deyil, o cümlədən aşağıdakılara tətbiq edilir:
a) bu əsas cinayətlərin hər hansı birini törətməyə cəhd;
b) bu əsas cinayətlərin hər hansı birinin törədilməsində və ya törətmək cəhdində iştirak etmə;
c) bu əsas cinayətlərin hər hansı birinin törədilməsini təşkil etmə və ya digər şəxsləri cinayət
törətməyə və ya törətmək üçün cəhd etməyə yönəltmə».
Maddə 2
Konvensiyanın 2-ci maddəsinin 3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
«3. Bu, aşağıdakılara da tətbiq edilir:
a. yuxarıda qeyd olunan cinayətlərin hər hansı birini törətməyə cəhd göstərmə;
b. yuxarıda qeyd olunan cinayətlərin hər hansı birində və belə cinayətləri törətməyə cəhddə iştirakçı
olma;
c. yuxarıda qeyd olunan cinayətlərin hər hansı birini təşkil etmə və ya digər şəxsləri belə cinayətləri
törətməyə və ya buna cəhdə yönəltmə».
Maddə 3
1. Konvensiyanın 4-cü maddəsinin mətni bu maddənin 1-ci bəndi hesab edilsin və bu bəndin sonuna
aşağıdakı yeni cümlə əlavə edilsin: «Razılığa gələn Dövlətlər onlar arasında sonralar bağlanacaq
ekstradisiya haqqında müqavilələrdə belə cinayətləri ekstradisiyanı nəzərdə tutan cinayətlər hesab etmək
barədə öhdəlik götürürlər».
2.
Konvensiyanın
4-cü
maddəsinin
mətninə
aşağıdakı
bənd
əlavə
edilsin:
«2. Ekstradisiyanı müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən Razılığa gələn Dövlət aralarında
ekstradisiya haqqında müqaviləsi olmayan Razılığa gələn digər Dövlətdən ekstradisiya haqqında sorğu
aldıqda öz mülahizəsinə əsasən 1-ci və ya 2-ci maddədə qeyd edilən istənilən cinayətlə bağlı ekstradisiya
üçün bu Konvensiyanı hüquqi əsas hesab edə bilər».
Maddə 4
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1. Konvensiyanın 5-ci maddəsinin mətni bu maddənin 1-ci bəndi hesab edilsin.
2. Konvensiyanın 5-ci maddəsinin mətninə aşağıdakı bəndlər əlavə edilsin:
«2. Barəsində ekstradisiya haqqında sorğu edilmiş şəxsin işgəncəyə məruz qalmaq təhlükəsi olarsa,
Konvensiyanın heç bir müddəası sorğu alan Dövlətə ekstradisiya etmək öhdəliyi müəyyən edən kimi şərh
edilmir.
3. Ekstradisiyası sorğu edilmiş şəxs ölüm cəzasına, yaxud sorğu alan Dövlətin qanunu ömürlük
azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutmadığı halda, vaxtından əvvəl azad edilmə imkanı olmadan
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məruz qala bilərsə, bu Konvensiyanın heç bir müddəası
ekstradisiya etmək öhdəliyi kimi şərh edilmir. Lakin sorğu edən Dövlət ölüm cəzasının təyin edilməyəcəyi
və ya təyin edilmiş ölüm cəzasının icra edilməyəcəyi, yaxud ekstradisiya edilən şəxsin vaxtından əvvəl
azad edilmə imkanı olmadan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməyəcəyi barədə
sorğu alan Dövlətin kifayət hesab etdiyi təminatlar verdikdə, sorğu alan Dövlətin mövcud ekstradisiya
müqavilələri əsasında ekstradisiya etmək öhdəliyi olduğu halda, ekstradisiya həyata keçirilə bilər».
Maddə 5
Konvensiyanın 8-ci maddəsindən sonra yeni maddə əlavə edilsin:
« Maddə 9
Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyanın müddəalarını tamamlamaq və ya buradakı prinsiplərin
tətbiqini asanlaşdırmaq üçün ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər».
Maddə 6
Konvensiyanın 9-cu maddəsi 10-cu maddəsi olacaqdır.
1.
Yeni
10-cu
maddənin
1-ci
bəndi
aşağıdakı
redaksiyada
verilsin:
«Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi (CDPC) Konvensiyanın tətbiqinə nəzarətin həyata keçirilməsi
üzrə məsuliyyət daşıyır. CDPC:
a) Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı məlumat alır;
b) Konvensiyanın tətbiqinə yardım göstərmək və onu təkmilləşdirmək üçün təkliflər verir;
c) Konvensiyaya düzəlişlər edilməsinə dair təkliflərlə bağlı Nazirlər Komitəsinə tövsiyələr verir və
Razılığa gələn Dövlətin Konvensiyanın 12-ci və 13-cü maddələrinə müvafiq olaraq Konvensiyaya
düzəlişin edilməsi ilə bağlı təqdim etdiyi istənilən təklif barədə rəy verir;
d) Razılığa gələn Dövlətin müraciəti ilə Konvensiyanın tətbiqinə dair istənilən məsələ haqqında rəy
verir;
e) Konvensiyanın icrası ilə əlaqədar ortaya çıxa biləcək istənilən çətinliyin dinc yolla həllinə yardım
göstərmək üçün zəruri olan bütün tədbirləri görür.
f) Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq Avropa Şurasının üzvü olmayan
Dövlətlərin Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunmaları ilə bağlı Nazirlər Komitəsinə tövsiyə verir;
g) Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı bu maddənin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatı hər il Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsinə təqdim edir».
2. Yeni 10-cu maddənin 2-ci bəndi çıxarılsın.
Maddə 7
1. Konvensiyanın 10-cu maddəsi 11-ci maddə olacaqdır.
2. Yeni 11-ci maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsindəki «9-cu maddənin 2-ci bəndinə uyğun
olaraq» sözləri «10-cu maddənin «e» yarımbəndinə uyğun olaraq və ya danışıqlarla» sözləri ilə əvəz edilsin.
Bu bəndin ikinci cümləsindən sonra gələn cümlələr çıxarılsın.
3. Yeni 11-ci maddənin 2-ci bəndi bu maddənin 6-cı bəndi olacaq. İkinci cümlədən sonra «Səs
çoxluğu olmadıqda sədr həlledici səsə malik olur» cümləsi əlavə edilsin.
4. Yeni 11-ci maddənin mətninə aşağıdakı bəndlər əlavə edilsin:
«2. Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər arasında mübahisələrə dair məsələlərdə Tərəf arbitrajın
təşkil edilməsinə dair müraciətdən sonra üç ay ərzində bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq arbitrin
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namizədliyini irəli sürməzsə, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Prezidenti digər Tərəfin
müraciəti ilə arbitrin namizədliyini irəli sürür.
3. Avropa Şurasının üzvü olmayan Dövlət mübahisədə iştirak etdikdə, Tərəf arbitrajın təşkil
edilməsinə dair müraciətdən sonra üç ay ərzində bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq arbitrin
namizədliyini irəli sürməzsə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Prezidenti digər Tərəfin müraciəti ilə
arbitrin namizədliyini irəli sürür.
4. Bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallarda müvafiq Məhkəmənin Prezidenti
mübahisə tərəflərindən birinin vətəndaşı olduqda Məhkəmənin vitse-prezidenti onun vəzifəsini yerinə
yetirir. Əgər vitse-prezident də mübahisə tərəflərindən birinin vətəndaşıdırsa, Məhkəmədə mübahisə
tərəflərinin vətəndaşı olmayan, Məhkəmənin ən yüksək vəzifə tutan hakimi bu səlahiyyəti həyata keçirir.
5. Bu maddənin 2-ci və ya 3-cü, yaxud 4-cü bəndlərində göstərilən qaydalar müvafiq olaraq arbitrlər
bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun arbitrajın sədrinin namizədliyi barədə razılaşa bilmədikdə tətbiq edilir».
Maddə 8
Yeni 11-ci maddədən sonra aşağıdakı məzmunda yeni maddə əlavə edilsin:
« Maddə 12
1. Razılığa gələn istənilən Dövlət və ya Nazirlər Komitəsi Konvensiyaya düzəlişlər edilməsini təklif
edə bilər. Avropa Şurasının Baş katibi düzəliş barədə təkliflər haqqında Razılığa gələn Dövlətlərə məlumat
verir.
2. Avropa Şurasının üzvü olmayan Razılığa gələn Dövlətlər və zəruri olduqda CDPC ilə
məsləhətləşdikdən sonra Nazirlər Komitəsi Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20. d maddəsində nəzərdə
tutulan səs çoxluğu ilə düzəlişi qəbul edə bilər. Avropa Şurasının Baş katibi edilmiş düzəlişi qəbul etmək
üçün Razılığa gələn Dövlətlərə təqdim edir.
3. Yuxarıdakı bəndə müvafiq olaraq edilmiş düzəliş Tərəflərin düzəlişi qəbul etmələri barədə Baş
katibə bildiriş verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir».
Maddə 9
Yeni 12-ci maddədən sonra aşağıdakı məzmunda yeni maddə əlavə edilsin:
« Maddə 13
1. Razılığa gələn istənilən Dövlət və ya Nazirlər Komitəsi 1-ci maddənin 1-ci bəndində nəzərdə
tutulmuş müqavilələrin siyahısını təzələmək üçün düzəlişlər edilməsini təklif edə bilər. Belə düzəlişlər
barədə təkliflər yalnız beynəlxalq terrorizmə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində imzalanmış və
qüvvəyə minmiş müqavilələrə aid olmalıdır. Avropa Şurasının Baş katibi Razılığa gələn Dövlətlərə bu
təkliflər barədə məlumat verir.
2. Avropa Şurasının üzvü olmayan Razılığa gələn Dövlətlər və zəruri olduqda CDPC ilə
məsləhətləşdikdən sonra Nazirlər Komitəsi Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20. d maddəsində nəzərdə
tutulan səs çoxluğu ilə düzəlişi qəbul edə bilər. Düzəliş Baş katibin onu Razılığa gələn Dövlətlərə
göndərməsi tarixindən bir il sonra qüvvəyə minir. Bu müddət ərzində Razılığa gələn istənilən Dövlət bu
düzəlişin ona münasibətdə qüvvəyə minməsi ilə bağlı etirazını Baş katibə bildirə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin üçdə biri düzəlişin qüvvəyə minməsi ilə bağlı etirazını bildirərsə,
düzəliş qüvvəyə minmir.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin üçdə birindən az hissəsi etirazını bildirərsə, düzəliş etirazını
bildirməyən Razılığa gələn Dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minir.
5. Düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq qüvvəyə mindikdə, Razılığa gələn Dövlət buna
etirazını bildirərsə, düzəliş onu qəbul etməsi barədə Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərmiş
Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə bildirişin göndərildiyi tarixdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir».
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Maddə 10
1. Konvensiyanın 11-ci maddəsi 14-cü maddə olacaqdır.
2. Yeni 14-cü maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsindəki «Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər»
sözləri «Avropa Şurasının üzvü olan və Müşahidəçi Dövlətlər» sözləri ilə əvəz edilsin, ikinci cümləsində
«təsdiq edilməlidir» sözləri «təsdiq edilir və ya Dövlətlər ona qoşulur» sözləri ilə əvəz edilsin və üçüncü
cümləsindəki «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə və ya qoşulma» sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Yeni 14-cü maddənin mətninə aşağıdakı bənd əlavə edilsin:
«3. CDPC ilə məsləhətləşdikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bu maddənin 1-ci
bəndində göstərilənlərdən əlavə, Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət edə bilər. Bu qərar Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20. d maddəsində nəzərdə tutulan səs
çoxluğu və Nazirlər Komitəsinin üzvü olan Razılığa gələn Dövlətlərin nümayəndələrinin yekdil səsi ilə
qəbul edilə bilər».
4. Yeni 14-cü maddənin 3-cü bəndi bu maddənin 4-cü bəndi hesab edilsin və «və ya təsdiq edən» və
«və ya təsdiqetmə» sözləri, müvafiq olaraq «, təsdiq edən və ya qoşulan» və «, təsdiqetmə və ya qoşulma»
sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 11
1. Konvensiyanın 12-ci maddəsi 15-ci maddə olacaqdır.
2. Yeni 15-ci maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsindəki «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə
və ya qoşulma» sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Yeni 15-ci maddənin 2-ci bəndinin birinci cümləsindəki «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə
və ya qoşulma» sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 12
1. Bu Protokolun imzalanma üçün elan edilməsindən əvvəl Konvensiyaya edilmiş qeyd-şərtlər bu
Protokolla düzəlişlər edilmiş Konvensiyaya tətbiq edilmir.
2. Konvensiyanın 13-cü maddəsi 16-cı maddə olacaqdır.
3. Yeni 16-cı maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsində «istənilən dövlət» sözlərindən əvvəl «2003cü il 15 may tarixində Konvensiyanın Tərəfi olan» sözləri əlavə edilsin və «imzalayarkən» sözündən əvvəl
«Konvensiyaya düzəlişlər edən Protokolun» sözləri əlavə edilsin, «saxlayır» sözündən sonra aşağıdakı
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin: «Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərti lazımi qaydada əsaslandırılmış
qərar qəbul etməklə və cinayətin təbiətini dəyərləndirərkən onun xüsusi ağırlığını nəzərə almaqla fərdi
qaydada tətbiq etmək öhdəliyini götürür, o cümlədən:». «a», «b» və «c» yarımbəndləri istisna olmaqla,
birinci cümlənin qalan hissəsi çıxarılsın.
4. Yeni 16-cı maddənin mətninə aşağıdakı bənd əlavə edilsin:
«2. Bu maddənin 1-ci bəndini tətbiq edərkən Razılığa gələn Dövlət qeyd-şərtin tətbiq olunduğu
cinayətləri göstərir».
5. Yeni 16-cı maddənin 2-ci bəndi bu maddənin 3-cü bəndi olacaqdır. Bu bəndin birinci cümləsinə
«istənilən dövlət» sözlərindən əvvəl «Razılığa gələn» sözləri əlavə edilsin və «yuxarıdakı bənd» sözləri «1ci bənd» sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Yeni 16-cı maddənin 3-cü bəndi bu maddənin 4-cü bəndi olacaq. Bu bəndin birinci cümləsindəki
«Dövlət» sözündən əvvəl «Razılığa gələn» sözləri əlavə edilsin.
7. Yeni 16-cı maddənin mətninə aşağıdakı bəndlər əlavə edilsin:
«5. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qeyd-şərtlər bu Konvensiyanın müvafiq Dövlətə
münasibətdə qüvvəyə minməsindən sonra üç il müddətində qüvvədə olur. Bununla belə, qeyd-şərtlər eyni
müddətli dövrlər üçün təzələnə bilər.
6. Qeyd-şərtin müddətinin bitməsindən on iki ay əvvəl Avropa Şurasının Baş katibi əlaqədar Dövlətə
bu barədə məlumat verir. Müddətin bitməsindən ən azı üç ay əvvəl Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərtin
saxlanması, dəyişdirilməsi və ya geri götürülməsi barədə Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verir.
Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərtin saxlanması barədə Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verdikdə
bunun izahatını verir. Razılığa gələn əlaqədar Dövlət bildiriş göndərmədikdə Avropa Şurasının Baş katibi
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bu qeyd-şərtin avtomatik olaraq növbəti altı ay üçün uzadılmış hesab edildiyi barədə Razılığa gələn Dövlətə
məlumat verir. Müddətin bitməsindən əvvəl Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərtin saxlanması və ya
dəyişdirilməsi ilə bağlı məlumat vermədikdə, qeyd-şərt qüvvədən düşmüş hesab edilir.
7. Razılığa gələn Dövlət Razılığa gələn digər Dövlətdən ekstradisiya haqqında sorğu aldıqdan sonra
bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq edilmiş qeyd-şərti tətbiq etməklə, şəxsi ekstradisiya etmədikdə, sorğu
edən və sorğu alan Razılığa gələn Dövlətlər başqa cür razılaşmazlarsa, təqibin həyata keçirilməsi məqsədilə
bu məsələni yubatmadan və heç bir istisna olmadan səlahiyyətli orqanlara təqdim edir. Bu səlahiyyətli
orqanlar həmin Tərəfin ərazisində təqibin həyata keçirilməsi məqsədilə onun qanunlarına müvafiq olaraq
ağır xarakterli digər cinayətlərlə bağlı işlərdə olduğu kimi, bu iş üzrə də eyni şəkildə qərar qəbul edirlər.
Sorğu alan Dövlət təqibin yekun nəticəsi barədə sorğu edən Dövlətə və Avropa Şurasının Baş katibinə
yubatmadan məlumat verir; sonuncu isə Konvensiyanın 17-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, bu
məlumatı Konfransa təqdim edir.
8. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq edilmiş qeyd-şərt əsasında ekstradisiya barəsində sorğunun
rədd edilməsi haqqında qərar dərhal sorğu edən Dövlətə göndərilməlidir. 7-ci bəndə əsasən sorğu alan
Dövlət işlə bağlı ağlabatan müddət çərçivəsində məhkəmə qərarı qəbul etməzsə, müraciət edən Dövlət bu
faktla bağlı Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verə bilər, sonuncu isə Konvensiyanın 17-ci
maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, bunu Konfransa təqdim edir. Bu Konfrans məsələni nəzərdən keçirir
və rədd cavabının Konvensiyaya uyğunluğu barədə rəy qəbul edərək bu məsələ üzrə qətnamənin çıxarılması
üçün Nazirlər Komitəsinə təqdim edir. Bu bəndə uyğun olaraq funksiyalarını yerinə yetirərkən Nazirlər
Komitəsi Razılığa gələn Dövlətlərlə məhdudlaşan heyətdə görüşür.
Maddə 13
Konvensiyanın yeni 16-cı maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda yeni maddə daxil edilsin:
« Maddə 17
1. 10-cu maddənin tətbiqinə xələl gətirmədən aşağıdakıların təmin edilməsinə məsuliyyət daşıyan
Konvensiyaya Tərəfdar olan Dövlətlərin Terrorizm əleyhinə Konfransı (bundan sonra «COSTER»
adlanacaq) təsis edilir:
a) CDPC ilə sıx əlaqədə Konvensiyanın səmərəli surətdə istifadəsi və işləməsi, o cümlədən bununla
bağlı problemlərin müəyyən edilməsi;
b) 16-cı maddəyə, xüsusilə də 16-cı maddənin 8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq
edilmiş qeyd-şərtin nəzərdən keçirilməsi;
c) terrorizmə qarşı mübarizəyə aid mühüm hüquqi və siyasi hadisələr haqqında məlumat mübadiləsi;
d) Nazirlər Komitəsinin müraciəti ilə Avropa Şurası çərçivəsində terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlərin nəzərdən keçirilməsi və müvafiq hallarda terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və cinayət məsələləri üzrə əməkdaşlığın CDPC ilə məsləhətləşməklə
təkmilləşdirilməsi üçün əlavə zəruri tədbirlər haqqında təkliflərin hazırlanması;
e) terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində rəylərin hazırlanması və Nazirlər Komitəsi tərəfindən
verilmiş səlahiyyətlərin icrası.
2. COSTER Razılığa gələn Dövlətlərin hər birinin təyin etdiyi ekspertlərdən təşkil olunur. COSTER
müntəzəm əsaslarda ildə bir dəfə, fövqəladə hallarda isə, Avropa Şurası Baş katibinin və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin ən azı üçdə birinin müraciəti ilə görüşəcəkdir.
3. COSTER özünün Prosedur Qaydalarını qəbul edir. Avropa Şurasının üzvü olan Razılığa gələn
Dövlətlərin iştirak xərclərini Avropa Şurası ödəyir. Avropa Şurasının Baş katibi COSTER-ə öz
funksiyalarını bu maddəyə uyğun həyata keçirməsi üçün yardım göstərəcəkdir.
4. COSTER-in işi barədə CDPC-yə müntəzəm olaraq məlumat verilir».
Maddə 14
Konvensiyanın 14-cü maddəsi 18-ci maddə olacaqdır.
Maddə 15
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Konvensiyanın 15-ci maddəsi çıxarılsın.
Maddə 16
1. Konvensiyanın 16-cı maddəsi 19-cu maddə olacaqdır.
2. Yeni 19-cu maddənin ilk cümləsində «Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər» sözləri «Razılığa
gələn Dövlətlər» sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Yeni 19-cu maddənin «b» yarımbəndində «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə və ya qoşulma»
sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Yeni 19-cu maddənin «c» bəndində «11» rəqəmi «14» rəqəmi ilə əvəz edilsin.
5. Yeni 19-cu maddənin «d» bəndində «12» rəqəmi «15» rəqəmi ilə əvəz edilsin.
6. Yeni 19-cu maddənin «e» və «f» bəndləri çıxarılsın.
7. Yeni 19-cu maddənin «g» yarımbəndi bu maddənin «e» yarımbəndi olur və «14» rəqəmi «18»
rəqəmi ilə əvəz edilsin.
8. Yeni 19-cu maddənin «h» yarımbəndi çıxarılsın.
Maddə 17
1. Bu Protokol aşağıdakılarla bağlı olmaq razılığını ifadə edə bilən, Konvensiyanı imzalayan,
Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır:
a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə barədə qeyd-şərt etmədən imzalama; və ya
b) sonradan ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməklə imzalama.
2. Ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş
katibinə saxlanca verilir.
Maddə 18
Bu Protokol, 17-ci maddənin müddəalarına müvafiq Konvensiyaya tərəfdar olan bütün Dövlətlərin
bu Protokolla bağlı olmaq razılıqlarını bildirdikləri tarixdən 3 ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 19
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat
verir;
a) imzalama;
b) ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında istənilən sənədin saxlanca
verilməsi;
c) 18-ci maddəyə müvafiq olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi;
d) bu Protokolla bağlı istənilən digər akt, bildiriş və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş nümayəndələr bu Protokolu
imzaladılar.
2003-cü il mayın 15-də Strasburq şəhərində ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə hazırlanmışdır,
hər iki mətn autentikdir. Bu sənəd Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir. Avropa Şurasının Baş katibi
təsdiq olunmuş surətləri Protokolu imzalayan Dövlətlərə göndərir.
«Terrorizmin qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokola dair
Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş öz
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
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* Sxematik xəritə «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nun 2007-ci il 31 may tarixli 5ci nömrəsində (səh. 993) dərc edilmişdir.
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" 2007-ci il oktyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq
edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 dekabr 2007-ci il
№ 517-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 1
Əhatə olunan şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Əhatə olunan vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq
edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə-gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən tutulan bütün vergilər, o cümlədən, daşınar və ya daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən vergilər, müəssisələr tərəfindən ödənilən
əməkhaqqı və ya maaşların ümumi məbləğlərindən vergilər, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından
vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycanda:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi və
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(iv) torpaq vergisi (bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
(b) Estoniyada:
gəlir vergisi (tulumaks)
(bundan sonra "Estoniya vergisi" adlanır).
4.
Bu Konvensiya onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya
onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları özlərinin müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Fəsil II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Azərbaycan" termini - daxili sular, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki,
dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və
yurisdiksiyasının tətbiq edilə bildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən
edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
(b) "Estoniya" termini - Estoniya Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə
Estoniya Respublikasının ərazisini və Estoniyanın qanunlarına və beynəlxalq hüquqa müvafıq olaraq
dənizin dibi, yerin təki və onların təbii sərvətlərinə münasibətdə Estoniya Respublikasının hüquqlarının
tətbiq edilə bildiyi Estoniya Respublikasının daxili suları ilə əlaqəli istənilən digər ərazini bildirir.
(c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya Estoniyam bildirir;
(d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) "şirkət" termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə edilən müəssisəni və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə edilən müəssisəni bildirir;
(g) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla) bildirir;
(h) "səlahiyyətli orqan" termini:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Estoniyada - maliyyə naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir;
(i) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq
olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqinə münasibətdə, burada
müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərin məqsədləri üçün həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı
daşıyır, həmin Dövlətin tətbiq edilən vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin
terminə həmin Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
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1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat (yaradılma) yerinə,
inkorporasiya yerinə, idarəetmə yerinə və ya oxşar xarakterli digər meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilə
bilən hər hansı şəxsi bildirir, həmçinin, həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi bölməsi və ya yerli
hakimiyyət orqanını da əhatə edir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə
və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilə bilən hər hansı şəxsi əhatə etmir.
2.
Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya o, bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yerinə malik deyildirsə, bu halda o, yalnız
adətən yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə həll etməyə və Konvensiyanın bu cür şəxsə tətbiqi formasını müəyyənləşdirməyə
çalışacaqlar. Bu cür razılaşma olmadığı təqdirdə, həmin şəxs Konvensiyanın üstünlüklərindən istifadə
məqsədləri
üçün
Razılığa
gələn
Dövlətlərdən
heç birinin rezidenti hesab edilməyəcəkdir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini
müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini
bildirir.
2.
"Daimi nümayəndəlik" termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) bölmə;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, qurğu, tikili, gəmi və ya təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və ya
işlənməsi və hasilatı üzrə hər hansı digər yer.
3.
"Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
(a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yığma, yaxud montaj layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti - yalnız doqquz aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər
üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli
layihə üçün) Razılığa gələn digər Dövlətdə istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı aydan artıq
bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4.
Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
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(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın
alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, 7-ci bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilələr
bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə, Razılığa gələn Dövlətdə adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə,
həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə
göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri
vasitəsilə həyata keçirilirsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki,
tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agent arasındakı şərtlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent bu bəndin məqsədləri
üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir. Bu halda 5-ci bəndin müddəaları tətbiq edilir.
7.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan
və ya həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya
başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç
birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlir
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, opsion və ya daşınmaz əmlak əldə etmək
üzrə oxşar hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii
resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə
olan hüquqları əhatə edir. Dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə, həmçinin daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. Əgər şirkətin səhmlərinə və ya digər korpotariv hüquqlarına sahiblik bu cür səhmlərin və ya
korporativ hüquqların sahibinə şirkətə məxsus daşınmaz əmlakdan yararlanmaq hüququ verirsə, bu cür
yararlanma hüququnun birbaşa istifadəsi, icarəyə verilməsi və ya hər hansı digər formada istifadəsindən
gəlirlər daşınmaz əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. 1-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
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Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxanda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin (həmin daimi nümayəndəlik həmin Razılığa gələn Dövlətin ayrıca
müəssisəsi olduğu halda çıxılmasına yol verilməyəcək xərclər istisna olmaqla), o cümlədən idarəetmə və
ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun ayrı-ayrı hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, 2-ci bəndin
müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə müəyyənləşdirilməsində Razılığa
gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü metodu elə olmalıdır ki, nəticə bu
maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfındən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat alınmasına
görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz əsasda icarəyə verilməsindən
mənfəət; və ya
(b) mal və ya məmulatların daşınması üçün istifadə edilən konteynerlərin (konteynerlərin
daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil olmaqla) istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə
verilməsindən mənfəət də aiddir, bir şərtlə ki, bu fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq
daşımalarda istismarına münasibətdə tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşısın.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatlarında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1.
Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə
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və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafıq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2.
Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı şərtlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək şərtlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə
hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan verginin
məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri
olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və həmin Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər,
lakin dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan
artıq olmamalıdır:
(a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər faktiki sahib dividendləri ödəyən şirkətin
kapitalının ən azı 25 faizinə sahib olan şirkətdirsə (tərəfdaşlıq istisna olmaqla);
(b) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
Bu bənd, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və ya
borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb
edildiyi eyni cür vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq
fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə
orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə
bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda
tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfındən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilər.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və həmin
Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
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3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan, Razılığa gələn
digər Dövlətin inzibati ərazi bölmələri, yerli hakimiyyət orqanları və ya Mərkəzi Bank, yaxud tamamilə
Razılığa gələn həmin digər Dövlətin Hökumətinə məxsus olan hər hansı maliyyə qurumu da daxil ol-maqla,
Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti tərəfındən əldə edilən və onun faktiki sahibliyində olan faizlər və
ya həmin Hökumət tərəfındən zəmanət verilmiş borclara münasibətdə əldə edilən faizlər adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergidən azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini iponteka təminatının olub-olmamasından və
borcluları mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir. "Faizlər" termininə 10-cu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq dividend
hesab edilən hər hansı gəlir daxil deyildir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi
üçün faizlər hesab edilmir.
5. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, faizləri faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin
prezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən
daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza
vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və həmin
Dövlətin qanunvericiliyinə müvafıq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinematoqrafiya filmləri üzrə müəlliflik hüquqlarının, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn
və ya model, plan, məxfi formul və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye,
kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya
və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub857
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olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən
çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış
hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin
artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafıq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfındən, aktivlərinin əsas hissəsi Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan bilavasitə və ya dolayısı ilə ibarət olan şirkətdəki səhmlərin, yaxud
digər hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi
bazanın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfındən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezidenti olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1.
Razılığa
gələn Dövlətin
rezidenti
olan
fiziki şəxsin
peşəkar xidmətlər
göstərməsindən, yaxud müstəqil xarakterli digər fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər, yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir. Lakin belə gəlir aşağıdakı hallarda Razılığa gələn Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər:
(a) fiziki şəxs öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə; bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə
bilən hissəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
(b) fiziki şəxs cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər
Dövlətdə qalırsa; bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən
hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris
fəaliyyəti, o cümlədən həkimlərin , hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların,
mühasiblərin və auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
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1.
16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin.
Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu
cür mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2.
1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfındən
Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipiyent cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində digər Dövlətdə qalırsa və
(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə
və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən
qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən, incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları incəsənət işçisi və ya idmançı tərəfindən Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə, həmin digər Dövlətə səfər tamamilə və ya
əsasən Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin dövlət vəsaitlərindən, yaxud onların inzibati-ərazi bölmələri
və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirildiyi halda tətbiq edilmir. Bu
halda, gəlir yalnız incəsənət işçisi və ya idmançının rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə
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bağlı ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2.
a)Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə,
yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüdlər yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüdlər yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3.
15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun
inzibati ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara və təqaüdlərə
tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan əldə olunan
gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərin resipienti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla sahibkarlıq
fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi
və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xitdmətlər göstərdiyi və
gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda, 1-ci bəndin müddəaları bu cür gəlirlərə tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin,
barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət açılmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə
yaranan gəlir növləri həm-çinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Fəsil IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 22
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
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2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər
Dövlətdə sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
ya hava gəmiləri və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil
olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Fəsil V
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycanın rezidentinə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
əgər Azərbaycanın rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Estoniyada vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, bu cür gəlirə və ya əmlaka görə Estoniyada
ödənilmiş vergi, həmin şəxsdən həmİn gəlir və ya əmlaka münasibətdə Azərbaycanda alınan verginin
məbləğindən çıxılmalıdır.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Estoniyanın rezidentinə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
(a) əgər Estoniyanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə və daxili qanunvericilikdə daha əlverişli şərtlər
nəzərdə tutulmayıbsa, Estoniya:
(i) həmin rezidentin gəlir vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin;
(ii) həmin rezidentin əmlak vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş əmlak vergisinə bərabər məbləğin
çıxılmasına icazə verəcəkdir.
Bununla belə, bu cür çıxılma heç bir halda həmin çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış və şəraitdən
asılı olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlirə və ya əmlaka aid edilə bilən gəlir və ya əmlak
vergisi hissəsindən artıq olmamalıdır.
(b) (a) altbəndinin məqsədləri üçün, əgər Estoniyanın rezidenti olan şirkət, Azərbaycanın rezidenti
olan şirkətin tam səs hüququ verən səhmlərinin ən azı 10%-nə sahibdirsə və həmin şirkətdən dividendlər
alırsa, bu halda Azərbaycanda ödənilmiş vergilərə yalnız dividendlərə görə ödənilmiş vergilər deyil, həm
də dividendləri ödəyən şirkətin dividendlər ödənilən əsas mənfəətinə görə ödənilmiş vergilərin müvafiq
proporsiyası da aid edilir.
Fəsil VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, xüsusilə rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi
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və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul
olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə Öhdəlikləri nəzərə alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi
vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür müəssisənin
vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu həmin müəssisənin vergiyə
cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə olan
borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların bir-başa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlət-də həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları, 2-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, istənilən növlü və
xarakterli vergilərə tətbiq edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya çıxara
biləcəyini zənn edirsə, həmin şəxs, həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş
müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Dövlətin və ya bu hal 24-cü maddənin
1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına
müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya gətirib çıxaran
hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə birbaşa olaraq, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları
tərəfındən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərinin müddəalarının
yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1862
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ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya,
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında məxfi hesab edilir və yalnız birinci cümlədə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Onlar bu informasiyam açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
(a) Razılığa gələn bu və ya digər DÖvlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
(b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 28
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin Hökumətləri bir-birini, bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün
zəruri olan tələblərin yerinə yetirdiyi zaman bu barədə diplomatik kanallarla yazılı xəbərdar edirlər.
2. Konvensiya bildirişlərdən sonuncusunun alındığı tarixindən qüvvəyə minir və onun müddəaları
Razılığa gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı
təqvim ilinin yanvar ayının ilk günündə və ya ondan sonra ödənilən gəlirlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin
yanvar ayının ilk günündə və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili dövrü üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 29
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri tərəfındən onun qüvvəsi ləğv edilənədək
qüvvədə olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı üç illik dövr bitdikdən sonra hər hansı təqvim ilinin başa çatmasına ən azı altı ay qalmış, diplomatik
kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə
bilər. Bu halda, bu Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin
yanvar ayının ilk günündə və ya ondan sonra ödənilən gəlirlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin yanvar
ayının ilk günündə və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili dövrü üzrə tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
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Bakı şəhərində 2007-ci il 30 oktyabr tarixində Azərbaycan, eston və ingilis dillərində iki nüsxədə
imzalanmışdır, hər üç mətn bərabər autentikdir. Konvensiyanın təfsiri zamanı fikir ayrılığı olduğu təqdirdə,
ingilis dilində olan mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından
(iınza)
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın 2007-ci il oktyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmış
Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 dekabr 2007-ci il
№ 518-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın
PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər aşağıdakı müddəaların
Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılması barədə razılığa gəldilər:
3-cü maddənin 1-ci bəndinin (e) altbəndinə əlavə
Azərbaycana münasibətdə, özünün müvafiq statusunu Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara əsasən
almış və Azərbaycan qanunlarına əsasən vergiyə cəlb edilən subyekt hesab edilən tərəfdaşlıq və ya birgə
müəssisə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün şəxs hesab edilir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Bakı şəhərində 2007-ci il 30 oktyabr tarixində Azərbaycan, eston və ingilis dillərində iki nüsxədə
imzalanmışdır, hər üç mətn bərabər autentikdir. Təfsir zamanı fikir ayrılığı olduğu təqdirdə,
ingilis dilində olan mətn əsas götürüləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Respublikası
Hökuməti
adından
(imza)
(imza)

Estoniya
Hökuməti adından
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"Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında" Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında" 1987-ci il noyabrın 13-də Strasburq şəhərində
imzalanmış Avropa Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti ilə təsdiq edilsin (qeydşərtin mətni əlavə olunur).
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 may 2007-ci il
№ 354-IIIQ
Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
Bu Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurasının üzv dövlətləri,
Avropa Şurasının əsas məqsədinin onun üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olmaqdan ibarət
olduğunu nəzərə alaraq,
bütün canlılara hörmətlə yanaşmağın insan üçün mənəvi bir borc olduğunu etiraf edərək və ev
heyvanlarının insana xüsusi münasibətinin olmasını nəzərə alaraq,
ev heyvanlarının insanın həyat tərzinə keyfiyyətcə təsir göstərməsinin əhəmiyyətini və nəticə
etibarilə cəmiyyətə verdiyi dəyəri nəzərə alaraq,
insanın çoxlu sayda müxtəlif növ heyvan saxladıqda çətinliklərlə üzləşməsini nəzərə alaraq,
ev heyvanlarının sayca çoxalmasının insanların və digər heyvanların gigiyenası, təhlükəsizliyi və
sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığını nəzərə alaraq,
vəhşi fauna növlərinin ev heyvanları kimi saxlanılmasının təşviq edilməsinin məqsədəuyğun
olmadığını nəzərə alaraq,
ev heyvanlarının alınmasını, saxlanılmasını, kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədilə
damazlığı və satılmasını nizamlayan müxtəlif şərtlərdən xəbərdar olaraq,
ev heyvanlarının heç də həmişə onların sağlamlığını və normal yaşayışını təmin edən şəraitdə
saxlanılmadığından xəbərdar olaraq,
bəzi hallarda məhdud bilik və məlumat üzündən ev heyvanlarına çox fərqli münasibət bəsləndiyini
vurğulayaraq,
məsuliyyətli ev heyvanı sahibinin meydana gəlməsi ilə nəticələnən əsas ümumi standart
mövqelərin və təcrübələrin nəinki arzu olunan, həm də real məqsəd olduğunu nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. Anlayışlar
1. Ev heyvanı dedikdə, insanın xüsusilə ev şəraitində fərdi zövq almaq və yoldaşlıq münasibətləri
yaratmaq üçün saxladığı heyvan nəzərdə tutulur.
2. Ev heyvanları ilə ticarət dedikdə, heyvanlar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsini
özündə ehtiva edən, gəlir əldə olunması üçün heyvanların kütləvi satışı məqsədilə həyata keçirilən bütün
mütəmadi ticarət sövdələşmələri nəzərdə tutulur.
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3. Ev heyvanlarının kommersiya məqsədilə saxlanılması və damazlığı dedikdə, heyvanların gəlir
məqsədilə kütləvi artırılması nəzərdə tutulur.
4. Heyvanlar üçün sığınacaq dedikdə, çoxlu sayda heyvan saxlanıla biləcək qeyri-kommersiya
xarakterli yer nəzərdə tutulur. Əgər milli qanunvericilik və/və ya inzibati tədbirlər buna imkan verirsə, belə
sığınacaq sahibsiz heyvanları da qəbul edə bilər.
5. Sahibsiz heyvan dedikdə, küçədə, yaxud sahibinin evindən kənar ərazidə yaşayan, sahibinin
nəzarəti altında olmayan ev heyvanı nəzərdə tutulur.
6. Səlahiyyətli orqan dedikdə, üzv dövlət tərəfindən təyin olunan dövlət orqanı nəzərdə tutulur.
Maddə 2. Əhatə dairəsi və həyata keçirilmə
1. Hər bir Tərəf bu aşağıdakılara münasibətdə Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsi
üçün zəruri olan tədbirlərin yerinə yetirilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür:
a) fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ev təsərrüfatında, ticarət məqsədilə və kommersiya yönümlü
yetişdirmə və yerləşdirmə məqsədilə ayrıca yerdə və heyvan sığınacağında saxlanılan ev heyvanlarına;
b) zəruri hallarda sahibsiz heyvanlara.
2. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası heyvanların müdafiəsinə və ya nəsli kəsilməkdə olan vəhşi
heyvan növlərinin mühafizəsinə dair digər sənədlərin həyata keçirilməsinə mane olmur.
3. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Tərəflərin ev heyvanlarını mühafizə etmək üçün daha ciddi
tədbirlər görməsinə və ya Konvensiyada açıq şəkildə qeyd olunmamış heyvan kateqoriyalarına
Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etmək azadlığına mane olmur.
Fəsil II
EV HEYVANLARININ SAXLANMASI PRİNSİPLƏRİ
Maddə 3. Heyvanların rifahının əsas prinsipləri
1. Heç bir kəs ev heyvanına lüzumsuz ağrı, əzab və ya zərər verə bilməz.
2. Heç bir kəs ev heyvanını çölə ata bilməz.
Maddə 4. Saxlama
1. Ev heyvanını saxlayan və ya ona baxmaq üçün razılıq verən hər bir kəs bu heyvanın sağlamlığına
və rifahına görə məsuliyyət daşıyır.
2. Ev heyvanını saxlayan və ya ona baxan hər bir kəs həmin heyvanın növünə və cinsinə uyğun
olaraq yaşayışı üçün yer ayırmalı, təbii tələbatlarını nəzərə alaraq ona diqqət və qayğı göstərməlidir,
xüsusən də:
a) ona lazımi və kifayət qədər yem və su verməli;
b) təlim üçün adekvat imkanları təmin etməli;
c) onun qaçmaması üçün bütün lazımi tədbirlər görməlidir.
3. Heyvan aşağıdakı hallarda ev heyvanı kimi saxlanıla bilməz:
a) 2-ci bənddə qeyd olunan şərtlərə riayət edilməzsə;
b) həmin şərtlərə riayət edilməsinə baxmayaraq, heyvan əsarətdə yaşamağa uyğunlaşa bilməzsə.
Maddə 5. Damazlıq
Heyvanı damazlıq üçün götürən hər bir kəs onun balasının və dişi heyvanın sağlamlığına zərər vura
bilən anatomik, fizioloji və davranış xüsusiyyətlərinin düzgün nəzərə alınması üçün məsuliyyət daşıyır.
Maddə 6. Sahib olma üçün yaş həddi
Heç bir ev heyvanı 16 yaşa çatmamış şəxsə, həmin şəxsin valideynlərinin və ya onu himayə edən
şəxslərin aşkar razılığı olmadan satıla bilməz.
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Maddə 7. Təlim
Heç bir ev heyvanı onun sağlamlığına və rifahına zərər vura biləcək üsullarla təlim edilməməlidir,
xüsusən, əgər bu təlimlər heyvana ağrı verən, onun təbii imkanlarından və gücündən artığına məcbur
edilməklə, lüzumsuz ağrı, zərər və əzab verən vasitələrdən istifadə edilərək aparılırsa.
Maddə 8. Heyvanların ticarət, kommersiya məqsədilə saxlanılması və damazlığı, heyvanlar
üçün sığınacaqlar
1. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi zamanı ev heyvanlarının ticarəti, yaxud kommersiya
məqsədilə saxlanılması və ya damazlığı ilə məşğul olan, yaxud heyvan sığınacağı saxlayan hər bir şəxs
Tərəflərin müəyyən etdiyi vaxtda səlahiyyətli orqanları bu haqda məlumatlandırmalıdır.
Bu fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq istəyən hər bir kəs əvvəlcədən bu niyyətini səlahiyyətli
orqana bəyan etməlidir.
2. Bəyannamədə aşağıdakılar qeyd olunmalıdır:
a) bu fəaliyyətə cəlb olunan və ya cəlb olunacaq ev heyvanı növləri;
b) məsul şəxs və onun bilik səviyyəsi;
c) istifadə edilən və ya istifadə ediləcək yerin və avadanlığın təsviri.
3. Yuxanda qeyd olunan fəaliyyət növləri yalnız aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər:
a) əgər məsul şəxs bu işlə məşğul olmaq üçün tələb olunan zəruri bilik və bacarıqlara peşəkar
hazırlıq nəticəsində, yaxud ev heyvanları ilə işləmək sahəsində qazandığı təcrübə əsasında yiyələnibsə;
b) əgər seçilmiş yer və işlədilən avadanlıq 4-cü maddədə qeyd olunan tələblərə cavab verirsə.
4. Səlahiyyətdi orqan 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq verilən bəyannamə əsasında 3-cü
bənddə qeyd edilmiş şərtlərə riayət olunub-olunmadığını təyin etməlidir. Həmin şərtlərə adekvat şəkildə
riayət olunmadıqda, səlahiyyətli orqan zəruri tədbirlərin görülməsini məsləhət görür, lazım gəldikdə
heyvanların rifahı üçün bu fəaliyyətə başlamağı və ya onun davam etdiril-məsini qadağan edir.
Maddə 9. Reklamlar, əyləncələr, sərgilər, yarışlar və oxşar tədbirlər
1. Aşağıdakı hallarda ev heyvanlarından reklam, əyləncə, sərgi və yarışlarda, habelə oxşar
tədbirlərdə istifadə edilə bilməz:
a) təşkilatçılar ev heyvanları üçün Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 2-ci bəndinin tələblərinə cavab
verən lazımi şəraiti yaratmayıblarsa;
b) ev heyvanlarının sağlamlığı və rifahı təhlükə altına qoyulursa.
2. Aşağıda qeyd olunan hallarda ev heyvanlarının təbii imkanlarının artırılması, yaxud azaldılması
məqsədilə onlara preparatların verilməsinə, tibbi və texniki üsulların tətbiqinə yol verilmir:
a) yarış vaxtı;
b) heyvanın sağlamlığı və rifahı üçün təhlükə yarada bilən digər hallarda.
Maddə 10. Cərrahiyyə əməliyyatları
1. Ev heyvanlarının xarici görkəmini dəyişmək məqsədilə və ya başqa qeyri-müalicəvi məqsədlərlə
keçirilən cərrahiyyə əməliyyatları qadağan edilir, xüsusilə:
a) quyruğun kəsilməsi;
b) qulaqların kəsilməsi;
c) səsin batırılması;
d) dırnaq və dişlərin çıxardılması.
2. Bu qadağalardan istisnalar yalnız aşağıdakı hallarda ola bilər:
a) baytarın rəyinə görə qeyri-müalicəvi proses heyvanın faydası üçün və ya baytar-tibbi baxımdan
lazımdırsa;
b) axtalamaq məqsədilə.
3. a. Əməliyyat zamanı heyvan şiddətli ağrılar keçirməli olacaqsa, bu əməliyyatlar anesteziya
edilməklə yalnız baytar tərəfindən və ya onun şəxsi nəzarəti altında həyata keçirilməlidir.
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b. Anesteziya tələb olunmayan əməliyyatlar dövlətdaxili qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli
şəxs tərəfindən edilə bilər.
Maddə 11. Heyvanın həyatına son qoyma
1. Heyvanın əziyyətlərinə son qoymaq üçün baytar və ya başqa səlahiyyətli şəxsin köməyindən
təcili istifadə etmək mümkün olmadığı hallar və ya ölkə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər fövqəladə
hallar istisna olmaqla, yalnız baytar və ya başqa səlahiyyətli şəxs heyvanın həyatına son qoya bilər.
Heyvanın həyatına son qoyma şəraitə uyğun olaraq heyvana minimum fiziki və mənəvi əziyyət və ağrı
verməklə aparılmalıdır. Heyvanın həyatına son qoymaq üçün seçilən üsul, fövqəladə halları istisna etməklə:
a) dərhal huşunu itirməklə və ya ölümlə nəticələnməlidir, yaxud da;
b) nəticə etibarilə heyvanın dəqiq ölümünə səbəb olacaq dərin narkoz verilməklə başlamalıdır.
Heyvanın həyatına son qoyan şəxs heyvanın cəmdəyini yox etməzdən əvvəl onun ölmüş olduğuna
tam əmin olmalıdır.
2. Heyvanın həyatına son qoymağın aşağıdakı üsulları qadağan olunur:
a) 1.b. yarımbəndində qeyd olunan nəticələr verməyən suda boğma və digər boğma üsullarından
istifadə;
b) dozası və tətbiqi 1-ci bənddə qeyd olunan nəticələr verəcəyinə təminat olmayan zəhərli
maddələrdən və ya dərmanlardan istifadə;
c) heyvanın dərhal huşunu itirməsi ilə başlanmayan elektrik cərəyanından istifadə.
Fəsil III
SAHİBSİZ HEYVANLAR ÜÇÜN ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
Maddə 12. Sayın azaldılması
Tərəf sahibsiz heyvanların sayının onun üçün problemlər yaratdığını hesab etdiyi halda, o,
heyvanları yol verilməməsi mümkün olan əziyyətlərə, ağrılara və ya narahatlığa məruz qoymadan onların
sayını azaltmaq üçün zəruri qanunvericilik tədbirləri və/və ya inzibati tədbirlər həyata keçirir.
a) Bu tədbirlər aşağıdakı tələbləri əks etdirməlidir:
i. bu cür heyvanların tutulması gərəkdirsə, onlar minimum fiziki və mənəvi əziyyətlər verilməklə
tutulmalı;
ii. tutulan heyvanların sığınacaqda saxlanılması və ya evtanaziya edilməsi bu Konvensiyanın
prinsipləri əsasında həyata keçirilməli;
b) Tərəflər aşağıdakı tədbirlərin baxılması öhdəliyini qəbul edirlər:
i. it və pişiklərin, tatuirovka və sahiblərinin adlan və ünvanlan ilə birlikdə nömrələrinin reyestrə
salınması kimi cüzi ağrı verən və ya heç bir davamlı ağrı verməyən üsullarla daimi qeyd olunmasının təmin
edilməsi;
ii. it və pişiklərin sayının planlaşdırılmamış artımının axtalama vasitə-silə azaldılması;
iii. sahibsiz it və pişikləri tapan insanların səlahiyyətli orqanlara müraciət etmələrinin təşviq
olunması.
Maddə 13. Heyvanların tutulması, saxlanılması və onların həyatına son qoyulmasına dair
istisnalar
Sahibsiz heyvanların tutulması, saxlanılması və onların həyatına son qoyulmasına dair bu
Konvensiyada nəzərdə tutulmuş prinsiplərdən istisnalar yalnız xəstə heyvanların sayına nəzarət üzrə milli
proqram çərçivəsində labüd olduğu hallarda edilə bilər.
Fəsil IV
İNFORMASİYA VƏ MAARİFLƏNDİRMƏ
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Maddə 14. İnformasiya və maarifləndirmə proqramları
Tərəflər qeyd edilmiş ev heyvanlarının saxlanılması, damazlığı, təlimi, ticarəti və himayəsi ilə
məşğul olan təşkilatların və fiziki şəxslərin Konvensiyanın müddəaları və prinsipləri barədə
məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə informasiya və maarifləndirmə proqramlarının
həyata keçirilməsini təşviq etməyi öz üzərinə götürürlər.
Bu proqramlarda xüsusilə aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməlidir:
a) ev heyvanlarının kommersiya və ya yarış məqsədilə təliminin bu sahədə bilik və bacarığa malik
olan şəxslər tərəfindən aparılması tələbi;
b) aşağıdakı hallara yol verilməməsi tələbi:
i. ev heyvanlarının 16 yaşa çatmamış şəxslərə, həmin şəxsin valideynlərinin və ya onları himayə
edən şəxslərin aşkar razılığı olmadan hədiyyə kimi verilməsinə;
ii. ev heyvanlarının mükafat təltif və ya bonus kimi hədiyyə verilməsinə;
iii. ev heyvanlarının sayının planlaşdırılmadan çoxaldılmasına;
c) vəhşi heyvanların ev heyvanları kimi alındığı və saxlanıldığı təqdirdə bunun onların sağlamlığı
və normal yaşayışı üçün doğura biləcəyi mümkün mənfi nəticələr;
d) arzuolunmaz və sahibsiz heyvanların sayının artmasına gətirib çıxaran ev heyvanlarına
məsuliyyətsiz sahiblik riski.
Fəsil V
ÇOXTƏRƏFLİ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR
Maddə 15. Çoxtərəfli məsləhətləşmələr
1. Tərəflər Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı beş il ərzində və bundan sonra hər beş
ildən bir və Tərəflərin nümayəndələrinin çoxunun tələb etdiyi hər bir halda Konvensiyanın necə həyata
keçirildiyini, onun müddəalarının yenidən nəzərdən keçirilməsinin və ya genişləndirilməsinin
məqsədəuyğun olub-olmadığını yoxlamaq məqsədilə Avropa Şurası çərçivəsində çoxtərəfli
məsləhətləşmələr aparmalıdırlar. Bu məsləhətləşmələr Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən çağırılan
toplantılarda aparılır.
2. Bu məsləhətləşmələrdə iştirak etmək üçün hər bir Tərəf öz nümayəndəsini təyin etmək hüququna
malikdir. Konvensiyanın iştirakçısı olmayan Avropa Şurasının hər bir üzv dövləti həmin
məsləhətləşmələrdə müşahidəçi ilə təmsil olunmaq hüququna malikdir.
3. Hər məsləhətləşmədən sonra Tərəflər məsləhətləşmənin gedişi və Konvensiyanın icrası barədə,
o cümlədən Tərəflərin lazım bildiyi təqdirdə Konvensiyanın 15-23-cü maddələrinə düzəlişlərə dair təkliflər
haqqında Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə hesabat təqdim edirlər.
4. Tərəflər Konvensiyanın müddəalarmı nəzərə almaqla, məsləhətləşmələrə dair prosedur
qaydalarını hazırlayırlar.
Fəsil VI
DÜZƏLİŞLƏR
Maddə 16. Düzəlişlər
1. Tərəflərdən hər hansı birinin və ya Nazirlər Komitəsinin 1-14-cü maddələrə təklif etdiyi
düzəlişlər Avropa Şurasının Baş katibinə çatdırılır və onun tərəfindən Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrə,
Tərəflərə və 19-cu maddənin müddəalarına əsasən Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunan hər bir
dövlətə təqdim edilir.
2. Əvvəlki bəndin müddəalarına əsasən təklif olunan hər bir düzəliş Baş katibin bu düzəlişi bütün
Tərəflərə təqdim etdiyi tarixdən etibarən iki aydan gec olmayaraq keçirilən çoxtərəfli məsləhətləşmədə
baxılır və Tərəflərin 2/3 hissəsinin razılığı olduqda qəbul edilir. Qəbul edilmiş mətn Tərəflərə göndərilir.
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3. Hər bir düzəliş çoxtərəfli məsləhətləşmədə qəbul edildikdən on iki ay sonra Tərəflərin en azı
birinin etirazı olmadığı halda qüvvəyə minir.
Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 17. İmzalanma, ratifikasiya, qəbul, təsdiq
Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin imzalaması üçün açıqdır. O, ratifikasiya,
qəbul və ya təsdiq olunmalıdır. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədləri saxlanılmaq üçün Avropa
Şurasının Baş katibinə verilir.
Maddə 18. Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya onun 17-ci maddəsinin müddəalarına əsasən Avropa Şurasının üzvü olan dörd
dövlətin onun məcburiliyinə razılıqlarını ifadə etdikləri tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
2. Bundan sonra onun məcburiliyinə razılığını ifadə edən istənilən üzv dövlət üçün ratifikasiya, bu
Konvensiya həmin dövlətin ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədlərini saxlanılmağa verdiyi tarixdən altı
ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 19. Üzv olmayan dövlətlərin qoşulması
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində
göstərilən səs çoxluğu ilə və Razılığa gələn Tərəflərin Nazirlər Komitəsindəki nümayəndələrinin yekdil
səsi ilə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Şuranın üzvü olmayan istənilən dövləti bu Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Konvensiya ona qoşulan istənilən üzv dövlətə münasibətdə, həmin dövlətin qoşulma sənədini
Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanılmağa verdiyi tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü
qüvvəyə minir.
Maddə 20. Ərazi məsələsi
1. Hər bir ölkə Konvensiyam imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini
saxlanılmağa verərkən bu Konvensiyanın tətbiq olunacağı ərazini və ya əraziləri dəqiq müəyyən etməlidir.
2. Hər bir Tərəf sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bəyannamə
vasitəsilə Konvensiyanın tətbiqini həmin bəyannamədə göstərilən digər ərazilərə genişləndirə bilər. Bu cür
ərazilərə münasibətdə Konvensiya Baş katibin bu bəyannaməni aldığı tarixdən altı ay sonra gələn növbəti
ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bəndə əsasən edilmiş hər bir bəyannamə, həmin bəyannamədə göstərilən hər bir
əraziyə münasibətdə Baş katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə geri götürülə bilər. Bəyannamənin geri
götürülməsi Baş katibin hə-min bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü
qüvvəyə minir.
Maddə 21. Qeyd-şərtlər
1. Hər bir dövlət Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma
sənədini saxlanılmağa verərkən 6-cı maddənin və 10-cu maddənin 1-ci bəndinin (a) yarımbəndinə aid bir
və ya daha çox qeyd-şərtlər edə bilər. Başqa heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
2. Əvvəlki bəndə əsasən qeyd-şərt etmiş hər hansı Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə
ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə etdiyi qeyd-şərti tamamilə, yaxud da qismən ləğv edə bilər. Qeyd-şərtin
ləğvi Baş katibin bu bildirişi aldığı tarixdən qüvvəyə minir.
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3. Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına qeyd-şərt etmiş Tərəf hər hansı başqa Tərəfin həmin
müddəanı tətbiq etməsini tələb edə bilməz. Bununla belə, Tərəfin etdiyi qeyd-şərt qismən və ya şərtidirsə,
onda o, həmin müddəanın özü qəbul etdiyi şəkildə tətbiqini hər hansı başqa Tərəfdən tələb edə bilər.
Maddə 22. Denonsasiya
1. Hər hansı Tərəf istədiyi vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı bildiriş vasitəsilə bu
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya Baş katibin həmin bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın
birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 23. Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş katibi AVropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Konvensiyaya qoşulan
və ya ona qoşulmaq üçün dəvət olunan hər bir dövlətə aşağıdakılar haqqında məlumat verir:
a) hər hansı imzalama;
b) ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında hər hansı sənədin saxlanca verilməsi;
c) 18, 19 və 20-ci maddələrə əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı tarix;
d) Konvensiya ilə bağlı hər hansı digər akt, bildiriş və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, bu məqsədlə müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
1987-ci il noyabrın 13-də Strasburq şəhərində hər iki mətn eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla,
ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır. Əsl nüsxə saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının
arxivinə verilir. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş nüsxələrini Avropa Şurasının
üzvü olan hər bir dövlətə və bu Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunan hər bir dövlətə təqdim edir.
"Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının
qeyd-şərti
Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası bəyan edir
ki, Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 1-ci bəndinin a. yarımbəndi Azərbaycan Respublikasında tətbiq
olunmayacaqdır.

872

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"İdmanda dopinqə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 2005-ci il oktyabrın 19-da Paris şəhərində YUNESKO Baş
Konfransının 33-cü sessiyasında qəbul edilmiş "İdmanda dopinqə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulsun.
I. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2007-ci il
№ 328-IIIQ
İdmanda dopinqə qarşı mübarizə haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Birləşmiş Millətlər Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (bundan sonra "YUNESKO"
adlandırılacaq) Baş Konfransı 2005-ci il oktyabrın 3-dən 21-dək Parisdə keçirilmiş 33-cü sessiyasında,
YUNESKO-nun məqsədinin təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində xalqların əməkdaşlığının
genişləndirilməsi yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə şərait yaratmaqdan ibarət olmasını
nəzərə alaraq,
insan hüquqları sahəsində mövcud beynəlxalq sənədlərə istinad edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 2003-cü il noyabrın 3-də qəbul
edilmiş və idmana tərbiyəyə, sağlamlığa, inkişafa və sülhə şərait yaratma vasitəsi kimi yanaşan 58/5 saylı
qətnaməni, xüsusən onun 7-ci bəndini nəzərə alaraq,
sağlamlığın qorunmasında, mənəvi, mədəni və fiziki tərbiyədə, eləcə də beynəlxalq qarşılıqlı
anlaşmanın və sülhün möhkəmlənməsinə şərait yaratmaqda idmanın mühüm rol oynamalı olduğunu dərk
edərək,
idmanda dopinqin kökünün kəsilməsinə yönəlmiş beynəlxalq əməkdaşlığın təşviq olunmasının və
əlaqələndirilməsinin zəruriliyini qeyd edərək,
idmançılar tərəfindən idmanda dopinqdən istifadə edilməsi ilə və bunun onların sağlamlığı, ədalətli
oyun prinsipi, dələduzluğun kökünün kəsilməsi və idmanın gələcəyi üçün doğura biləcəyi nəticələrlə
əlaqədar narahatlıq keçirərək,
dopinqin YUNESKO-nun Bədən Tərbiyəsi və İdmana dair Beynəlxalq Xartiyasında və Olimpiya
Xartiyasında təsbit olunmuş etik prinsiplərə və tərbiyəvi dəyərlərə təhlükə yaratdığını dərk edərək,
Avropa Şurası çərçivəsində qəbul edilmiş Antidopinq Konvensiyasının və həmin Konvensiyaya
Əlavə Protokolun beynəlxalq ümumi hüququn dopinqə qarşı mübarizə sahəsində ölkələrin siyasətinin və
hökumətlərarası əməkdaşlığın əsasını təşkil edən mexanizm olduğunu xatırladaraq,
bədən tərbiyəsi və idmana cavabdeh olan nazirlərin və rəhbər işçilərin YUNESKO tərəfindən
Moskvada (1988-ci il), Punta-del-Estada (1999-cu il) və Afinada (2004-cü il) təşkil edilmiş ikinci, üçüncü
və dördüncü beynəlxalq konfranslarında dopinq məsələsinə dair qəbul edilmiş tövsiyələrə, həmçinin
YUNESKO-nun Baş Konfransının 32-ci sessiyasında (2003) qəbul edilmiş 32 C/9 saylı Qətnaməyə istinad
edərək,
Ümumdünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən 2003-cü il martın 5-də Kopenhagendə keçirilən
idmanda dopinq məsələsinə dair ümumdünya konfransında qəbul edilmiş Ümumdünya Antidopinq
Məcəlləsinə, eləcə də İdmanda dopinqə qarşı mübarizə barədə Kopenhagen Bəyannaməsinə diqqət
yetirərək,
həmçinin aparıcı idmançıların gənclərə göstərdiyi təsiri nəzərə alaraq,
dopinq tətbiq edilməsinin qarşısının alınması strategiyalarının maksimal effektivliyini təmin etmək
məqsədilə dopinqin aşkar edilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi və ondan istifadə edilməsinə təsir
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göstərən amillərin daha dərindən öyrənilməsi üçün daim tədqiqatlar aparılmasının və onların genişləndirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq,
həmçinin dopinqin tətbiq edilməsinin qarşısının alınması məsələlərinə dair idmançıların,
idmançıların yardımçı heyətinin və bütövlükdə cəmiyyətin daim maarifləndirilməsinin vacibliyini nəzərə
alaraq,
dopinqə qarşı mübarizə proqramlarının həyata keçirilməsi üçün iştirakçı dövlətlərin potensialının
artırılmasının zəruriliyinə diqqət yetirərək,
idmana cavabdeh olan dövlət orqanlarının və təşkilatların idmanda dopinq tətbiq edilməsinin
qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə üzrə, xüsusən idman tədbirlərinin ədalətli oyun və bu tədbirlərin
iştirakçılarının sağlamlığının qorunması prinsipi əsasında lazımi qaydada keçirilməsini təmin etmək üçün
bir-birini qarşılıqlı tamamlayan funksiyalar yerinə yetirdiklərini nəzərə alaraq,
bu orqanların və təşkilatların həmin məqsədlərə çatmaq üçün bütün müvafiq səviyyələrdə maksimal
müstəqilliyə və şəffaflığa nail olmaqla əməkdaşlıq etməli olduqlarını etiraf edərək,
idmanda dopinqin kökünün kəsilməsi üçün bundan sonra daha fəal birgə tədbirlər görmək əzmində
olaraq, idmanda dopinqin kökünün kəsilməsinin idmanda antidopinq standartlarının və praktikasının ardıcıl
uzlaşdırılmasından, ölkə və dünya səviyyəsində əməkdaşlıqdan qismən asılı olduğunu etiraf edərək,
2005-ci il oktyabrın on doqquzunda bu Konvensiyanı qəbul edir.
I. TƏTBİQ SAHƏSİ
Maddə 1
Konvensiyanın məqsədi
YUNESKO-nun bədən tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyətinin strategiyası və proqramı
çərçivəsində bu Konvensiyanın məqsədi idmanda dopinq tətbiq edilməsinin qarşısının alınmasına və onun
kökünün kəsilməsi naminə ona qarşı mübarizəyə kömək etməkdən ibarətdir.
Maddə 2
Əsas anlayışlar
Aşağıdakı əsas anlayışlar Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi kontekstində başa düşülməlidir.
Lakin məna fərqləri yarandığı halda üstünlük Konvensiyanın müddəalarına verilir.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
1. "Akkreditə edilmiş dopinq nəzarəti laboratoriyaları" Ümumdünya Antidopinq Agentliyi
tərəfindən akkreditə edilmiş laboratoriyalar deməkdir.
2. "Antidopinq təşkilatı" dopinq nəzarəti prosesinin hər hansı elementinin işlənib hazırlanması,
həyata keçirilməsi və ya ona riayət olunmasının təmin edilməsi qaydalarının müəyyən edilməsinə cavabdeh
olan hüquqi şəxsdir. Onlara, məsələn, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi,
irimiqyaslı tədbirlər keçirən və həmin tədbirlərdə test yoxlamalarını həyata keçirən digər təşkilatlar,
Ümumdünya Antidopinq Agentliyi, beynəlxalq federasiyalar və milli antidopinq təşkilatları aiddir.
3. İdmanda "antidopinq qaydasının pozulması" aşağıda sadalanan pozuntulardan birinin və ya bir
neçəsinin baş verməsi deməkdir:
(a) idmançının orqanizmindən götürülmüş nümunədə qadağan olunmuş maddənin və ya onun
metabolitlərinin, yaxud markerlərinin olması;
(b) qadağan olunmuş maddədən və ya qadağan olunmuş metoddan istifadə edilməsi və ya istifadə
etmək cəhdi;
(c) qüvvədə olan antidopinq qaydalarına müvafiq olaraq bildiriş alındıqdan sonra üzrlü səbəblər
olmadan nümunə götürülməyə gəlməkdən imtina edilməsi və ya nümunə götürülməyə gəlməmək və ya
nümunə götürülməsindən başqa şəkildə imtina etmək;
(d) idmançının yarışdan kənar vaxtda test yoxlamasından keçirilə bilməsi barədə qüvvədə olan
tələblərin pozulması, o cümlədən idmançının olduğu yer barədə tələb olunan informasiyanın təqdim
edilməməsi və ağlabatan qaydalar əsasında təyin edilən test yoxlamasından keçmək üçün gəmləməsi;
(e) dopinq nəzarətinin istənilən mərhələsində saxtakarlıq edilməsi və ya saxtakarlıq etmək cəhdləri;
(f) qadağan olunmuş maddələrə və ya metodlara malik olmaq;
(g) qadağan olunmuş hər hansı maddənin və ya qadağan olunmuş hər hansı metodun yayılması;
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(h) hər hansı idmançının orqanizminə qadağan olunmuş maddə daxil edilməsi və ya daxil etmək
cəhdi, yaxud onun barəsində qadağan olunmuş metodun tətbiq edilməsi və ya tətbiq etmək cəhdi, yaxud
antidopinq qaydasının pozulması ilə əlaqədar və ya bu qaydanı pozmaq üçün göstərilən hər hansı cəhdlə
əlaqədar kömək, həvəsləndirmə, şərait yaradılması, təhrikçilik, bu əməllərin gizlədilməsi və ya onlarda hər
hansı başqa formada iştirak.
4. Dopinq nəzarəti məqsədləri üçün "idmançı" dedikdə, hər bir milli antidopinq təşkilatı tərəfindən
müəyyən edilən və iştirakçı dövlətlər tərəfindən qəbul edilən qaydada beynəlxalq və ya milli səviyyədə
idmanla məşğul olan istənilən şəxs, eləcə də idmanla məşğul olan və ya iştirakçı dövlətlər tərəfindən qəbul
edilən şəkildə daha aşağı səviyyəli idman tədbirində iştirak edən 564 hər hansı başqa şəxs nəzərdə tutulur.
Təhsil və hazırlıq proqramlarının məqsədləri üçün "idmançı" dedikdə, hər hansı idman təşkilatının himayəsi
altında idmanla məşğul olan istənilən şəxs nəzərdə tutulur.
5. "İdmançının yardımçı heyəti" dedikdə, idmançılarla işləyən və ya idman yarışında iştirak edən
və ya iştirak etməyə hazırlaşan idmançıların müalicəsi ilə məşğul olan hər hansı məşqçi, təlimatçı, menecer,
agent, komandanın ştatının üzvü, vəzifəli şəxs, tibbi və ya paratibbi heyət nəzərdə tutulur.
6. "Məcəllə" dedikdə, Ümumdünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən 2003-cü il martın 5-də
Kopenhagendə qəbul edilmiş və bu Konvensiyaya 1 saylı Əlavədə verilmiş Ümumdünya Antidopinq
Məcəlləsi nəzərdə tutulur.
7. "Yarış" dedikdə, ayrılıqda götürülmüş hər bir ötüş, matç, oyun və ya ayrıca idman yarışı nəzərdə
tutulur.
8. "Dopinq nəzarəti" dedikdə, test yoxlamalarının keçirilməsinin planlaşdırılmasını, nümunələr
götürülməsini və onlarla rəftarı, laboratoriya analizini, test yoxlamalarının nəticələrinin işlənməsini, elan
olunmasını və onlardan şikayət verilməsini əhatə edən proses nəzərdə tutulur.
9. "İdmanda dopinq" dedikdə, antidopinq qaydasının pozulması halı nəzərdə tutulur.
10. "Lazımi qaydada müvəkkil edilmiş dopinq nəzarəti qrupları" dedikdə, beynəlxalq və ya milli
antidopinq təşkilatlarının rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən dopinq nəzarəti qrupları nəzərdə tutulur.
11. Yarış dövründə və yarışdankənar vaxtda aparılan test yoxlamaları arasında fərq qoyulması
məqsədləri üçün "yarış test yoxlaması" dedikdə, hər hansı beynəlxalq federasiyanın və ya başqa müvafiq
antidopinq təşkilatının qaydalarına əsasən başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, idmançının konkret yarışda
iştirakı ilə əlaqədar test yoxlamasından keçmək üçün seçildiyi test yoxlaması nəzərdə tutulur.
12. "Laboratoriyalar üçün beynəlxalq standart" dedikdə, bu Konvensiyaya 2 saylı Əlavədə verilmiş
standart nəzərdə tutulur.
13. "Test yoxlaması üçün beynəlxalq standart" dedikdə, bu Konvensiyaya 3 saylı Əlavədə verilmiş
standart nəzərdə tutulur.
14. "Qabaqcadan bildiriş verilmədən" dedikdə, idmançıya qabaqcadan məlumat verilmədən
aparılan dopinq nəzarəti nəzərdə tutulur. Bu halda idmançıya bildiriş verildiyi andan nümunə götürülənə
qədər onun daimi müşayiəti təmin edilir.
15. "Olimpiya hərəkatı" dedikdə, Olimpiya Xartiyasını rəhbər tutmağa razı olan və Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin səlahiyyətlərini tanıyan hər kəs, yəni, Olimpiya Oyunlarının proqramına daxil olan
idman növləri üzrə beynəlxalq federasiyalar, milli olimpiya komitələri, Olimpiya Oyunlarının təşkilat
komitələri, idmançılar, hakimlər və arbitrlər, assosiasiyalar və klublar, eləcə də Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsi tərəfindən tanınan bütün təşkilatlar və təsisatlar nəzərdə tutulur.
16. "Yarışdankənar dopinq nəzarəti" dedikdə, yarışlardankənar vaxtda keçirilən hər hansı dopinq
nəzarəti nəzərdə tutulur.
17. "Qadağan olunmuş siyahı" dedikdə, qadağan olunmuş maddələrin və qadağan olunmuş
metodların göstərildiyi, bu Konvensiyaya 1 saylı Qoşmada verilmiş siyahı nəzərdə tutulur.
18. "Qadağan olunmuş metod" dedikdə, bu Konvensiyaya 1 saylı Qoşmada verilən Qadağan
olunmuş siyahıda bu qisimdə göstərilən hər hansı metod nəzərdə tutulur.
19. "Qadağan olunmuş maddə" dedikdə, bu Konvensiyaya 1 saylı Qoşmada verilən Qadağan
olunmuş siyahıda bu qisimdə göstərilən hər hansı maddə nəzərdə tutulur.
20. "İdman təşkilatı" dedikdə, idmanın bir və ya bir neçə növü üzrə idman tədbirlərinin keçirilməsi
qaydalarını müəyyənləşdirən orqan qismində çıxış edən istənilən təşkilat nəzərdə tutulur.
21. "Terapevtik istifadə üçün icazələr verilməsinə dair standartlar" dedikdə, bu Konvensiyaya 2
saylı Qoşmada verilmiş standartlar nəzərdə tutulur.
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22. "Test yoxlaması" dedikdə, dopinq nəzarəti prosesinin test yoxlamalarının keçirilməsinin
planlaşdırılması, nümunələr götürülməsi, nümunələrlə rəftar və nümunələrin laboratoriyaya daşınmasından
ibarət hissələri nəzərdə tutulur.
23. "Terapevtik istifadə üçün icazə" dedikdə, Terapevtik istifadə üçün icazələr verilməsinə dair
standartlara müvafiq olaraq verilən icazə nəzərdə tutulur.
24. "İstifadə" dedikdə, qadağan olunmuş maddənin və ya qadağan olunmuş metodun tətbiq
edilməsi, peroral şəkildə daxil edilməsi, inyeksiyası və ya hər hansı başqa üsulla işlədilməsi nəzərdə tutulur.
25. "Ümumdünya Antidopinq Agentliyi" (WADA) dedikdə, 1999-cu il noyabrın 10-da İsveçrə
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bu adda təsis edilmiş fond nəzərdə tutulur.
Maddə 3
Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq vasitələri
İştirakçı dövlətlər Konvensiyanın, məqsədlərinə nail olmaq üçün:
(a) milli və beynəlxalq səviyyələrdə Məcəllənin prinsiplərinə müvafiq olan lazımi tədbirlər
görməyi;
(b) idmançıların müdafiəsinin təmin edilməsinə, idmanda etik prinsiplərə riayət olunmasına və
tədqiqatların nəticələrindən birgə istifadə edilməsinə yönəlmiş beynəlxalq əməkdaşlığın bütün formalarını
rəğbətləndirməyi;
(c) idmanda dopinqə qarşı mübarizə sahəsində iştirakçı dövlətlər və aparıcı təşkilatlar arasında
beynəlxalq əməkdaşlığa, xüsusən Ümumdünya Antidopinq Agentliyi ilə əməkdaşlığa şərait yaratmağı
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 4
Konvensiyanın Məcəllə ilə əlaqəsi
1. İdmanda dopinqə qarşı mübarizə üzrə milli və beynəlxalq səviyyələrdə fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi məqsədilə iştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin görülməsi üçün əsas kimi Məcəllənin prinsiplərinə əməl etməyi öhdələrinə götürürlər. Bu
Konvensiyada heç nə iştirakçı dövlətlərin Məcəlləyə əlavə olaraq başqa tədbirlər görməsinə mane olmur.
2. Məcəllə və ona 2 və 3 saylı əlavələrin* ən son versiyaları məlumat üçün verilir və onlar bu
Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissələri deyildir. Əlavələr özlüyündə iştirakçı dövlətlər üçün hər hansı
beynəlxalq hüquqi öhdəliklər doğurmur.
3. Qoşmalar bu Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Maddə 5
Konvensiyanın vəzifələrinin həlli ilə bağlı tədbirlər
Hər bir iştirakçı dövlət bu Konvensiyada ifadə edilən öhdəlikləri yerinə yetirərkən müvafiq
tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür. Həmin tədbirlər qanunvericilik, normativ tənzimləmə, siyasət və ya
inzibati praktika sahəsinə aid ola bilər.
Maddə 6
Başqa beynəlxalq sənədlərlə qarşılıqlı əlaqə
Bu Konvensiya iştirakçı dövlətlərin əvvəllər bağladıqları, bu Konvensiyanın predmetinə və
məqsədlərinə zidd olmayan sazişlərlə əlaqədar yaranan hüquq və öhdəliklərinə toxunmur. Bu müddəa digər
iştirakçı dövlətlər tərəfindən onların bu Konvensiya üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə və ya öz
hüquqlarının həyata keçirmələrinə təsir göstərmir.
II. DOPİNQƏ QARŞI MİLLİ SƏVİYYƏDƏ MÜBARİZƏYƏ DAİR FƏALİYYƏT
Maddə 7
Ölkə daxilində əlaqələndirmə
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İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın tətbiq edilməsini xüsusən ölkə daxilində fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi yolu ilə təmin edirlər. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyaya uyğun olaraq öz öhdəliklərini
yerinə yetirmək üçün antidopinq təşkilatlarından, eləcə də idman təsisatları və təşkilatlarından istifadə edə
bilərlər.
Maddə 8
Qadağan olunmuş maddələrin və metodların əldə edilməsinin və idmanda onlardan istifadə
olunmasının məhdudlaşdırılması
1. Məqsədəmüvafiq olduqda iştirakçı dövlətlər qadağan olunmuş maddələr və metodlardan
idmançılar tərəfindən idmanda istifadə edilməsini məhdudlaşdırmaq məqsədilə, bu cür istifadənin
terapevtik istifadə üçün icazəyə əsaslandığı hallar istisna olmaqla, onların əldə edilməsinin
məhdudlaşdırılması üçün tədbirlər görürlər. Bu tədbirlər sırasına qadağan olunmuş maddələrin və
metodların idmançılar arasında yayılmasına qarşı mübarizə tədbirləri və müvafiq surətdə, onların
istehsalına, daşınmasına, idxalına, paylanmasına və satışma nəzarət tədbirləri daxildir.
2. İştirakçı dövlətlər qadağan olunmuş maddələrdən və metodlardan idmançılar tərəfindən idmanda
istifadə edilməsini və onları əldə etmələrinin qarşısını almaq və məhdudlaşdırmaq üçün, onlardan terapevtik
istifadə üçün icazə əsasında istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla, tədbirlər görür və ya məqsədəmüvafiq
olduqda öz yurisdiksiyalarında olan müvafiq hüquqi şəxslər tərəfindən bu cür tədbirlər görülməsini təşviq
edirlər.
3. Bu Konvensiyaya müvafiq olaraq görülən tədbirlərin heç biri başqa hallarda idmanda qadağan
edilən və ya nəzarət altında olan maddə və metodların qanuni məqsədlər üçün müyəssər olmasının təmin
edilməsinə mane olmur.
Maddə 9
İdmançının yardımçı heyətinə aid tədbirlər
İştirakçı dövlətlər antidopinq qaydasını pozan və ya idmanda dopinqlə bağlı hər hansı digər pozuntu
törədən idmançının yardımçı heyəti barədə özləri tədbir görür və ya idman təşkilatları və antidopinq
təşkilatlan tərəfindən tədbirlər görülməsinə, o cümlədən sanksiyalar və ya cərimələr tətbiq edilməsinə şərait
yaradır.
Maddə 10
Qida əlavələri
Məqsədəmüvafiq olduqda iştirakçı dövlətlər qida əlavələrinin satışı və paylaşdırılması sahəsində
qabaqcıl praktikanın qida əlavələrinin istehsalçıları və yayıcıları tərəfindən tətbiq edilməsinə, o cümlədən
qida əlavələrinin kimyəvi tərkibi və keyfiyyətinə zəmanət barədə informasiya təqdim edilməsinə şərait
yaradırlar.
Maddə 11
Maliyyə tədbirləri
Məqsədəmüvafiq olduqda iştirakçı dövlətlər:
(a) özlərinin müvafiq büdcələri çərçivəsində idmanın bütün növlərində milli test yoxlamaları
proqramının maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayırır və ya idman təşkilatlarının və antidopinq təşkilatlarının
dopinq nəzarətini maliyyələşdirmələrinə birbaşa subsidiyalar və ya dotasiyalar şəklində, yaxud bu
təşkilatlara təqdim edilən subsidiyaların və ya dotasiyaların ümumi məbləği müəyyən edilərkən bu cür
nəzarət üzrə xərclərin nəzərə alınması formasında kömək edirlər;
(b) antidopinq qaydalarının pozulması nəticəsində kənarlaşdırılmış ayrı-ayrı idmançılara və ya
onların yardımçı heyətinə idman fəaliyyəti ilə əlaqədar maliyyə dəstəyinin onların kənarlaşdırıldığı bütün
müddət üçün dayandırılmasına aid tədbirlər görürlər;
(c) Məcəlləyə və ya ona müvafiq olaraq müəyyən edilmiş, qüvvədə olan antidopinq qaydalarına
riayət etməyən hər hansı idman təşkilatına və ya antidopinq təşkilatına maliyyə dəstəyini və ya idman
fəaliyyəti ilə əlaqədar başqa dəstəyi qismən və ya tamamilə dayandırırlar.
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Maddə 12
Dopinq nəzarətinə kömək tədbirləri
Məqsədəmüvafiq olduqda iştirakçı dövlətlər:
(a) özlərinin yurisdiksiyasında olan idman təşkilatları və antidopinq təşkilatlan tərəfindən
Məcəlləyə müvafiq olaraq dopinq nəzarətinin, o cümlədən qabaqlayıcı nəzarətin, yarışdankənar və yarışla
bağlı test yoxlamaları keçirilməsini təşviq edir və dəstəkləyirlər;
(b) idman təşkilatları və antidopinq təşkilatları tərəfindən onların iştirakçılarının başqa ölkələrdən
olan səlahiyyətli dopinq nəzarəti qruplarının test yoxlamalarından lazımi qaydada keçirilmələrinə imkan
verən sazişlər bağlanmasını təşviq edir və dəstəkləyirlər;
(c) özlərinin yurisdiksiyasında olan idman təşkilatlarının və antidopinq təşkilatlarının dopinq
nəzarəti məqsədilə analizlər aparılması üçün akkreditə edilmiş dopinq nəzarəti laboratoriyasından istifadə
etmək imkanı əldə etmələrinə şərait yaratmağı öhdələrinə götürürlər.
III. BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 13
Antidopinq təşkilatları və idman təşkilatları arasında əməkdaşlıq
Bu Konvensiyanın məqsədlərinə beynəlxalq səviyyədə nail olmaq naminə iştirakçı dövlətlər
onların yurisdiksiyasında olan antidopinq təşkilatlan, dövlət orqanları və idman təşkilatlan ilə başqa
iştirakçı dövlətlərin yurisdiksiyasında olan analoji təşkilatlar və orqanlar arasında əməkdaşlığa şərait
yaradırlar.
Maddə 14
Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin missiyasının dəstəklənməsi
İştirakçı dövlətlər Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin dopinqə qarşı beynəlxalq mübarizə
sahəsində mühüm missiyasının yerinə yetirilməsində onu dəstəkləməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 15
Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin bərabər hissələrlə maliyyələşdirilməsi
İştirakçı dövlətlər Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin təsdiq edilmiş əsas illik büdcəsinin dövlət
orqanları və Olimpiya hərəkatı tərəfindən bərabər hissələrlə maliyyələşdirilməsi prinsipini dəstəkləyirlər.
Maddə 16
Dopinq nəzarəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
Yalnız idmançıların əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən test yoxlamasından keçməsi və
nümunələrin analiz edilmək üçün laboratoriyalara vaxtında daşınması təmin ediləcəyi halda idmanda
dopinqə qarşı mübarizənin səmərəli ola biləcəyini qəbul edərək, iştirakçı dövlətlər dövlətdaxili
qanunvericiliyə və prosedurlara müvafiq olaraq və məqsədəuyğun olduğu hallarda:
(a) qəbul edən ölkələrin müvafiq normativ qaydalarına riayət edilməsi şərtilə, öz idmançılarının
həm öz ərazisində, həm də öz ərazisinin hüdudlarından kənarda yarış vaxtı və yarışdankənar vaxtda
Ümumdünya Antidopinq Agentliyi və Məcəlləyə müvafiq olaraq hərəkət edən antidopinq təşkilatları
tərəfindən dopinq nəzarətindən keçirilməsinə kömək edirlər;
(b) dopinq nəzarəti tədbirləri keçirilərkən lazımi qaydada müvəkkil edilmiş dopinq nəzarəti
qruplarının sərhədlərdən vaxtında keçə bilmələrinin təmin edilməsinə kömək edirlər;
(c) nümunələrin təhlükəsizliyini və salamatlığım təmin edən qaydada onların vaxtlı-vaxtında
daşınmasına və ya sərhədlərdən keçirilməsinə kömək məqsədilə əməkdaşlıq edirlər;
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(d) müxtəlif antidopinq təşkilatları tərəfindən keçirilən dopinq nəzarəti tədbirlərinin beynəlxalq
səviyyədə əlaqələndirilməsinin təmin olunmasına kömək edir və bu məqsədlə Ümumdünya Antidopinq
Agentliyi ilə əməkdaşlıq edirlər;
(e) öz yurisdiksiyalarında olan dopinq nəzarəti laboratoriyaları ilə başqa iştirakçı dövlətlərin
yurisdiksiyalarında olan müvafiq laboratoriyalar arasında əməkdaşlığı genişləndirirlər. O cümlədən
akkreditə edilmiş dopinq nəzarəti laboratoriyaları olan iştirakçı dövlətlər başqa iştirakçı dövlətlərin arzusu
olduqda onların özlərinin laboratoriyalarının yaradılması üçün onlara zəruri təcrübə və vərdişlər qazanmaq,
zəruri metodologiyanı mənimsəmək imkanı vermək məqsədilə özlərinin yurisdiksiyasında olan
laboratoriyalar vasitəsilə həmin iştirakçı dövlətlərə kömək göstərilməsinə şərait yaratmalıdırlar;
(f) Məcəlləyə müvafiq olaraq təyin edilmiş antidopinq təşkilatları arasında qarşılıqlı test
yoxlamaları barədə müqavilələr bağlanmasına və onların reallaşdırılmasına şərait yaradırlar;
(g) dopinq nəzarəti prosedurlarını və test yoxlamalarından sonrakı prosedurları, o cümlədən
bununla əlaqədar hər hansı antidopinq təşkilatı tərəfindən Məcəlləyə müvafiq olaraq tətbiq edilən idman
sanksiyalarını qarşılıqlı əsasda tanıyırlar.
Maddə 17
Könüllü Fond
1. Bu Konvensiyaya əsasən bundan sonra "Könüllü Fond" adlandırılacaq "İdmanda dopinqin
kökünün kəsilməsi Fondu" təsis edilir. Könüllü Fond YUNESKO-nun maliyyə haqqında Əsasnaməsinə
müvafiq olaraq cəlb edilən məqsədli vəsaitlərdən yaranır. İştirakçı dövlətlərin, eləcə də bütün başqa
iştirakçıların bütün ianələri könüllü xarakter daşıyır.
2. Könüllü Fondun vəsaitləri aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) iştirakçı dövlətlərin ödənişləri;
(b) aşağıda göstərilən mənbələrdən təqdim edilə biləcək üzvlük haqları, ianələr və ya vəsiyyət
edilmiş əmlak:
(i) başqa dövlətlər tərəfindən;
(ii) BMT sisteminə aid təşkilatlar və proqramlar, o cümlədən BMT İnkişaf Proqramı, eləcə də digər
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən;
(iii) dövlət təşkilatları, özəl təşkilatlar və ya fiziki şəxslər tərəfindən;
(c) Könüllü Fondun vəsaitləri üzərinə hesablanan hər hansı faizlər;
(d) Könüllü Fondun xeyrinə ianələr toplanması kampaniyaları və tədbirləri çərçivəsində əldə
edilmiş vəsaitlər;
(e) Tərəflərin Konfransı tərəfindən Könüllü Fond haqqında işlənib hazırlanacaq Əsasnamədə
nəzərdə tutulan hər hansı başqa vəsaitlər.
3. İştirakçı dövlətlərin Könüllü Fonda ödənişləri Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin illik
büdcəsinə öz paylarını ödəmək öhdəliyinin əvəzlənməsi kimi hesab edilmir.
Maddə 18
Könüllü Fondun vəsaitlərindən istifadə edilməsi və Könüllü Fondun idarə edilməsi
Tərəflərin Konfransı Könüllü Fondun vəsaitlərini həmin konfrans tərəfindən təsdiq edilmiş
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün, o cümlədən bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq və
Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin məqsədləri nəzərə alınmaqla iştirakçı dövlətlərin antidopinq
proqramlarının işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə kömək üçün ayrılır. Bu vəsaitlərdən bu
Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi üçün də istifadə edilə bilər. Könüllü Fonda
ödənişlər hər hansı siyasi, iqtisadi və ya başqa şərtlərlə müşayiət oluna bilməz.
IV. TƏHSİL VƏ HAZIRLIQ
Maddə 19
Təhsilin və hazırlığın ümumi prinsipləri
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1. İştirakçı dövlətlər öz vəsaitləri həddində dopinqə qarşı mübarizə məsələlərinə dair təhsil və
hazırlıq proqramlarını dəstəkləməyi, işləyib hazırlamağı və ya həyata keçirməyi öhdələrinə götürürlər.
Bütövlükdə idman ictimaiyyəti üçün bu proqramlar aşağıdakı məsələlərə dair yeniləşdirilmiş və dəqiq
informasiyanın təqdim edilməsinə yönəlməlidir:
(a) dopinqin idmanın etik dəyərlərinə vurduğu zərər;
(b) dopinq qəbul etməyin sağlamlıq üçün nəticələri.
2. İdmançılar və idmançıların yardımçı heyəti üçün, xüsusən onların hazırlığının ilkin mərhələsində
bu proqramlar aşağıdakı məsələlər üzrə yeniləşdirilmiş və dəqiq informasiyanın təqdim edilməsinə
yönəlməlidir.
(a) dopinq nəzarəti prosedurları;
(b) dopinqə qarşı mübarizə ilə əlaqədar idmançıların hüquq və vəzifələri, o cümlədən antidopinq
qaydalarının pozulmasının nəticələri barədə informasiya da daxil olmaqla, müvafiq idman təşkilatlarının
və antidopinq təşkilatlarının antidopinq siyasəti və eləcə də Məcəllə barədə informasiya;
(c) qadağan olunmuş maddələrin və metodların, eləcə də qadağan olunmuş maddələrin terapevtik
istifadəsi üçün icazələrin siyahısı;
(d) qida əlavələri.
Maddə 20
Peşəkar davranış məcəllələri
İştirakçı dövlətlər müvafiq səlahiyyətli peşəkar assosiasiyalar və təsisatlar tərəfindən idmanda
dopinqə qarşı mübarizə ilə əlaqədar, Məcəlləyə müvafiq olan lazımi davranış, vicdanlı praktika və etika
məcəllələrinin işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təşviq edirlər.
Maddə 21
İdmançıların və idmançıların yardımçı heyətinin cəlb edilməsi
İştirakçı dövlətlər idman təşkilatlarının və digər müvafiq təşkilatların antidopinq fəaliyyətinin
bütün aspektlərində idmançıların və idmançıların yardımçı heyətinin fəal iştirakına şərait yaradır və öz
vəsaitləri həddində buna kömək edirlər, özlərinin yurisdiksiyasında olan idman təşkilatlarını buna sövq
edirlər.
Maddə 22
İdman təşkilatları və dopinqə qarşı mübarizə məsələlərinə dair daimi əsasda təhsil və hazırlıq
İştirakçı dövlətlər 19-cu maddədə göstərilən məsələlər üzrə bütün idmançılar üçün və idmançıların
yardımçı heyəti üçün daimi əsasda idman təşkilatları və antidopinq təşkilatlan tərəfindən təhsil və hazırlıq
proqramlarının həyata keçirilməsinə kömək edirlər.
Maddə 23
Təhsil və hazırlıq sahəsində əməkdaşlıq
İnformasiya və mütəxəssislər mübadiləsi və səmərəli antidopinq proqramlarının həyata keçirilməsi
məsələlərinə dair təcrübə mübadiləsi məqsədilə, zəruri hallarda, iştirakçı dövlətlər bir-biri ilə və müvafiq
təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
V. TƏDQİQATLAR
Maddə 24
Dopinqə qarşı mübarizə məsələlərinə dair tədqiqatlar aparılmasına kömək
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İştirakçı dövlətlər öz sərəncamlarında olan vəsaitlər həddində, idman təşkilatları və başqa müvafiq
təşkilatlarla əməkdaşlıq şəraitində aşağıdakı məsələlərə dair antidopinq araşdırmalarının aparılmasına
şərait yaratmağı və kömək etməyi öhdələrinə götürürlər:
(a) dopinqin istifadə edilməsinin qarşısının alınması və onun aşkar edilməsi metodları, dopinqdən
istifadə edilməsinin davranış və sosial aspektləri, eləcə də onun sağlamlıq üçün doğurduğu nəticələr;
(b) idmançının sağlamlığına zərər vurmayan elmi cəhətdən əsaslandırılmış fizioloji və psixoloji
hazırlıq proqramlarının işlənib hazırlanması yolları və vasitələri;
(c) elmi tərəqqinin nəticəsi olan bütün yeni maddələrin və metodların tətbiq edilməsi.
Maddə 25
Antidopinq tədqiqatlarının xarakteri
İştirakçı dövlətlər 24-cü maddədə göstərilən antidopinq tədqiqatlarının aparılmasına kömək
edərkən bu tədqiqatların aşağıdakı qaydalara riayət edilməklə aparılmasını təmin edirlər:
(a) beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş etik praktikaya müvafiq olaraq;
(b) idmançıların orqanizminə qadağan olunmuş maddələrin yeridilməsinə və qadağan olunmuş
metodların tətbiq olunmasına yol verilmədən;
(c) antidopinq tədqiqatlarının nəticələrinin qanunsuz tətbiq edilməsinin və onlardan dopinq
məqsədilə istifadə edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə yalnız lazımi ehtiyat tədbirlərinə riayət edilməklə.
Maddə 26
Antidopinq tədqiqatlarının nəticələrindən birgə istifadə edilməsi
Məqsədəmüvafiq hallarda, iştirakçı dövlətlər müvafiq milli qanunvericiliyə və beynəlxalq hüququn
normalarına riayət etmək şərtilə, aparılmış antidopinq tədqiqatlarının nəticələrini digər iştirakçı dövlətlər
və Ümumdünya Antidopinq Agentliyi ilə mübadilə edirlər.
Maddə 27
İdman sahəsində elmi tədqiqatlar
İştirakçı dövlətlər:
(a) Məcəllənin prinsiplərinə müvafiq olaraq elmi və tibbi işçilər tərəfindən idman sahəsində elmi
tədqiqatlar aparılmasına;
(b) özlərinin yurisdiksiyasında olan idman təşkilatları və idmançıların yardımçı heyəti tərəfindən
Məcəllənin prinsiplərinə müvafiq olaraq idman sahəsində elmi araşdırmalar aparılmasına şərait yaradırlar.
VI. KONVENSİYANIN MONİTORİNQİ
Maddə 28
Tərəflərin Konfransı
1. Bu Konvensiyaya əsasən Tərəflərin Konfransı təsis edilir. Tərəflərin Konfransı bu
Konvensiyanın ali orqanıdır.
2. Bir qayda olaraq, Tərəflərin Konfransının növbəti sessiyaları iki ildə bir dəfə keçirilir. Tərəflərin
Konfransı müvafiq qərar qəbul edərsə, yaxud iştirakçı dövlətlərin ən azı üçdə bir hissəsi bu cür xahişlə ona
müraciət edərsə, Tərəflərin Konfransının növbədənkənar sessiyaları keçirilə bilər.
3. Tərəflərin Konfransında hər bir iştirakçı dövlət bir səsə malikdir.
4. Tərəflərin Konfransı özünün prosedur qaydalarını qəbul edir.
Maddə 29
Məsləhətçi təşkilat və Tərəflərin Konfransında müşahidəçilər
Ümumdünya Antidopinq Agentliyi Tərəflərin Konfransına məsləhətçi təşkilat qismində dəvət
edilir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Paraolimpiya Komitəsi, Avropa Şurası və Bədən
Tərbiyəsi və İdman üzrə Hökumətlərarası Komitə (SİQEPS) müşahidəçi qismində dəvət edilirlər.
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Tərəflərin Konfransı müşahidəçi qismində digər müvafiq təşkilatların da dəvət edilməsi barədə qərar qəbul
edə bilər.
Maddə 30
Tərəflərin Konfransının funksiyaları
1. Bu Konvensiyanın başqa müddəalarında qeyd edilən funksiyalardan əlavə, Tərəflərin
Konfransının aşağıdakı funksiyaları vardır:
(a) bu Konvensiyanın məqsədinə nail olmağa kömək etmək;
(b) Beynəlxalq Antidopinq Agentliyi ilə qarşılıqlı münasibət məsələlərinin müzakirə edilməsi və
Agentliyin əsas illik büdcəsinin maliyyələşdirilməsi mexanizminin öyrənilməsi. Konvensiyanın iştirakçısı
olmayan dövlətlərə bu müzakirədə iştirak etmək təklif oluna bilər;
(c) 18-ci maddəyə uyğun olaraq Könüllü Fondun vəsaitlərindən istifadə edilməsi planının təsdiq
edilməsi;
(d) 31-ci maddəyə müvafiq olaraq iştirakçı dövlətlər tərəfindən təqdim edilən məruzələrə
baxılması;
(e) 31-ci maddəyə müvafiq olaraq antidopinq sistemlərinin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar bu
Konvensiyaya riayət edilməsinin monitorinqinin nəticələrinin daimi əsasda nəzərdən keçirilməsi. 31-ci
maddənin hüdudlarından kənara çıxan hər hansı monitorinq mexanizmləri və ya tədbirlər 17-ci maddəyə
müvafiq olaraq təsis edilən Könüllü Fondun vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcəkdir;
(f) bu Konvensiyaya düzəlişlərə onların sonradan qəbul edilməsi üçün baxılması;
(g) Ümumdünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən qəbul edilmiş Qadağan olunmuş siyahıya və
Qadağan olunmuş maddələrin terapevtik istifadəsinə icazələr verilməsinə dair standartlara təklif edilən
düzəlişlərə onların 34-cü maddəyə müvafiq olaraq təsdiq edilməsi üçün baxılması;
(h) iştirakçı dövlətlərlə Ümumdünya Antidopinq Agentliyi arasında bu Konvensiya çərçivəsində
əməkdaşlığın istiqamətlərinin və mexanizmlərinin müəyyən edilməsi;
(i) Məcəllənin həyata keçirilməsi barədə məruzəyə hər bir sessiyada baxılması üçün Ümumdünya
Antidopinq Agentliyinə bu barədə məruzə təqdim edilməsinə dair müraciət göndərilməsi.
2. Tərəflərin Konfransı öz funksiyalarını yerinə yetirərkən digər hökumətlərarası orqanlarla
qarşılıqlı fəaliyyət göstərə bilər.
Maddə 31
İştirakçı dövlətlərin Tərəflərin Konfransına təqdim etdiyi məruzələr
İştirakçı dövlətlər iki ildə bir dəfə, Tərəflərin Konfransının Katibliyi vasitəsilə, bu Konvensiyanın
müddəalarını yerinə yetirmək məqsədilə gördükləri tədbirlər haqqında bütün müvafiq informasiyanı
YUNESKO-nun rəsmi dillərindən birində Tərəflərin Konfransına təqdim edirlər.
Maddə 32
Tərəflərin Konfransının Katibliyi
1. Tərəflərin Konfransının Katibliyi YUNESKO-nun Baş direktoru tərəfindən təyin edilir.
2. Tərəflərin Konfransının xahişinə əsasən, YUNESKO-nun Baş direktoru Ümumdünya
Antidopinq Agentliyinin xidmətlərindən Tərəflərin Konfransı ilə razılaşdırılmış şərtlər daxilində mümkün
qədər maksimum həcmdə istifadə edir.
3. Konvensiya ilə əlaqədar operativ xərclər müvafiq səviyyədə mövcud olan vəsaitlər həddində
YUNESKO-nun adi büdcəsindən, 17-ci maddəyə müvafiq olaraq təsis edilən Könüllü Fonddan və ya
onların iki ildən bir müəyyən edilən müvafiq birgə vəsaitindən maliyyələşdiriləcəkdir. Katibliyin adi büdcə
vəsaitlərindən maliyyələşdirilməsi ciddi minimal əsasda həyata keçirilir, çünki Konvensiyanın
dəstəklənməsi üçün könüllü maliyyələşdirmədən də istifadə ediləcəkdir.
4. Katiblik Tərəflərin Konfransı üçün sənədləri və onun iclaslarının ilkin gündəliyini hazırlayır,
eləcə də onun qərarlarının yerinə yetirilməsini təmin edir.
Maddə 33
Konvensiyaya düzəlişlər
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1. Hər bir iştirakçı dövlət YUNESKO-nun Baş direktoruna ünvanlanmış yazılı müraciət vasitəsilə
bu Konvensiyaya düzəlişlər təklif edə bilər. Baş direktor bu cür məlumatı bütün iştirakçı dövlətlərə
göndərir. Əgər məlumatın göndərildiyi tarixdən etibarən altı ay ərzində iştirakçı dövlətlərin ən azı yarısı bu
təklifə öz razılığını bildirərsə, Baş direktor həmin təklifi Tərəflərin Konfransının növbəti sessiyasına təqdim
edir.
2. Düzəlişlər Tərəflərin Konfransında iştirak edən və səs verən iştirakçı dövlətlərin üçdə iki
hissəsinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
3. Bu Konvensiyaya düzəlişlər qəbul edildikdən sonra iştirakçı dövlətlər tərəfindən ratifikasiya
olunmaq, qəbul edilmək, təsdiq edilmək və ya ona qoşulmaq üçün həmin dövlətlərə təqdim edilir.
4. Bu Konvensiyaya düzəlişləri ratifikasiya etmiş, qəbul etmiş, təsdiq etmiş və ya həmin düzəlişlərə
qoşulmuş iştirakçı dövlətlərə münasibətdə bu düzəlişlər iştirakçı dövlətlərin üçdə iki hissəsinin bu
maddənin üçüncü bəndində qeyd olunan sənədləri saxlanılmaq üçün təhvil verdiyi tarixdən üç ay keçdikdən
sonra qüvvəyə minir. Bundan sonra düzəlişi ratifikasiya edən, qəbul edən, təsdiq edən və ya ona qoşulan
hər bir iştirakçı dövlət üçün göstərilən düzəliş onun ratifikasiyası, qəbul edilməsi, təsdiq edilməsi və ya ona
qoşulma barədə sənədin həmin iştirakçı dövlət tərəfindən saxlanılmağa təhvil verildiyi tarixdən üç ay
keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq düzəlişlər qüvvəyə mindikdən sonra bu
Konvensiyanın iştirakçısına çevrilən dövlət, əgər başqa niyyətini bildirməzsə:
(a) bu qayda ilə edilmiş düzəlişlərlə bu Konvensiyanın iştirakçısı sayılır;
(b) düzəlişlərlə öhdəlikli olmayan hər hansı iştirakçı dövlətə münasibətdə bu Konvensiyanın ona
edilmiş düzəlişlər nəzərə alınmadan iştirakçısı sayılır.
M ad də 34
Konvensiyaya qoşmalara düzəlişlərin qəbul edilməsinin xüsusi qaydası
1. Əgər Ümumdünya Antidopinq Agentliyi Qadağan olunmuş siyahıya və ya Terapevtik istifadə
üçün icazələr verilməsinə dair standartlara dəyişikliklər edərsə, Agentlik YUNESKO-nun Baş direktoruna
ünvanlanmış yazılı müraciətində ona bu dəyişikliklər barədə məlumat verə bilər. Baş direktor bu
dəyişikliklər barədə Konvensiyanın müvafiq qoşmalarına təklif olunan düzəlişlər kimi, bütün iştirakçı
dövlətlərə operativ qaydada məlumat verir. Qoşmalara düzəlişlər Tərəflərin Konfransı tərəfindən onun
sessiyalarının birində və ya yazılı məsləhətləşmələr yolu ilə təsdiq edilir.
2. İştirakçı dövlətlər təklif olunan düzəlişlər barədə öz etirazlarını bildirmək üçün ya (yazılı
məsləhətləşmədən söhbət gedirsə) Baş direktorun onlara bu barədə məlumat verdiyi tarixdən etibarən 45
gün müddətində Baş direktora ünvanlanmış yazılı bildiriş göndərir, ya da öz etirazlarını Tərəflərin
Konfransının sessiyasında bildirirlər. Əgər iştirakçı dövlətlərin üçdə iki hissəsi öz etirazlarını bildirməzsə,
təklif olunmuş düzəlişlər Tərəflərin Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş sayılır.
3. Baş direktor Tərəflərin Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş düzəlişlər barədə iştirakçı dövlətlərə
bildiriş göndərir. Bu bildirişin göndərildiyi tarixdən 45 gün sonra həmin düzəlişlər qüvvəyə minir, lakin
həmin düzəlişləri qəbul etmədiyini Baş direktora əvvəlcədən bildirmiş iştirakçı dövlətə münasibətdə həmin
düzəlişlər qüvvəyə minmir.
4. Əvvəlki bəndlərə müvafiq olaraq təsdiq edilmiş düzəlişi qəbul etmədiyini Baş direktora bildirmiş
iştirakçı dövlət, qoşmalarla onlara edilmiş düzəlişlər nəzərə alınmadan, öhdəlikli qalır.
VII. YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 35
Federal və ya qeyri-unitar konstitusion sistemlər
Federal və ya qeyri-unitar konstitusion sistemə malik olan iştirakçı dövlətlər barəsində aşağıdakı
müddəalar qüvvədədir:
(a) bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi federal və ya mərkəzi qanunvericilik
orqanının hüquqi yurisdiksiyasına aid olduqda, həmin müddəalar barəsində federal və ya mərkəzi hökumət
federativ dövlətlər olmayan iştirakçı dövlətlərlə eyni öhdəliklər daşıyır;
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(b) bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi dövlətin tərkibinə daxil olan və
federasiyanın konstitusion sisteminə müvafiq olaraq qanunvericilik tədbirləri görməyə borclu olmayan
ayrı-ayrı ştatların, vilayətlərin, əyalətlərin və ya kantonların yurisdiksiyasına aid olduqda, federal hökumət
bu cür ştatların, vilayətlərin, əyalətlərin və ya kantonların səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarına bu müddəalar
barədə məlumat verir və həmin müddəaların qəbul edilməsi barədə öz tövsiyələrini bildirir.
Maddə 36
Ratifikasiya, qəbuledilmə, təsdiqedilmə və ya qoşulma
YUNESKO-nun üzvü olan dövlətlər özlərinin müvafiq konstitusion proseduralarına uyğun olaraq
bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, təsdiq etməli və ya bu Konvensiyaya qoşulmalıdırlar. Ratifikasiya,
qəbul, təsdiqedilmə və ya qoşulma barədə sənədlər saxlanılmaq üçün YUNESKO-nun Baş direktoruna
təhvil verilir.
Maddə 37
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya onun ratifikasiya, qəbul, təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma haqqında 30-cu
sənəd saxlanılmaq üçün təhvil verildiyi tarixdən bir ay keçdikdən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə
minir.
2. Bu Konvensiya üzrə öz üzərinə öhdəliklər götürməyə öz razılığını sonradan bildirən hər bir
dövlət üçün bu Konvensiya həmin dövlətin ratifikasiya, qəbul, təsdiqetmə və ya qoşulma barədə sənədini
saxlanılmaq üçün təhvil verdiyi tarixdən bir ay keçdikdən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Maddə 38
Konvensiyanın qüvvəsinin ərazilərə şamil edilməsi
1. Hər bir dövlət bu Konvensiyanın ratifikasiya, qəbul, təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma barədə
öz sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verərkən, beynəlxalq münasibətlərinə görə onun məsuliyyət daşıdığı
və bu Konvensiyanın qüvvəsinin şamil edildiyi ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir iştirakçı dövlət sonradan YUNESKO-ya ünvanlanmış müraciətində bu Konvensiyanın
qüvvəsini həmin müraciətdə göstərilən hər hansı başqa əraziyə şamil edə bilər. Bu cür əraziyə münasibətdə
Konvensiya həmin müraciətin depozitari tərəfindən alındığı tarixdən etibarən bir ay keçdikdən sonrakı ayın
birinci günündən qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bəndə müvafiq olaraq verilmiş hər hansı müraciət həmin müraciətdə göstərilmiş
istənilən əraziyə münasibətdə YUNESKO-nun ünvanına bildiriş göndərmək yolu ilə geri götürülə bilər. Bu
cür geri götürmə həmin bildirişin depozitari tərəfindən alındığı tarixdən etibarən bir ay keçdikdən sonrakı
ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Maddə 39
Denonsasiya
Hər bir iştirakçı dövlət bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya barədə məlumat yazılı
sənəd formasında YUNESKO-nun Baş Direktoruna saxlanılmaq üçün təhvil verilir. Denonsasiya bu barədə
sənədin alındığı tarixdən altı ay keçdikdən sonrakı ayın birinci günündə qüvvəyə minir. Denonsasiya
müvafiq iştirakçı dövlətin Konvensiyadan çıxması qüvvəyə mindiyi tarixə qədər həmin dövlətin maliyyə
öhdəliklərinə heç bir şəkildə təsir göstərmir.
Maddə 40
Depozitari
Bu Konvensiyanın və ona düzəlişlərin depozitarisi YUNESKO-nun Baş Direktorudur. YUNESKOnun Baş direktoru depozitari olmaqla bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə, eləcə də təşkilatın üzvü
olan digər dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
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(a) ratifikasiya, qəbul, təsdiqetmə və ya qoşulma barədə hər hansı sənədin saxlanılmaq üçün təhvil
verilməsi barədə;
(b) 37-ci maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi barədə;
(c) 31-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq hazırlanmış hər hansı məruzə barədə;
(d) 33-cü və 34-cü maddələrə müvafiq olaraq Konvensiyaya və ya qoşmalara edilən hər hansı
düzəliş və bu düzəlişin qüvvəyə minmə tarixi barədə;
(e) 38-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq təqdim edilmiş hər hansı müraciət və ya bildiriş
barədə;
(f) 39-cu maddəyə müvafiq olaraq təqdim edilmiş hər hansı bildiriş və denonsasiyanın qüvvəyə
minmə tarixi barədə;
(g) bu Konvensiya ilə əlaqədar hər hansı başqa akt, bildiriş və ya məlumat barədə.
Maddə 41
Qeydiyyat
BMT-nin Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq YUNESKO-nun Baş direktorunun
xahişi ilə bu Konvensiya BMT-nin Katibliyi tərəfindən qeydiyyata almır.
Maddə 42
Mətnlərin autentikliyi
1. Bu Konvensiya, ona qoşmalar da daxil olmaqla, Çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərində
tərtib edilmişdir və bu altı mətnin hər biri eyni qüvvəyə malikdir.
2. Bu Konvensiyaya əlavələr Çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərində tərtib edilmişdir.
Maddə 43
Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyanın mahiyyəti və məqsədilə bir araya sığmayan hər hansı qeyd-şərtə yol verilmir.
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" Konvensiyanın
2006-cı il noyabrın 20-də Abu-Dabi şəhərində imzalanmış Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 aprel 2007-ci il
№ 296-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYANIN PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya
imzalanan zaman aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı müddəalar barədə
razılığa gəldilər:
I. 5-ci maddənin 5-ci bəndinə əlavə
Müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementlərini və təfsilatlarını razılaşdırmaq
səlahiyyətləri olan şəxs, hətta müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi Razılığa gələn digər
Dövlətdə imzalansa belə, Razılığa gələn Dövlətdə öz səlahiyyətlərindən istifadə edən hesab edilə bilər.
II. 2-ci maddənin 3-cü bəndinə əlavə
Belə başa düşülür ki, əgər gələcəkdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri əmlak vergisi tətbiq edərsə, bu halda
bu cür əmlak vergisi avtomatik olaraq 2-ci maddədə göstərilmiş vergilərin siyahısına əlavə ediləcəkdir.
III. Bütün Konvensiyaya münasibətdə belə başa düşülür ki, əgər Razılığa gələn Dövlətlərdən
birinə vergi dərəcəsi bu Konvensiyada göstərilən dərəcədən daha aşağı dərəcəyə dəyişərsə, bu daha aşağı
dərəcə, əgər daha sərfəlidirsə, avtomatik olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə münasibətdə
tətbiq ediləcəkdir.
IV. 12-ci maddənin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlət, onun inzibati ərazi
bölmələri, siyasi bölmələri, yerli hökumətləri və ya maliyyə institutları və holdinq şirkətləri, inkişaf fondları
və orqanları tərəfindən əldə edilən, Razılığa gələn digər Dövlətlərdəki mənbələrdən yaranan istənilən gəlir
yalnız rezidentlik Dövlətində vergiyə cəlb edilir.
Razılığa gələn Dövlətlər bu maddənin birinci cümləsində göstərilmiş üstünlüklərin tətbiq edildiyi
sektor və layihələri müəyyən edəcəklər.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Abu-Dabi şəhərində 20 noyabr 2006-cı il tarixində Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərinin hər birində
iki nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında ziddiyyət olduqda,
ingilis dilində olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Hökuməti adından
(imza)
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında"
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" 2006-cı il
noyabrın 20-də Abu-Dabi şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 aprel 2007-ci il
№ 295-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya bağlamaq
məqsədilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 1
Əhatə olunan şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Əhatə olunan vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları, yaxud yerli hökumətləri tərəfindən gəlirlərə və əmlaka
görə tutulan vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən tutulan bütün vergilər, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlərdən vergilər, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya
maaşların ümumi məbləğlərindən vergilər, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından vergilər aiddir.
Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
(a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlanır);
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(b) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində:
(i) gəlir vergisi;
(ii) korporativ vergi; (bundan sonra "Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vergisi" adlanır).
4.
Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq
və ya onların əvəzinə tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birini xəbərdar edirlər.
Fəsil II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna ahnmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Azərbaycan" termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi
və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazini bildirir;
(b) "Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri" termini - Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini bildirir və coğrafi
mənada ərazi dənizi və dənizaltı ərazilər də daxil olmaqla, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ərazisi və
adalarını, həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin özünün daxili qanunvericiliyi və dəniz sularında olan
təbii, bioloji və mineral resursların kəşfiyyatı və işlənməsinə dair beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq öz
suveren hüquqlarını tətbiq etdiyi eksklüziv iqtisadi zona və kontinental şelfi ifadə edir;
(c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini bildirir;
(d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) "şirkət" termini - hər hansı korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;
(f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri
- müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə edilən müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə edilən müəssisəni bildirir;
(g) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən
dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin
müstəsna olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi hallan istisna
olmaqla) bildirir;
(h) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan
qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya
assosiasiyanı bildirir.
(i) "səlahiyyətli orqan" termini:
Azərbaycanda - Vergilər Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyini; Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində - maliyyə
və sənaye naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı burada müəyyən
edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənanı daşıyır.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini:
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(a) Azərbaycana münasibətdə: həmin Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə,
daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və ya oxşar xarakterli digər meyarlara əsasən orada
vergiyə cəlb edilə bilən şəxsi;
(b) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə münasibətdə: Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayış yerinə
malik olan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin milli şəxsi olan fiziki şəxsi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində
inkorporasiya edilmiş şirkəti bildirir.
2.
1-ci bəndin məqsədləri üçün Razılığa gələn Dövlətin rezidenti anlayışına aşağıdakılar aid
edilir:
(a) Razılığa gələn həmin Dövlətin Hökuməti və ya onun inzibati ərazi və ya siyasi bölmələri və ya
yerli hakimiyyət orqanları;
(b) Razılığa gələn Dövlətdə dövlət qanununa əsasən yaradılmış istənilən hökumət institutu,
məsələn, Mərkəzi Bank, korporasiya, fond, orqan, təşkilat, agentlik və ya digər oxşar qurum;
(c) Razılığa gələn həmin Dövlətdə yaradılmış və kapitalında Razılığa gələn Dövlətin digər
Dövlətlərlə birgə iştirak etdiyi istənilən qurum.
3.
Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
ikisinin rezidentdirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Dövləti müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
(d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
4.
Əgər 1-ci bəndin müddəalarına görə, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən
hər ikisinin rezidentdirsə, o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Təbii resurslar
Neft fəaliyyəti də daxil olmaqla, təbii resursların kəşfiyyatı və ya çıxarılması, yaxud işlənməsi ilə
əlaqədar olan bütün fəaliyyət, o cümlədən bu fəaliyyət növləri ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi, ərazisində
bu fəaliyyətin hə-yata keçirildiyi Razılığa gələn Dövlətin qanun və qaydalarına müvafiq olaraq
tənzimlənəcəkdir.
Maddə 6
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini, müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termini xüsusilə aşağıdakıları əhatə edir:
(a) idarəetmə yeri;
(b) bölmə;
(c) ofis;
(d) fabrik;
(e) emalatxana;
(f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı digər
yer;
(g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər
yer;
(h) ferma və ya plantasiya.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
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(a) tikinti meydançası, quraşdırma və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya məsləhət
fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət 6 (altı) aydan artıq davam etdikdə;
(b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər
üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət Razılığa
gələn digər Dövlətin ərazisində (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 6 (altı) aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq
saxlanılması və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;
(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya
nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;
(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə
tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;
(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların
satın alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;
(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;
(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış
fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti
yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5.
1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 7-ci bəndin tətbiq edildiyi
müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
adından fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə həmin şəxsin onun üçün həyata keçirildiyi hər hansı fəaliyyətə
münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir, əgər bu cür şəxs:
(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən adı birinci
çəkilən Dövlətdə bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə
göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, hətta daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri
vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin bəndin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini
daimi nümayəndəliyə çevirmir, və ya
(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən Dövlətdə bu cür müəssisəyə
məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlan saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin
adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sığorta
müəssisəsi, təkrarsığorta istisna olmaqla, Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin
tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs vasitəsilə sığorta mükafatlan yığırsa və ya orada
yerləşən riskləri sığorta edirsə, həmin digər Dövlətin ərazisində daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə
hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və
ya həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 7
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 8
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir
şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxanda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa
gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin
ümumi mənfəətinin onun ayn-ayn hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu
maddənin 2-ci bəndinin müddəaları, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətin bu cür bölgü vasitəsilə
müəyyənləşdirilməsində Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; bununla belə, tətbiq edilən bölgü
metodu elə olmalıdır ki, nəticə bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq olsun.
5. Daimi nümayəndəlik tərəfindən sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat
alınmasına görə həmin daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid edilə bilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca söhbət açılan gəlir növləri
daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 9
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə aşağıdakılar aiddir:
(a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda təsadüfi əsasda heyətsiz icarəyə
verilməsindən mənfəət;
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(b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıq da daxil
olmaqla) beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən mənfəət;
(c) digər Tərəfə göstərilən texniki mühəndislik xidmətlərindən mənfəət, bir şərtlə ki, bu fəaliyyət
növləri dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına münasibətdə tamamlayıcı və ya
qeyri-müntəzəm xarakter daşısın;
(d) bilavasitə dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə olunmuş
məbləğlərə hesablanan və bu cür istismara münasibətdə qeyri-müntəzəm xarakter daşıyan faizlər.
3.1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda (pool), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətədə tətbiq edilir.
Maddə 10
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
Əgər:
(a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
(b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirlərsə,
və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar
arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək
şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda onlardan birinə hesablana "biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən
hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə
cəlb edilə bilər.
2.
Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edirsə və müvafiq
qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin
müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu hal-da həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən
hesablanan verginin məbləğinə müvafiq düzəliş edir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsində bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
1.

Maddə 11
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
(a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər dividendlərin faktiki sahibi 4-cü maddənin 2ci bəndinin (a) və (b) yarımbəndlərində göstərilmiş qurumdursa;
(b) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən
- bütün digər hallarda.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və ya
borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb
edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq
fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə
orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə
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bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda
tətbiq
edilmir.
Bu
halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin
ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı
vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə
cəlb edə bilər.
Maddə 12
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 7 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə edilən "faizlər" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc
tələblərindən gəlirləri və xüsusilə hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc
öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə
mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün faizlər
hesab edilmir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, faizlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitə silə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Bununla belə, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib
olduğu və faizlər ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda,
bu cür faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu münasibətlər
olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin
müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu
Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
7. Faizlərin ödənilməsi ilə bağlı olan borc tələbinin yaradılması və ya müəyyən edilməsi ilə əlaqədar
olan hər hansı bir şəxsin əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür yaradılma və ya müəyyən
etmə yolu ilə bu maddənin üstünlüklərindən yaranmaq olduğu halda, bu maddənin müddəaları tətbiq
edilmir.
8. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və
aşağıdakılar tərəfindən əldə edilən və ya ödənilən faizlər həmin Dövlətdə vergidən azad edilir:
(a) Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti, onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı,
yaxud Mərkəzi Bankı və ya maliyyə institutu, xüsusilə:
(i) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə - Dövlət Neft Fondu;
(ii) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə münasibətdə - Abu-Dabi İnvestisiya Orqanı və ya
894

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Abu-Dabi İqtisadi İnkişaf Fondu;
(b) tamamilə Razılığa gələn Dövlətlərin Hökumətlərinə məxsus olan və vaxtaşırı Razılığa gələn
Dövlətlər arasında razılaşdırıla bilən istənilən digər maliyyə institutu.
9.
Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə
yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin onların faktiki sahibi olan rezidentinə, adı birinci çəkilən Dövlətin
Hökuməti adından həmin Hökumətin səlahiyyət verilmiş orqanı tərəfindən zəmanət verilmiş borca
münasibətdə ödənilən faizlər adı birinci çəkilən Dövlətdə vergidən azad edilir.
10. Əgər Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti dolayısı ilə agent vasitəsilə və ya başqa tərzdə borcda
iştirak edirsə, 8-ci maddə həmin Hökumətin bu cür borcda iştirakına proporsional qaydada tətbiq
ediləcəkdir. İştirak Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən bu barədə arayışla təsdiq
ediləcəkdir.
Maddə 13
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentdirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
(a) royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - royaltilər hər hansı kompyuter proqram təminatı
və ya hər hansı patentin istifadəsi və ya istifadə hüququnun verilməsinə görə və ya sənaye, kommersiya,
yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə ödənilirsə; və
(b) royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərləri,
o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının, kompyuter proqramları, hər hansı patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi düstur və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində
və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye,
kommersiya və ya elmi təcrübəyə (know-how) dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri
bildirir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə
müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür
daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin
Dövlətdə yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olub-olmamasından asılı olmayaraq Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya
sahib olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı
yarandığı və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
tərəfindən çəkildiyi halda, bu cür royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə
yaranmış hesab edilir.
6. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı
xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda ödənişlərin
artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Əmlakın dəyərinin artımı
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən, 6-cı maddədə qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən:
(a) öz dəyərini və ya dəyərinin çox hissəsini bilavasitə və ya dolayısı ilə Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan alan səhmlərin;
və ya
(b) aktivləri əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlak və ya (a)
yarımbəndində göstərilmiş səhmlərdən ibarət olan tərəfdaşlıqdakı iştirak payının
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi
nümayəndəliyin (aynlıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
ya hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 15
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli
digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər onun öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Razılığa gələn digər
Dövlətdə müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya sahib olduğu hallar istisna edilməklə, yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris
fəaliyyəti, o cümlədən həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların,
mühasiblərin və auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
3. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar
xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, əgər o, cari vergi ilində
başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 günə bərabər və ya ondan
artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə olursa, Razılığa gələn digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, onunla bağlı orada əldə edilən bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
(a) resipient cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 (yüz səksən üç) gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində digər Dövlətdə
qalırsa, və
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(b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından
ödənilirsə, və
(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən
muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar yalnız həmin şirkətin rezident olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
Maddə 17
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən
qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 18
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində incəsənət işçisi kimi və
ya idmançı kimi Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyətdən əldə
edilən gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət
işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 19
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 20
Dövlət qulluğu
1.
(a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı, yaxud yerli
hökumətləri tərəfindən fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına və ya
hökumətə göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən maaş, əmlak-haqqı və təqaüdlər istisna olmaqla, digər oxşar
mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin Dövlətin rezidenti
olmamışdırsa,
bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
2. Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı, yaxud
yerli hökumətləri tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya
bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına və ya hökumətə göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən hər hansı təqaüd
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
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3. Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür
təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının, yaxud yerli hökumətlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən mükafat və təqaüdlərə tətbiq edilir.
5. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları həmçinin tamamilə hökumətə məxsus olan qurumlar
tərəfindən ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara və təqaüdlərə də tətbiq edilir.
Maddə 21
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə
aldıqları ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi
həmin digər Dövlətdən kənarda olsun.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət
açılmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik
və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin,
barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində söhbət açılmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə
yaranan gəlir növləri həm-çinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Fəsil IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 23
Əmlak
1. 6-cı maddədə qeyd edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadən olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
ya hava gəmiləri və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil
olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Fəsil V
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İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
Maddə 24
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır: Əgər Azərbaycanın rezidenti, bu
Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində vergiyə cəlb edilə bilən gəlir
əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, həmin şəxs tərəfindən bu cür gəlirə və ya əmlaka görə Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərində ödənilmiş vergi məbləği həmin şəxsdən həmin gəlir və ya əmlaka münasibətdə
Azərbaycanda hesablanan verginin məbləğindən çıxılmalıdır.
Bununla belə, bu cür çıxılma Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq
olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq
Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilər gəlir əldə edirsə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri həmin şəxsin gəlir
vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına yol verəcəkdir. Bununla
belə, bu cür çıxılma, çıxılma verilməzdən əvvəl hesablanmış və gəlir vergisinin Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərində vergiyə cəlb edilə bilən gəlirə aid edilən hissəsindən artıq olmamalıdır.
Fəsil VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb
edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır
olan vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahib olduğu daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən az əlverişli olmamalıdır. Bu müddəa, Razılığa gələn
Dövlətin üzərinə onun, mülki status və ya ailə öhdəlikləri nəzərə alınmaqla öz rezidentlərinə verdiyi
vergitutma məqsədləri üçün hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də verilməsi öhdəliyinin qoyulması kimi təfsir edilməməlidir.
4. 10-cu maddənin 1-ci bəndinin, 12-ci maddənin 6-cı bəndinin və ya 13-cü maddənin 6-cı
bəndinin müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royaltilər və digər ödənişlər, bu cür
müəssisənin vergiyə cəlb edilməli olan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədilə, adı birinci çəkilən
Dövlətin rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Eynilə Razılığa gələn
Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu həmin
müəssisənin vergiyə cəlb edilməli olan kapitalının müəyyən edilməsi məqsədilə adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə olan borc kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin digər oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutma və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutma və ya bununla
bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
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6. Bu maddədə "vergitutma" termini bu Konvensiyanın mövzusu olan istənilən növlü və xarakterli
vergiləri bildirir.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya
gətirib çıxara biləcəyini zənn edirsə, həmin şəxs həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Dövlətin və ya bu hal 25-ci
maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya
gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk məlumat tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara
gələ bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy
göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı
meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər.
Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə birbaşa olaraq, o cümlədən onların özləri və ya nümayəndələrindən ibarət olan birgə
komissiya vasitəsilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən tutulan istənilən növlü və xarakterli vergilərlə bağlı daxili qanunvericiliklərinin müddəalarının
yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda
əsasında məxfi hesab edilir və yalnız birinci cümlədə göstərilən vergilərin hesablanması və ya toplanması,
məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə
baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan yalnız bu cür məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə istintaqı və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
3. Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;
4. Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə
edilməsi mümkün olmayan informasiya vermək;
5. hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
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Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi qaydalarına və ya xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərini zəruri dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə diplomatik kanallarla yazılı xəbərdar edir.
2. Bu Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir və onun müddəaları Razılığa
gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə.
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1
yanvar tarixindən başlanan dövr üzrə tutulan vergi məbləğlərinə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətə bağlanır, lakin Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu
Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonrakı 5 təqvim ilindən sonra istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən
azı altı ay qalmış diplomatik kanallarla qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş təqdim etməklə,
Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər.
Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında
bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya
kreditləşən məbləğlərə;
(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin verildiyi
ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən başlanan dövr üzrə tutulan vergi məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Abu-Dabi şəhərində 20 noyabr 2006-cı il tarixində Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərinin hər birində
iki nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında ziddiyyət olduqda,
ingilis dilində olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Hökuməti adından
(imza)
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Federal Şurası arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Federal Şurası arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında" 2006-cı il fevralın 23-də Bakı
şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 aprel 2007-ci il
№ 284-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Federal Şurası arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Federal Şurası gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya bağlamaq arzusunda olaraq
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Əhatə edilən şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Əhatə edilən vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi
və ya inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və
ya gəlirin, yaxud əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əməkhaqqının və ya maaşın ümumi
məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusilə aşağıdakılardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan Respublikası vergiləri" adlanacaq);
İsveçrədə:
Federal, kantonal və kommunal
(i) gəlir vergiləri (tam gəlir, qazanılmış gəlir, əmlakdan gəlir, sənaye və kommersiya
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mənfəəti, əmlakın dəyərinin artımı və gəlirin digər elementləri); və
(ii) əmlak vergiləri (məcmu əmlak, daşınar və daşınmaz əmlak, kommersiya aktivləri,
dəyəri ödənilmiş əmlak və ehtiyatlar və əmlakın digər elementləri)
(bundan sonra "İsveçrə vergiləri" adlanacaq).
4.
Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq
və ya onların əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli
dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Azərbaycan Respublikası" termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan sektoru, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla yerin təki,
dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və
yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu Azərbaycan Respublikasının ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən və gələcəkdə müəyyən edilə
bilən istənilən başqa ərazini bildirir;
b) "İsveçrə" termini - İsveçrə Konfederasiyasını bildirir;
c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycan Respublikasını və ya İsveçrəni bildirir;
d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
e) "şirkət" termini - istənilən korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri üçün korporativ qurum kimi
baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) "beynəlxalq daşıma" termini - dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna olaraq Razılığa gələn digər
Dövlətin məntəqələri arasında istismarı istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
istismar edilən dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları bildirir;
h) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən almış istənilən hüquqi
şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir;
i) "səlahiyyətli orqan" termini:
(i) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və
Vergilər Nazirliyini;
(ii) İsveçrəyə münasibətdə - Federal Vergi Administrasiyasının direktoru və ya onun
səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, burada müəyyən
edilməyən hər hansı termin, kontekstdən başqa məna alınmırsa, Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır, həmin
Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna həmin terminə həmin
Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə,
yaxud hər hansı digər oxşar meyara əsasən orada vergiyə cəlb edilən istənilən şəxsi, habelə həmin Dövləti
və onun hər hansı siyasi və ya inzibati ərazi bölməsini, yaxud yerli hakimiyyət orqanını bildirir. Bununla
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belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə
orada vergiyə cəlb edilən şəxsi əhatə etmir.
2.
Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu Dövlətin
(həyati mənafelərin mərkəzi) rezidenti hesab edilir;
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyildirsə və ya onun bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onların heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli şəxsi
olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3.
Əgər fiziki olmayan şəxs 1-ci bəndin müddəalarına görə Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, o, yalnız qeydiyyatdan keçdiyi və faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti
hesab edilir. Əgər qeydiyyat yeri və faktiki idarəetmə yeri Razılığa gələn eyni Dövlətdə yerləşmirsə, bu
halda Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə
çalışacaqlar.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə xüsusilə aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana; və
f) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı, işlənilməsi və/və
ya hasil olunması üçün istifadə olunan hər hansı başqa yer.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti,
yalnız həmin meydança, layihə və ya fəaliyyət on iki aydan artıq dövr ərzində davam etdikdə;
b) müəssisə tərəfindən, məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisənin öz işçiləri və ya bu
məqsədlə cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi, yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni
və ya onunla bağlı layihə üçün) Razılığa gələn Dövlətdə istənilən on iki aylıq dövr ərzində altı aydan artıq
bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.
4.
Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
a) müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların yalnız saxlanılması, nümayiş etdirilməsi,
yaxud çatdırılması məqsədi üçün qurğulardan istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanma, nümayiş etdirilmə,
yaxud çatdırılma məqsədilə saxlanması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən
emal edilməsi məqsədilə saxlanması;
d) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız mal və məmulatların satın alınması, yaxud
informasiya toplanması məqsədilə saxlanması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər
fəaliyyətin göstərilməsi məqsədilə saxlanması;
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f) daimi fəaliyyət yerinin yalnız a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi fəaliyyət yerinin bu kombinasiya
nəticəsində yaranan məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, əgər 6-cı bəndin şamil edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin
adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə,
həmin müəssisə şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi istənilən fəaliyyətlə bağlı (həmin şəxsin 4-cü bənddə
nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla, belə ki, həmin fəaliyyət daimi
fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, həmin bəndin müddəalarına əsasən daimi
nümayəndəlik yaratmır) həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində
fəaliyyət göstərsinlər. Lakin əgər bu agentin fəaliyyəti tamamilə və ya əsasən həmin müəssisə üçün həyata
keçirilirsə, həmin agent bu bəndin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə, yaxud başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi gəlirlər (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş mənanı daşıyır. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı əmlakı,
kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə ümumi
qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə kompensasiya
kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmilərinə
daşınmaz əmlak kimi baxılmır.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə verilməsindən, yaxud
hər hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər
Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmirsə, yalnız
adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə, yaxud keçiribsə, bu halda onun mənfəəti yalnız həmin daimi nümayəndəliyə aid
edilən hissədə digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin hər birində həmin daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə, eyni və
ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
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3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə
və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun hissələri arasında bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, 2-ci bəndin müddəaları
vergiyə cəlb edilən mənfəəti bu cür bölgü əsasında müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir
maneə yaratmır; lakin seçilmiş bölgü metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr
verməlidir.
5. Sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir
mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə:
a) beynəlxalq daşımalarda dəniz və ya hava gəmilərinin qeyri-müntəzəm olaraq, heyətsiz icarəyə
verilməsindən;
b) beynəlxalq daşımalarda konteynerlərin (o cümlədən konteynerlərin daşınması üçün treylerlərin
və əlaqədar avadanlıqların) istifadəsi, saxlanması, yaxud icarəyə verilməsindən
əldə edilən mənfəət aiddir, bir şərtlə ki, bu cür fəaliyyət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin
beynəlxalq daşımalarda istismarına münasibətdə təsadüfi xarakter daşısın.
3.
1-ci bəndin müddəaları, həmçinin pulda ("pool"), müştərək müəssisə və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
edirsə,
və hər bir halda bu müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil
müəssisə arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən edildikdə,
onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət həmin
müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edib və müvafiq olaraq,
vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, əgər bu müəssisələr arasında münasibətlər müstəqil
müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana
bilən mənfəətdirsə, bu halda, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları Razılığa gələn hər iki
Dövlətdə mənfəətlərə düzəlişlər edilməsi üzrə razılığa gəlmək məqsədilə bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara
bilərlər.
3. Razılığa gələn Dövlət, 1-ci bənddə göstərilən şərtlər olduqda, öz daxili qanunlarında nəzərdə
tutulmuş vaxt məhdudiyyətləri bitdikdən sonra və istənilən halda, dəyişikliklərə məruz qalacaq mənfəətin
həmin Dövlətin müəssisəsinə hesablandığı ilin sonundan 5 il keçdikdən sonra dəyişikliklər edə bilməz. Bu
bənd dələduzluq və bilərəkdən pozuntu hallarında tətbiq edilməyəcəkdir.
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Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər dividendlərin faktiki sahibi dividendləri ödəyən
.şirkətin əmlakının ən azı 20 faizinə birbaşa sahib olan şirkətdirsə (tərəfdaşlıq istisna olmaqla) və adı birinci
çəkilən Dövlətdə ən azı iki yüz min (200 000) ABŞ dolları və ya bu məbləğin istənilən digər valyutada
ekvivalentinə bərabər investisiyaya malikdirsə;
b) dividendlərin ümumi məbləğinin 15 faizindən - bütün digər hallarda.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid
edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini səhmlərdən, "jouissance" səhmlərindən, yaxud
"jouissance" hüquqlarından, dağ-mədən sənayesinin səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən və ya borc
tələbləri olmayan, mənfəətin bölgüsündə iştirak etmək hüququ verən digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezidenti olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi
eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən
şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil
fərdi xidmətlər göstərirsə və dividendlərin ödənildiyi holdinq bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəlidirsə, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı
olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya
dividendlər ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlər və bölüşdürülməmiş
mənfəətdən, hətta bu dividendlərin və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya qismən həmin digər
Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər; əgər həmin rezident bu faizlərin faktiki sahibidirsə,
a) yarandığı Dövlətdə vergidən azaddır, əgər bu faizlər:
(i) Razılığa gələn digər Dövlətin Hökumətinə, onun hər hansı siyasi və ya inzibati
ərazi bölməsinə, yaxud yerli hakimiyyət orqanına, yaxud həmin digər Dövlətin
Mərkəzi Bankına ödənilirsə; və ya
(ii) Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, həmin digər Dövlətin Mərkəzi Bankı,
yaxud həmin Hökumətə məxsus olan və ya onun nəzarəti altında olan istənilən
agentlik, yaxud təşkilat (maliyyə qurumu da daxil olmaqla) tərəfindən zəmanət
verilmiş və ya sığortalanmış borclara münasibətdə ödənilirsə; yaxud
(iii) istənilən sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın kreditlə satışı ilə bağlı
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ödənilirsə;
b) yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə 5 faizdən artıq olmayan dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir, əgər bu
faizlər:
(i) bir müəssisəsinin digər müəssisəyə hər hansı malı kreditlə satması ilə bağlı
ödənilirsə; və ya
(ii) bank tərəfindən təqdim edilmiş istənilən növlü kreditə münasibətdə ödənilirsə.
4.
Bu maddədə istifadə olunan "faizlər" termini ipoteka təminatından və borcluların
mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri
və xüsusilə hökumətin istiqrazlarından, qiymətli kağızlardan və ya borc öhdəliklərindən, həmin istiqrazlar,
qiymətli kağızlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə
edir. Vaxtında aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimələr bu maddənin məqsədləri üçün faizlər
hesab edilmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
faizlərin ödənildiyi borc tələbnaməsi bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəlidirsə,
1-ci,
2-ci
və
3-cü
bəndlərin
müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq
edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, faizlər həmin Dövlətdə yaranmış
hesab edilir. Lakin əgər faizləri ödəyən şəxs, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahibdirsə və faizlər ödənilən
borc həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yaranırsa və bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər
həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilirsə, bu cür faizlər həmin daimi
nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi və hər hansı digər şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən məbləğdən artıq olarsa,
bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişin artıq hissəsi
bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər, həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilər faktiki sahibi Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər bu royaltilər hər hansı patent, dizayn, yaxud
model, plan, məxfi düstur və ya proses, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiyaya
münasibətdə ödənilirsə,
b) royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərlərinə,
0 cümlədən kinofilmlərə, istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud modelə, plana, məxfi düstura,
yaxud prosesə dair müəllif hüquqlarının istifadəsi və ya istifadə hüququna görə və ya sənaye, kommersiya,
yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya (know-how) görə mükafat kimi alınan istənilən növ ödənişləri
bildirir.
4. Əgər royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltilərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
royaltilər ödənilən hüquq və ya əmlak bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq
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əlaqəlidirsə, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, royaltilər həmin Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Lakin royaltiləri ödəyən şəxs, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasmdan
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahibdirsə və royaltiləri
ödəmək öhdəliyi həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yaranırsa və royaltilərin ödənilməsi
üzrə xərclər həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilirsə, royaltilər həmin daimi
nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi və hər hansı digər şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və ya informasiyaya görə
ödənilən royaltilərin məbləği bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla
bilən royalti məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq
edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə
alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, 6-cı maddədə müəyyən edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə sərəncamında olan
daimi bazasına aid olan daşınar əmlakın, o cümlədən bu cür daimi nümayəndəliyin (aynlıqda və ya bütün
müəssisə ilə birlikdə) və ya daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava
gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi
gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, aktivləri əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
daşınmaz əmlakdan bilavasitə və ya dolayısı ilə ibarət olan şirkətin səhmdar kapitalının səhmlərinin və ya
digər korporativ hüquqlarının özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin peşəkar xidmətlər göstərməsindən və ya
müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə etdiyi gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna olmaqla, yalnız adı birinci çəkilən digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) əgər onun Razılığa gələn digər Dövlətdə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müntəzəm istifadə
etdiyi daimi bazası vardırsa, bu halda gəlirin yalnız göstərilən bazaya aid edilən hissəsi həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
b) əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövrdə və ya dövrlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa;
bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı əldə edilən hissəsi həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. "Peşəkar xidmətlər" termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya müəllimlik
fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların və mühasiblərin
müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş
Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı oradan əldə edilən bu cür
mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdlu işlə bağlı əldə etdiyi mükafatlar yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövrdə və ya dövrlərdə digər Dövlətdə olursa, mükafat digər
Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə, və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi və ya
daimi bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində muzdlu işlə
bağlı əldə edilən mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının, yaxud digər oxşar orqanının üzvü qismində əldə etdiyi qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi, yaxud idmançı qismində
Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirdiyi fərdi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir
onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından
asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər. Əgər nə incəsənət işçisi, nə idmançının özünün, nə də onlarla bağlı şəxsin
bilavasitə bu cür şəxsin mənfəətində iştirak etmədiyi aşkarlanarsa, bu halda bu bəndin müddəaları tətbiq
edilməyəcəkdir.
3. İdmançı və ya incəsənət işçisi tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərin əsas
hissəsi birbaşa və ya dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətin dövlət fondları, siyasi və ya inzibati ərazi
bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən ödənildiyi halda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları bu
gəlirlərə tətbiq olunmayacaqdır.
Maddə 18
Təqaüdlər
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19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərdiyi
xidmətlərə görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
b) Bununla belə, əgər xidmət Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentdirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
(ii) yalnız həmin xidmətləri göstərmək məqsədilə həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, bu cür
maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsi, yaxud
yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya
bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətlərə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
b) Bununla belə, fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsi olduğu halda bu
təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3.
15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun siyasi
və ya inzibati ərazi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olan xidmətlərə görə ödənilən maaşa, əməkhaqqına və digər mükafatlara, habelə
təqaüdlərə tətbiq olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq üçün aldıqları
ödənişlərin mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənarda yerləşdiyi hal-da, bu cür ödənişlər həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində göstərilməyən gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilən daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan gəlirlərə, bu gəlirləri əldə edən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olmaqla Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza-dan müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi
və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü
maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. Bu Konvensiya uduşlu oyunlar və lotereyalar üzrə uduşlardan mənbədə tutulan vergilərə tətbiq
edilmir.
Maddə 22
Əmlak
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1. 6-cı maddədə göstərilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla və ya Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında
olan daimi bazaya aid olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
ya hava gəmiləri, yaxud bu dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil
olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1.
Azərbaycan Respublikasına münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycan Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq
İsveçrədə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, bu gəlirə və ya əmlaka görə
İsveçrədə ödənilmiş vergi bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla bağlı Azərbaycan Respublikasında tutulan
vergidən çıxılacaqdır. Lakin bu cür çıxılma Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və vergitutma
qaydalarına müvafiq olaraq bu cür gəlirə və ya əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
2.
İsveçrəyə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) Əgər İsveçrənin rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikasında vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, İsveçrə b) altbəndinin
müddəaları nəzərə alınmaqla, bu cür gəlir və ya əmlakı vergidən azad edəcək, lakin gəlirin, yaxud əmlakın
qalan hissəsinə vergi hesablayarkən vergidən azad olunan hissənin azad olunmadığı halda tətbiq ediləcək
vergi dərəcəsi tətbiq elə bilər. Buna baxmayaraq, bu cür azadolma 13-cü maddənin 4-cü bəndində
göstərilmiş gəlirlərə yalnız o halda tətbiq ediləcəkdir ki, bu gəlirlərin Azərbaycan Respublikasında
həqiqətən vergiyə cəlb edildiyi göstərilsin.
b) Əgər İsveçrənin rezidenti 10-cu, 11-ci, yaxud 12-ci maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb edilə bilən dividend, faiz yaxud royaltilər əldə edirsə, bu halda,
İsveçrə müraciət əsasında bu cür rezidentə güzəştlər verəcəkdir. Güzəşt aşağıdakı formalarda ola bilər:
(i) həmin rezidentin gəlir vergisindən 10-cu, 11-ci və ya 12-ci maddələrin
müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında tutulmuş verginin
məbləğinə bərabər verginin çıxılması; lakin bu cür çıxılma Azərbaycan
Respublikasında vergiyə cəlb edilə bilən gəlirə müvafiq İsveçrə vergisinin bu cür
çıxılma tətbiq edilməzdən əvvəl hesablanmış məbləğindən artıq olmamalıdır; və ya
(ii) İsveçrə vergisinin tam məbləğdə azaldılması; və ya
(iii) bu cür dividend, faiz və ya royaltilərin bir hissəsinin İsveçrə vergisindən azad
edilməsi; və istənilən halda ən azı həmin dividend, faiz və ya royaltilərin ümumi
məbləğinin Azərbaycanda tutulmuş vergi məbləği qədər azaldılması.
İsveçrə tətbiq oluna bilən güzəşti müəyyən edir və proseduru İsveçrə Konfederasiyasının ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq konvensiyalarının tətbiqi ilə bağlı İsveçrə
müddəalarına müvafiq olaraq tənzimləyəcəkdir.
c)
İsveçrənin rezidenti olmaqla Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan şirkətdən dividend
alan şirkət, İsveçrə vergisinin məqsədləri üçün bu dividendlərə münasibətdə dividendləri ödəyən şirkətin
İsveçrə rezidenti olduğu halda istifadə edə biləcəyi güzəştlərdən istifadə edəcəkdir.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
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1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutmadan və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən və ya daha ağır olan vergitutmaya və ya
bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarına
baxmayaraq, həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də
tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn
Dövlətin vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə mülki status və ya ailə öhdəlikləri əsasında verdiyi
hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də
verilməsi məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
3. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin vergiyə cəlb
edilən mənfəəti müəyyən edilərkən, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq edilən
şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin vergiyə cəlb edilən əmlakı müəyyən
edilərkən adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
4. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutmadan və ya onunla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən və ya daha ağır olan şərtlərlə vergitutmaya və
onunla bağlı öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
5. 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları istənilən qəbildən və növdən
olan vergilərə şamil edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib
çıxarır və ya gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezident olduğu Dövlətin, yaxud bu hal 24cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına təqdim edə bilər. Ərizə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmaya səbəb
olmuş hərəkətlər haqqında ilk məlumatın tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim edilməlidir.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə
çalışmalıdır.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri və ya anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün
razılığın əldə edilməsi məqsədilə, o cümlədən onlar özləri və ya onların nümayəndələrindən ibarət olan
birgə komissiya vasitəsilə bir biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya (bir şərtlə ki, bu informasiya onların müvafiq vergi
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qanunvericiliyinə müvafiq olaraq normal inzibatçılıq qaydasında onların sərəncamında olsun) mübadiləsi
aparırlar. Bu cür mübadilə edilmiş informasiya məxfi hesab edilir və bu Konvensiyanın tətbiq olunduğu
vergilərin
hesablanması
və
yığılması
ilə
bağlı
olan
şəxslər
istisna olmaqla, heç bir şəxsə açıqlana bilməz. Hər hansı ticarət, kommersiya, bank, sənaye, yaxud peşə
sirri və ya ticarət prosesini açıqlaya biləcək informasiyanın yuxarıda göstərilən qaydada mübadiləsinə yol
verilmir.
2. Heç bir halda, bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı birinin üzərinə
Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qaydalarına və təcrübəsindən fərqli və ya onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə, yaxud dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan inzibati tədbirlər görmək, yaxud müraciət
edən Dövlətin öz qanunvericiliyi ilə əldə oluna bilməyən xüsusi məlumatlar vermək öhdəliyinin qoyulması
kimi şərh edilməməlidir.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və ya konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normaları, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 28
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərini bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün öz
qanunvericiliyinin tələb etdiyi prosedurların yerinə yetirilməsi barədə diplomatik kanallarla xəbərdar edir.
2. Konvensiya bu bildirişlərdən sonuncusunun alındığı tarixdən 30 gün sonra qüvvəyə minir və
onun müddəaları Razılığa gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində
və ya ondan sonra başlanan vergi illəri üzrə hesablanan vergi məbləğlərinə.
Maddə
29 Ləğvetmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
qalacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış
diplomatik kanallarla Konvensiyanın qüvvəsinin ləğv edilməsi haqqında bildiriş göndərməklə, onun
qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində
və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
b) digər vergilər üzrə - bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində və ya ondan
sonra başlanan vergi illəri üzrə hesablanan vergi məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bakı şəhərində 2006-cı il fevral ayının 23-də, iki əsl nüsxədə Azərbaycan, alman və ingilis dillərində
imzalanmışdır, bütün mətnlər autentikdir. Mətnlərin təfsirində ziddiyyət olduqda, ingilis dilində olan mətnə
üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
adından
(imza)

İsveçrə Federal
Şurası
(imza)
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"Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının yaradılması haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının
yaradılması haqqında" Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatı ilə (bəyanatın mətni əlavə
olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 fevral 2007-ci il
№ 232-IIIQ
Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının yaradılması haqqında
KONVENSİYA
1951-ci il aprelin 18-də yaradılmış Şuranın təklifi ilə 1955-ci il 27 aprel, 1962-ci il 9 may, 1968-ci il
18 sentyabr, 1973-cü il 19 sentyabr, 1982-ci il 23 sentyabr, 1988-ci il 21 sentyabr, 1999-cu il 15
sentyabr
tarixlərində düzəlişlər edilmiş mətn
Maddə I - Məqsədlər
Birləşmiş Millətlərin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO[1]) tərəfindən qəbul olunmuş
Beynəlxalq bitki karantini və mühafizəsi üzrə Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq, Bitki Karantini
və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatı (bundan sonra - "Təşkilat") bitki karantini və
mühafizəsi üzrə tanınmış regional təşkilat kimi yaradılır. Təşkilatın məqsədləri:
a. heyvan və insan sağlamlığının, habelə ətraf mühitin qorunmasına müvafiq olaraq bitki
mühafizəsini təmin etmək üçün üzv dövlətlərin səylərinin dəstəklənməsi;
b.
bitki və bitki mənşəli məhsulların zərərverici orqanizmlərdən mühafizəsi, habelə
onların yayılmasının, xüsusilə təhlükə altında olan ərazilərə introduksiyasının qarşısının alınması üzrə
üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın davam və inkişaf etdirilməsi;
c. bitki karantini və mühafizəsinə dair beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış fitosanitar və digər
rəsmi tədbirlərin işlənib hazırlanması və lazım gəldikdə, bu məqsədlə müvafiq standartların
hazırlanması;
d.
FAO, WTO və bitki karantini və mühafizəsi üzrə digər regional təşkilatlara, habelə oxşar
funksiyalar daşıyan istənilən digər instansiyalara beynəlxalq standartların, habelə üzv dövlətlərin müvafiq
kollektiv rəylərinin təqdim olunmasıdır.
Maddə II – Anlayışlar
Bu Konvensiyada verilən terminlər aşağıdakı mənalan daşıyır:
"Beynəlxalq standartlar" - Bitki karantini və mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Konvensiyaya müvafiq
müəyyən edilmiş beynəlxalq standartlar (və ya normalar);
"Bitkilər" - canlı bitkilər, toxum və hermoplazma daxil olmaqla, onların hissələri;
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"Bitki məhsulları" - emal edilməmiş bitki mənşəli materiallar (toxum daxil olmaqla), habelə öz
təbiətinə və ya emal üsuluna görə zərərli orqanizmlərin introduksiyası və ya yayılması üçün risk yarada
bilən emal edilmiş məhsullar;
"Fitosanitar riskin analizi" - zərərli orqanizmlərin tənzimlənməsinin vacibliyi və ona qarşı tətbiq
edilən fitosanitar tədbirlərin ciddiliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün bioloji və ya digər elmi və iqtisadi
məlumatların dəyərləndirilməsi prosesi;
"Fitosanitar tədbir" - zərərli orqanizmlərin introduksiyasına və yayılmasına qarşı yönəldilmiş
qanunvericilik, reqlamentasiya və ya rəsmi prosedur;
"İntroduksiya" - zərərli orqanizmlərin uyğunlaşma ilə nəticələnən daxil olması;
"Karantin altında olan orqanizm" - təhlükəyə məruz qalan ərazi (areal) üçün potensial iqtisadi
əhəmiyyət kəsb edən, həmin ərazidə mövcud olmayan və ya olan, lakin məhdud yayılan və rəsmi
mübarizə obyekti olan zərərli orqanizm;
"Regional standartlar" - bitki karantini və mühafizəsi üzrə regional təşkilat tərəfindən bu təşkilatın
üzvləri üçün təlimat kimi müəyyən olunmuş standartlar;
"Təhlükəyə məruz ərazi (areal)" - ciddi iqtisadi itkilərlə nəticələnə bilən, zərərli orqanizmin
uyğunlaşması üçün ekoloji amillərin əlverişli olduğu ərazi;
"Tənzimlənən qeyri-karantin zərərli orqanizm" - bitkilərin əkin üçün güman edilən istifadəsini
iqtisadi cəhətdən yolverilməz edən və bu səbəbdən idxal edən ölkənin ərazisində tənzimlənən qeyrikarantin zərərli orqanizm;
"Tənzimlənən zərərli orqanizm" - karantin zərərli orqanizm və ya tənzimlənən qeyri-karantin zərərli
orqanizm;
"Zərərli orqanizm" - bitkilərin, heyvanların və ya patogen agentlərin bitkilər və bitki məhsulları
üçün zərərli olan istənilən növü, ştamı və ya biotipi.
Maddə III – Üzvlük
a) Təşkilata üzvlük aşağıda sadalanan subyektlərin:
1. II Əlavədə göstərilən dövlətlərin hökumətlərinin;
2. Təşkilat Şurasının üzv kimi dəvət edə biləcəyi istənilən dövlətin hökumətinin
Konvensiyanın XX maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq ona qoşulması yolu ilə mümkündür.
b) XXI maddənin müddəalarına uyğun olaraq barəsində bəyanat verilmiş hər hansı ərazinin
Hökuməti yalnız belə bəyanat vermiş üzv dövlətin təklifi ilə Təşkilat Şurası tərəfindən üzv olaraq qəbul
edilə bilər. İstənilən belə qərar üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Bu qaydada qəbul edilmiş
ərazilər Şuranın rəyinə əsasən, Təşkilatın işinə fərdi və konkret töhfə vermək iqtidarında
olmalıdır.
Maddə IV - Mənzil-qərargah
a) Təşkilatın qərargahı Parisdədir.
b) Təşkilatın inzibati xarakter daşıyan müşavirələri, bir qayda olaraq, mənzil-qərargahda
keçirilir.
Maddə V – Funksiyalar
Təşkilat aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
a) aşağıdakıları işləyib hazırlayır:
1. bütövlükdə bitki karantini və mühafizəsində fitosanitar tədbirlərin tətbiqində səmərəli təcrübə
prinsiplərini;
2. regional standartları;
b) aşağıdakılara kömək edir:
1. bitki karantini və mühafizəsi üzrə fitosanitar və digər rəsmi tədbirlərin
uyğunlaşdırılmasına;
2. fitosanitar reqlament və sertifikatların sadələşdirilməsinə və unifika siyasına;
c) üzv dövlətlərə aşağıdakılar barədə məsləhətlər verir:
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1. tənzimlənən zərərli orqanizmlərin introduksiyasının və yayılmasının qarşısını almaq üçün
zəruri olan texniki tədbirlər, xüsusilə onların təftişi, analizləri, sertifikatlaşdırılması, işlənməsi, müayinə
və məhv edilməsi;
2.
tənzimlənən zərərli orqanizmlərin introduksiyasının və yayılmasının qarşısını almaq üçün
zəruri olan inzibati və qanunverici tədbirlər, xüsusilə fitosanitar riskin analizi, habelə tənzimlənən
zərərli orqanizmlərin siyahısının tərtib edilməsi və lazım gəldikdə təzələnməsi;
3. bitki mühafizəsinin səmərəli təcrübəsinin prinsiplərinə, habelə imkan daxilində onların
ərazilərində həmin preparatların kommersiya satışı və istifadəsinə nəzarət üçün, bitki inteqrir mübarizəsi
prinsiplərinə müvafiq olaraq, bitki mühafizəsi üzrə preparatların qeydiyyata alınması və ya icazəsi üçün
zəruri tədbirlərin görülməsi;
d) praktiki mümkün hallarda üzv dövlətlərin zərərli orqanizmlərlə mübarizə üzrə təşkil etdiyi
beynəlxalq kampaniyaların koordinasiyası və həvəsləndirilməsi;
e) zərərli orqanizmlərə və onlarla mübarizə metodlarına münasibətdə elmi tədqiqatlar sahəsində,
habelə müvafiq elmi informasiyanın mübadiləsi sahəsində əməkdaşlığa yardım edilməsi;
f) informasiyanın aşağıdakı yollarla yayılması:
1. üzv dövlətlərdən zərərli orqanizmlərin mövcudluğu, ocaqları və ya yayılması barədə
informasiyanın alınması və bu informasiyanın üzv dövlətlərə çatdırılması;
2. tənzimlənən zərərli orqanizmlərin siyahısına və ya bitki və bitki mənşəli məhsulların sərbəst
dövriyyəsinə toxunan digər tədbirlərə dair milli fitosanitar qanunvericilik üzrə informasiya
mübadiləsinin təmin edilməsi;
3. sənədlər və informasiya xidmətinin yaradılması, habelə texniki və ya elmi inkişaf üçün
nəzərdə tutulmuş materialların lazımi qaydada nəşri;
g)
Təşkilatın məqsədlərinə nail olunması üçün bütövlükdə bütün zəruri və faydalı tədbirlərin
görülməsi.
Maddə VI - Üzv dövlətlərin vəzifələri
a)
Təşkilatı təmsil edən üzv dövlətlər öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün Təşkilatın
məntiqə əsaslanaraq tələb edə biləcəyi bütün informasiyanı, xüsusən V.f. 1 və V.f. 2-ci maddələrində
göstərilən məlumatı, imkan daxilində, ona təqdim edirlər.
b) Üzv
dövlətlər
Təşkilat
Şurasının
qəbul
etdiyi
tövsiyələrə, o
cümlədən
Regional Standartlara riayət etməyə çalışmalıdırlar.
Maddə VII - Digər təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlər
Mövcud Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün Təşkilat FAO və bitki karantini və
mühafizəsi üzrə digər regional təşkilatlarla əməkdaşlıq etməlidir, o, həmçinin WTO və müvafiq fəaliyyətin
həyata keçirilməsində ox-şar məsuliyyət daşıyan digər instansiyalarla əməkdaşlıq edə bilər. Bu fəaliyyət
bitki karantini və mühafizəsinə dair fitosanitar və digər rəsmi tədbirlər üzrə standartların müəyyən
olunmasını, habelə, imkan daxilində, Təşkilatın regional standartlarının dünya standartları layihələrinə
çevrilməsini əhatə edir. Təşkilat fəaliyyətinin təkrarlanmaması üçün bütün səylərini əsirgəməməlidir.
Maddə VIII - Təşkilatın strukturu
Təşkilatın tərkibinə daxildir:
a) Şura;
b) administrasiya; buraya İcraiyyə Komitəsi, Baş direktor və xidmət heyəti daxildir;
c) hesablan yoxlama komissiyası;
d) XIII.a.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq Şuranın təsis etdiyi orqanlar.
Maddə IX – Şura
a) Təşkilatın Şurası üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarətdir.
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Hər bir üzv dövlət Şuraya bir nümayəndə və bir nümayəndə müavini təyin etmək hüququna
malikdir.
Üzv dövlət tərəfindən təyin olunmuş nümayəndə və onun müavini, köməkçilər və müşavirlərlə
müşayiət oluna bilərlər.
b) Şurada hər bir üzv dövlət bir səs hüququna malikdir.
Maddə X - Şuranın sessiyası
a)
Bir qayda olaraq, Şura növbəti sessiyaya ildə bir dəfə toplaşır.
b) Şuranın fövqəladə sessiyası, istənilən vaxt, üzv dövlətlərin azı üçdə biri Prezidentə yazılı
surətdə müraciət etdiyi halda çağırılmalıdır.
M a d d ə XI – Qaydalar
Şura Təşkilatın Prosedur Qaydalarını, eyni zamanda Təşkilatın Maliyyə Qaydalarını müəyyən edir.
Maddə XII - Müşahidəçilər
Şuranın icazəsi ilə, Təşkilatın üzvü olmayan istənilən dövlət, habelə fəaliyyəti Təşkilatın fəaliyyəti
ilə əlaqədar olan istənilən hökumətlərarası təşkilat Şuranın sessiyasında səsvermə hüququ olmadan bir
və ya bir neçə müşahidəçi ilə təmsil oluna bilər.
Maddə XIII - Şuranın funksiyaları
Şura:
a)
aşağıdakıların müzakirəsindən sonra qərar çıxarır:
1. Şuranın son növbəti sessiyasından keçən müddət ərzində Təşkilatın fəaliyyəti barədə Baş
direktorun hesabatı;
2. Təşkilatın işinin istiqamətləri və fəaliyyət proqramları;
3. büdcə;
4. illik hesablar və hesabat balansı;
5. Təşkilatın işini təmin etmək məqsədilə təsis edilmiş xüsusi və ya daimi orqanların yaradılması
və buraxılması;
6. bu orqanların hesabatları;
7. İcraiyyə Komitəsi tərəfindən təqdim edilən təkliflər;
b) nizamnamənin müddəalarına müvafiq seçkiləri keçirir;
c) özünün müəyyən etdiyi şərtlərlə Baş direktoru təyin edir.
Maddə XIV - Prezident və vitse-Prezident
a) Şura üzv dövlətlərin nümayəndələrindən Prezident və vitse-Prezident seçir.
b) Prezident və vitse-Prezident üç il müddətinə seçilirlər. Onlar təkrar olaraq, yeni mandat
üçün öz namizədliklərini irəli sürə bilərlər.
c) Prezident və vitse-Prezident Şura və İcraiyyə Komitəsi çərçivəsində eyni funksiyaları yerinə
yetirirlər.
d)
Seçildikdən sonra Prezident və vitse-Prezident öz dövlətlərini təmsil etməyi dayandırırlar.
Maddə XV - İcraiyyə Komitəsi
a) İcraiyyə Komitəsi Prezident və vitse-Prezidentdən, habelə üzv dövlətlərin Şura tərəfindən
seçilən yeddi nümayəndəsindən ibarətdir.
b) İcraiyyə Komitəsi üzvlərinin mandatı müddəti, bir qayda olaraq, üç illik müəyyən olunur və
onlar təkrar seçilə bilərlər.
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c) İcraiyyə Komitəsində mandatın normal bitmə müddətinə qədər vakansiya açıldığı halda,
İcraiyyə Komitəsi üzv dövlətlərə qalan müddətə bu vakansiyanı tutmağı təklif edir.
d) İcraiyyə Komitəsi ildə bir dəfədən az olmayaraq toplaşır.
Maddə XVI - İcraiyyə Komitəsinin səlahiyyətləri
İcraiyyə Komitəsi:
a) Şuraya Təşkilatın iş və fəaliyyəti proqramının istiqamətlərini təklif edir;
b) VII maddəyə müvafiq olaraq digər təşkilatların təqdim etdiyi tövsiyələri nəzərdən keçirir və
onlardan irəli gələn təklifləri Şuraya verir;
c) Şuranın qərarlarına müvafiq Təşkilatın fəaliyyətini təmin edir;
d) Şuraya büdcə layihəsini, habelə illik hesablan və balanslan təqdim edir; İcraiyyə Komitəsi
Şura tərəfindən baxılanadək öz qüvvəsini saxlayan müvəqqəti büdcəni təsdiq edə bilər;
e) Konvensiyaya müvafiq olaraq onun öhdəsinə qoyula biləcək və ya Şura tərəfindən ona həvalə
oluna biləcək digər məsələləri icra edir;
f) öz xüsusi proseduralarını təsdiq edir.
Maddə XVII - Baş direktor
Baş direktor:
a)
Təşkilatın Katibliyinə rəhbərlik edir və onun işi üçün məsuliyyət daşıyır;
b) Şura tərəfindən təsdiq edilmiş proqramı, habelə İcraiyyə Komitəsi tərəfindən ona həvalə
olunmuş məsələləri həyata keçirir;
c) Şuranın hər növbəti sessiyasına Təşkilatın fəaliyyəti və maliyyə vəziyyəti barədə hesabat
təqdim edir.
Maddə XVIII - Maliyyə
a) Təşkilatın xərcləri üzv dövlətlərin illik üzvlük haqlan, habelə Şura və İcraiyyə Komitəsi
tərəfindən bəyənilmiş digər daxilolmalar hesabına ödənilir.
b) Üzv dövlətlərin üzvlük haqqının miqdarı I Əlavədə göstərilmiş cədvəl üzrə müəyyən olunur.
c) Konvensiyaya qoşulma zamanı yeni üzv dövlətlər, yalnız FAO-nun üzvü olduqları halda, I
Əlavədə göstərilən üzvlük haqlan cədvəlində müvafiq kateqoriyalara aid edilirlər. Əks təqdirdə Şura
onların kateqoriyasına dair qərar qəbul edir. I Əlavə və I Əlavə cədvəlindəki üzv dövlətlərin
kateqoriyaları Şuranın üzvü olan dövlətlərin üçdə iki hissəsinin çıxardığı qərar əsasında dəyişdirilə
bilər.
d) İcraiyyə Komitəsinin tövsiyəsinə əsasən Şura, I Əlavədə müəyyən olunmuş əsas üzvlük
haqqına, təşkilatın fəaliyyətinə və yaxud yaranmış iqtisadi şəraitə onun uyğunlaşması məqsədilə düzəliş
əmsalının tətbiq olunması haqqında qərar qəbul edə bilər. Bu halda qərar, səsvermədə iştirak edən
və səs verən üzv dövlətlərin üçdə iki hissəsinin səs çoxluğu ilə qəbul olunur.
e) İllik üzvlük haqlan Təşkilatın maliyyə ilinin əvvəlində ödənilir.
f)
İcraiyyə Komitəsi marağı olan üzv dövlətlərin razılığı ilə üzvlük haqlarının ödəniləcəyi
valyutanı müəyyən edir.
g) Yeni üzv dövlət XX maddənin şərtlərinə müvafiq olaraq, qoşulması qüvvəyə minən maliyyə
ili üçün öz birinci illik üzvlük haqqını ödəyir.
h) Əlavə üzvlük haqları ayrı-ayrı dövlətlər və ya dövlətlər qrupu tərəfindən Təşkilatın bu dövlətin
və ya dövlətlər qrupunun maraqlan çərçivəsində apardığı xüsusi layihələr və ya mübarizə kampaniyaları
ilə əlaqədar ödənilə bilər.
i) Üç üzv dövlətin nümayəndələrindən ibarət hesablan yoxlama komissiyası Şura tərəfindən seçilir.
Bu komissiyanın üzvləri üç il müddətinə seçilirlər və sonrakı üç il müddətinə seçilə bilməzlər.
j) İcraiyyə Komitəsi Şura tərəfindən bəyənildikdə, Təşkilatın illik hesablarını yoxlamaq üçün
auditor təyin edir.
k) Hesablan yoxlama komissiyası hər il auditorla birlikdə Təşkilatın hesablarını və idarə edilməsini
müzakirə edir. Bu haqda Şura qarşısında hesabat verir.
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Maddə XIX - Düzəlişlər
a) Konvensiyaya və I Əlavəyə düzəlişlərə dair təkliflərin mətni onlara Şurada baxılmasından
ən azı üç ay əvvəl Baş direktor tərəfindən üzv dövlətlərə göndərilir.
b) Konvensiyaya edilən düzəlişlər iştirak edən və səs verən üzvlərin üçdə iki hissəsinin səs
çoxluğu olduqda Şura tərəfindən təsdiq edilir; bununla belə, əgər bu düzəlişlər üzv dövlətlər üçün yeni
öhdəliklər yaradırsa (I Əlavənin c bəndində nəzərdə tutulmuş düzəlişlər istisna olmaqla), onlardan
hər biri konkret dövlət üçün yalnız həmin dövlət onu qəbul etdikdən sonra qüvvəyə minir.
c) I Əlavəyə edilən düzəlişlər Şura tərəfindən üzv dövlətlərin üçdə iki
hissəsinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
d) Düzəlişlərin qəbul edilməsi haqqında bildiriş Fransa Hökumətinə göndərilir, öz növbəsində o,
bütün üzv dövlətlərə razılığın alınması, habelə müxtəlif düzəlişlərin qüvvəyə minməsi haqqında məlumat
verir.
Maddə XX - İmzalanma və qoşulma
a) Bu Konvensiya III maddənin müddəalarına müvafiq olaraq ona üzv olan dövlətlərin imzalaması
və ya qoşulması üçün aşağıdakı hallarda açıq qalır:
1. ratifikasiya, qəbul etmə, yaxud təsdiq etmə haqqında qeyd-şərtsiz imzalama zamanı;
2. sonradan ratifikasiya , qəbul, yaxud təsdiq edilməklə imzalama zamanı;
3. qoşulma zamanı.
b) Ratifikasiya, qəbul etmə, yaxud təsdiq etmə, habelə qoşulma sənədləri Fransa Hökumətinə
təqdim olunur. O, həmin dövlətlərdən hər birinin sənədi imzaladığı və ya təhvil verdiyi tarix barədə bütün
üzv dövlətlərə məlumat verir.
Maddə XXI - Əraziyə tətbiq
a) İstənilən hökumət istənilən vaxtda bəyanat verə bilər ki, onun Konvensiyada iştirakı bütün
ərazini və ya onun, beynəlxalq münasibətləri üçün məsuliyyət daşıdığı hissəsini əhatə edir. Belə
bəyanat Fransa Hökumətinə təqdim olunur.
b) Əvvəlki yarımbəndə müvafiq olaraq, üzv dövlətlər tərəfindən verilmiş istənilən bəyanat Fransa
Hökuməti onu aldıqdan otuz gün sonra qüvvəyə minir.
c) Fransa Hökuməti bu maddəyə müvafiq verilmiş bəyanatlar haqqında Konvensiyanın
iştirakçısı olan bütün üzv dövlətlərə dərhal xəbər verir.
Maddə XXII - Konvensiyadan çıxma
a) İki il iştirakdan sonra istənilən üzv dövlət Fransa Hökumətinə bildiriş göndərməklə, istənilən
vaxt bu Konvensiyadan çıxa bilər. Konvensiyadan çıxma bildirişin alındığı tarixdən bir il sonra
qüvvəyə minir.
b) Ardıcıl olaraq iki il üzvlük haqqının ödənilməməsi, adətən, həmin üzv dövlətin öhdəliyə riayət
etmədiyi üçün Konvensiyadan çıxmasını tələb edir.
c) XXI maddəyə müvafiq olaraq Konvensiyanın bir və ya bir neçə əraziyə tətbiqi bu ərazini və ya
ərazilərin beynəlxalq münasibətləri üçün məsuliyyət daşıyan üzv dövlətin Fransa Hökumətinə
ünvanlanmış bildirişi ilə dayandırıla bilər. Bildiriş alındıqdan bir il sonra qüvvəyə minir.
d) Fransa Hökuməti bu maddəyə müvafiq olaraq göndərilmiş bildirişlər barədə bütün üzv
dövlətləri dərhal məlumatlandırır.
Maddə XXIII - Qüvvəyə minmə
a) Bu Konvensiya XX maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, beş dövlətin Konvensiyaya üzv
olduğu tarixdən qüvvəyə minir.
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PR
E Z İ D Eödəniş
N T K payı,
İ T A Bfaizlə
XANASI

Azərbaycan

Fransa frankı ilə illik
ödənişlər
diplomatiyası
(əsas)

1
0,01 - dən az
4 590
2
0,01 - 0,15
9 180
3
0,16 - 0,45
13 770
4
0,46 - 0,75
18 360
5
0,76 - 1,35
22 950
6
1,36 - 2,00
27 540
7
2,01 - 2,50
32 130
8
2,51 - 5,00
36 720
9
5,01 - 7,50
41 310
10
7,51 - 10,00
45 900
b) Fransa Hökuməti Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətləri qüvvəyə
minmə tarixi barədə dərhal məlumatlandırır.
c) Ratifikasiya, qəbul etmə və təsdiq etmə, yaxud qoşulma sənədləri hər bir ölkə üçün
Konvensiyanın bu maddəsinin (a) bəndinə müvafiq olaraq qüvvəyə minir. Konvensiya bu dövlətin
ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə, yaxud qoşulmaya dair öz sənədlərini təqdim etməsindən sonra
qüvvəyə minir.
ƏLAVƏ I
İllik ödənişlər cədvəli
1966-1967-ci illər üçün FAO-nun büdcəsinə üzv dövlətlər tərəfindən ödənilən pay əsasında 1968ci il 18 sentyabr tarixində Şuranın funt sterlinqlə təsdiq etdiyi şkaladan törəmələr Fransa frankı ilə ifadə
edilmişdir.
(bax. Maddə XVIII)
ƏLAVƏ II
A. 1951-ci ildə Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunan Avropa və Aralıq dənizi regionu
ölkələri:

Avstriya
Albaniya
Belorusiya SSR
Belçika
Bolqarıstan
Macarıstan
Yunanıstan
Danimarka
Misir
İsrail
İrlandiya
İslandiya
İspaniya
İtaliya
Livan
Lixtenşteyn
Lüksemburq
Monako
Niderland
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Norveç
Polşa
Portuqaliya
Rumıniya
San-Marino
Suriya
Birləşmiş Krallıq
SSRİ
Türkiyə
Ukrayna SSR
Almaniya Federativ Respublikası
Finlandiya
Fransa (həmçinin Əlcəzair, Tunis və Mərakeş üçün)
Çexoslovakiya
İsveçrə
İsveç
Yuqoslaviya
B. 1996-cı ildə Konvensiyaya qoşulmaq üçün Şura tərəfindən dəvət olunan ölkələr:
Azərbaycan
Ermənistan
Bosniya və Herseqovina
Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniya
Gürcüstan
İordaniya
Qazaxıstan
Qırğızıstan

Liviya
Litva
Moldova
Tacikistan
Türkmənistan
Özbəkistan
Yuqoslaviya (İttifaq Respublikası)

Orijinal mətnə imzalar
Hökumətləri tərəfindən lazımi səviyyədə səlahiyyətlər verilmiş aşağıda imza edənlər Konvensiyanı
və onun əlavələrini imzalamışlar.
1951-ci il aprelin 18-də Parisdə bir nüsxədə imzalanmışdır, həmin nüsxə Fransa Hökumətinin
arxivində saxlanılacaqdır.*
Danimarka
P.Bovien
Belçika
İspaniya
Fransa
İrlandiya
İtaliya
Lüksemburq
Hollandiya
Portuqaliya
Almaniya FR
Böyük Britaniya
İsveçrə
Yuqoslaviya
Avstriya
Yunanıstan

Halvor Skov

s

Guillaume H.Van Orshoven
Miguel Benlloch
R.Protin
D.Delaney
A.Melis
E.Wirion
C.J.Briejer
Francisco Aranha
H.Drees
J.Hensley
A. Chaponnier
G.Nonveiller
F.Beran
D.Koulopoulos
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Nüsxə Fransa Respublikasının arxivlərində saxlanılan müvafiq orijinalla təsdiq olunur.
Səlahiyyətli nazir
Protokol xidmətinin rəisi
Eduard dö li Şovine
1999-cu il 14 sentyabr tarixinə
BİTKİ KARANTİNİ VƏ MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ AVROPA VƏ ARALIQ DƏNİZİ TƏŞKİLATINA
ÜZV HÖKUMƏTLƏR
Və I Əlavə kateqoriyalar
Ölkə

Dərəcə

Ölkə

Dərəcə

Avstriya

4

Litva

2

Albaniya

2

Lüksemburq

2

Əlcəzair

2

Malta

2

Belarus

2

Mərakeş

2

Belçika

6

Niderland

6

Bolqarıstan

3

Norveç

4

Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası
Makedoniya
Macarıstan

2

Polşa

6

3

Portuqaliya

3

Almaniya

10

Rusiya Federasiyası

9

Qemsi

2

Rumıniya

4

Yunanıstan

3

Slovakiya

2

Danimarka

5

Sloveniya

2

Cersi

2

Birləşmiş Krallıq

10

İsrail

3

Tunis

2

İordaniya

2

Türkiyə

4

İrlandiya

3

Ukrayna

6

İspaniya

5

Finlandiya

4

İtaliya

8

Fransa

10

Kipr

2

Xorvatiya

2

Qazaxıstan

2

Çex Respublikası

3
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Qırğızıstan

2

İsveçrə

5

Latviya

2

İsveç

6

Estoniya

2

"Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının yaradılması haqqında
Konvensiya"ya dair
Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu Konvensiyanın müddəalarının Azərbaycan
Respublikasının Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirilməsinə
həmin ərazilərin işğaldan azad edilməsinədək zəmanət verə bilməyəcəkdir (işğal olunmuş ərazilərin
sxematik xəritəsi əlavə olunur).

Bitki karantini və mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Konvensiyanın VIII maddəsi, 6.12.1951;
Konvensiyanın FAO Konfransının 1997-ci ilin noyabrında keçirilmiş iyirmi doqquzuncu sessiyasının 12/97
nömrəli qətnaməsi ilə təsdiq olunmuş yenidən baxılmış mətninin IX maddəsi.
[1]

Konvensiyanın çap olunmuş yenidən baxılmış mətni, düzəlişlər də daxil olmaqla, Təşkilatın Şurası tərəfindən
1955-ci il 27 aprel, 1962-ci il 9 may, 1968-ci il 18 sentyabr, 1973-cü il 19 sentyabr, 1982-ci il 23 sentyabr, 1988ci il 21 sentyabr və 1999-cu il 15 sentyabr tarixlərində qəbul edilmiş mətbəə nüsxələri Fransa Hökumətinə depozitə
verilmişdir.
*
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Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 30 mart tarixli 611-IIQ nömrəli Qanunu ilə
qoşulduğu 1993-cü il 29 may tarixli "Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların
müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında" Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının
bəyanatlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 30 mart tarixli 611-IIQ nömrəli Qanunu ilə qoşulduğu
1993-cü il 29 may tarixli "Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq
haqqında" Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının bəyanatlarında 1-ci və 4-cü bəndlər çıxarılsın, 2ci, 3-cü və 5-ci bəndlər müvafiq olaraq 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlər hesab edilsin.
II. Bu Qanım dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 dekabr 2006-cı il
№ 199-IIIQ
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"Azərbaycan Respublikası və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında" Konvensiyanın və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında" 2006-cı il iyunun 16-da Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2006-cı il
№ 140-IIIQ
Azərbaycan Respublikası və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və
vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu Hökuməti gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I fəsil
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 1
Əhatə olunan şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Əhatə olunan vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq
edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən,
yaxud onların elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya maaşın ümumi məbləğindən, həmçinin
əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusən aşağıdakılardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
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(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi.
(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlandırılacaq).
b) Lüksemburq Böyük Hersoqluğunda:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi (l'impot sur le revenu des personnes physique);
(ii) korporativ vergi (l'impot sur le revenu des collectivites);
(iii) əmlak vergisi (l'impot sur la fortune); və
(iv) kommunal ticarət vergisi (l'impot commercial communal).
(bundan sonra "Lüksemburq vergisi" adlandırılacaq).
4. Bu Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra qanunlara əsasən mövcud vergilərə
əlavə olaraq və ya onların əvəzinə tutulan istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz müvafiq vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verməlidirlər.
II fəsil
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Azərbaycan" termini - daxili sular, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla yerin təki,
dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və
yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən
edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
b) "Lüksemburq" termini - Lüksemburq Böyük Hersoqluğunu ifadə edir, coğrafi mənada istifadə
edildikdə, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun ərazisini bildirir;
c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycanı və ya Lüksemburqu bildirir;
d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər biliklərini bildirir;
e) "şirkət" termini - istənilən korporativ qurumu və ya vergi məqsədləri
üçün korporativ qurum kimi baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna
olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi istisna olmaqla) bildirir;
h) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı bildirir.
i) "səlahiyyətli orqan" termini:
(i) Azərbaycanda - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Lüksemburqda - maliyyə naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqinə münasibətdə, burada
müəyyən edilməyən hər hansı termin, kontekstdən başqa məna alınmırsa, Konvensiyanın tətbiq edildiyi
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır,
həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin terminə
həmin Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
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Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə və
ya digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb edilən şəxsi, habelə həmin Dövləti və onun hər hansı
inzibati ərazi bölməsini və ya yerli hakimiyyət orqanım bildirir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin
Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilən şəxsi
əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydaya müəyyən edilir:
a) o yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir, əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin
mərkəzi)
Dövlətin rezidenti hesab edilir;
b) əgər
onun
həyati
mənafelərinin
mərkəzinin
hansı
Dövlətdə
olduğunu
müəyyən etmək mümkün deyilsə, yaxud onun bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o
yalnız adətən yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, bu halda
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına görə, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, o yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə xüsusilə aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofıs;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı başqa
yer;
g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, yaxud təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı başqa yer.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya
məsləhət fəaliyyəti - yalnız həmin meydança, layihə və ya fəaliyyət on iki aydan artıq müddət ərzində
davam etdikdə;
b) müəssisə tərəfindən, məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, öz işçiləri və ya bu məqsədlər üçün
cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya
əlaqəli layihə üçün) istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı aydan artıq bir dövr və ya dövrlər
ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə aşağıdakılar
aid edilmir:
a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanması,
nümayiş etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün istifadə edilməsi;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədi üçün saxlanması;
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c)
müəssisəyə
məxsus
olan
mal
və
ya
məmulat
ehtiyatlarının
müstəsna
olaraq başqa müəssisə tərəfindən emal edilməsi məqsədi üçün saxlanması;
d)
daimi
kommersiya
fəaliyyəti
yerinin
müəssisə
üçün
müstəsna
olaraq
mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud informasiya toplanılması məqsədilə saxlanması;
e) daimi kommersiya fəaliyyəti yerinin müəssisə üçün müstəsna olaraq hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədilə saxlanması;
f) daimi fəaliyyət yerinin müstəsna olaraq a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin
istənilən kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanması - bir şərtlə ki, daimi fəaliyyət yerini bu
kombinasiya nəticəsində yaranan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, 6-cı bəndin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilələr
bağlamaq hüququna malikdirsə və Razılığa gələn Dövlətdə adətən bu hüquqdan istifadə edirsə, həmin
müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi istənilən fəaliyyətlə bağlı (həmin şəxsin 4-cü bənddə
nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla, belə ki, həmin fəaliyyət daimi
fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirildikdə belə, həmin bəndin müddəalarına görə həmin daimi fəaliyyət
yeri daimi nümayəndəlik yaratmır) həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Lakin bu cür agentin fəaliyyəti tama-milə və ya demək olar ki, tamamilə
həmin müəssisə üçün həyata keçirilirsə, həmin agent bu maddənin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent
hesab edilmir, bir şərtlə ki, həmin agentlə müəssisə arasındakı əməliyyatların müstəqil tərəflər arasında ola
biləcək razılaşdırılmış şərtlər əsasında aparıldığı göstərilməsin.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya
həmin Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa tərzdə)
şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən birini digərinin daimi
nümayəndəliyinə çevirmir.
III fəsil
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlaka, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququna görə kompensasiya
kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava gəmiləri
daşınmaz əmlak hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən və ya hər hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
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1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini
Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirmirsə, yalnız adı
birinci çəkilən Dövlət-də vergiyə cəlb edilir. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
tərzdə həyata keçirirsə və ya həyata keçiribsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız həmin daimi
nümayəndəliyə aid edilə bilən hissəsi digər Dövlət-də vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə,
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətdə, yaxud hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin həmin Dövlətin
daxili qanunvericiliyi çərçivəsində çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin ümumi
mənfəətinin onun hissələri arasında proporsional qaydada bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu
maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb edilməli olan mənfəəti bu cür bölgü əsasında
müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətdə heç bir maneə yaratmır; lakin tətbiq edilən bölgü metodu bu
maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir
mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca göstərilmiş gəlir növləri daxildirsə,
bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız Razılığa gələn həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə:
a) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda təsadüfi əsasda heyətsiz icarəyə
verilməsindən;
b)
konteynerlərin (o cümlədən konteynerlərin daşınması üçün treylerlər
və
əlaqədar avadanlığın) beynəlxalq daşımalarda istifadəsi, saxlanması və ya icarəyə verilməsindən əldə
edilən mənfəət aiddir,
əgər bu cür fəaliyyət dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına münasibətdə
tamamlayıcı və ya qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları həmçinin pulda ("pool") müştərək müəssisə və ya beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan əldə edilən mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak edirsə,
və hər hansı halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə əlaqələrində müstəqil
müəssisələr arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda və ya müəyyən edildikdə,
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onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət, həmin
müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edib, müvafiq olaraq
vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasında münasibətlər müstəqil
müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olduğu halda adı birinci çəkilən Dövlətin, müəssisəsinə hesablana
bilən mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğində
müvafiq düzəlişlər aparmalıdır. Bu cür düzəlişlər müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın digər müddəaları
müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri hallarda birbiri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
M a d d ə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq
olmamalıdır:
a)ividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən - əgər dividendlərin faktiki sahibi, onları ödəyən
şirkətin kapitalının ən azı 30 faizinə sahib olan və dividendlərin ödənildiyi tarixə həmin şirkətə ən azı
300.000
ABŞ
dolları
ekvivalent məbləğdə investisiya qoymuş şirkətdirsə;
b)videndlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və ya
borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri bölüşdürən
şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi eyni qaydada
vergitutmaya cəlb olunan digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən
şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə və ya orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər
göstərirsə və dividendlərin ödənildiyi holdinq bu daimi nümayəndəliklə və ya daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəlidirsə, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlər ödənilən
holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəli
olduğu
hallar
istisna
edilməklə,
şirkətin
ödədiyi
dividendlər,
həmçinin
onun bölüşdürülməmiş mənfəəti, hətta ödənilən dividendlər və ya bölüşdürülməmiş mənfəət tamamilə və
ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda belə, həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilməz.
M a d d ə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
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3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, 1-ci bənddə qeyd olunmuş
istənilən bu cür faiz yalnız faizlərin resipientinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir, əgər bu resipient faizlərin faktiki sahibidirsə və bu faizlər:
a) Razılığa gələn həmin Dövlətin Hökumətinə, onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət
orqanına və ya həmin Dövlətin Mərkəzi Bankına ödənilirsə;
b) Razılığa gələn Dövlətlərin hər hansı birinin Hökuməti, Dövlətlərin hər hansı birinin Mərkəzi
Bankı və ya tamamilə həmin Hökumətə məxsus olan hər hansı digər maliyyə qurumu (Razılığa gələn
Dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən vaxtaşırı razılaşdırıla bilər) tərəfindən təqdim edilmiş, zəmanət
verilmiş və ya sığortalanmış borca münasibətdə ödənilirsə;
c) istənilən sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın kreditlə satışına münasibətdə ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə olunan "faizlər" termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc tələblərindən olan gəlirləri, o
cümlədən hökumət qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan və ya borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli
kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri
bildirir. Bununla belə, "faizlər" termini 10-cu maddədə göstərilmiş gəlirləri əhatə etmir. Vaxtında
aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimələr bu maddənin məqsədləri üçün faizlər sayılmır.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirirsə və ya orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlərin ödənildiyi borc
tələbi bu daimi nümayəndəliklə və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəlidirsə, 1-ci və 2-ci bəndlərin
müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq
edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, faizlər həmin bu Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Lakin əgər faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahibdirsə və
faizlər ödənilən borc həmin daimi nümayəndəliklə və ya daimi baza ilə bağlı yaranırsa və bu faizlərin
ödənilməsi üzrə xərclər həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilirsə, faizlər bu daimi
nümayəndəliyin
və
ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi və hər hansı digər şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən
artıq olarsa, bu-maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişin
artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
M a d d ə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinin faktiki sahibliyində
olan royaltilər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər, həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin həmin gəlirlərin faktiki sahibi Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, bu halda tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) istənilən kompüter proqramı, patent, dizayn, yaxud model, plan, məxfi düstur və ya proses, yaxud
sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə aid olan informasiyaya görə ödənilən royaltilərin ümumi
məbləğinin 5 faizindən, əgər bu proqram, patent, dizayn, yaxud model, plan, məxfi düstur və ya proses,
yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə aid olan informasiya 3 ildən köhnə deyilsə;
b) bütün digər hallarda royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərlərinə
dair müəlliflik hüquqlarının, o cümlədən kinofilmlərin, kompüter proqramı, istənilən patent, ticarət
markası, dizayn və ya model, plan, məxfi düstur və ya prosesin istifadəsinə və ya istifadə hüququnun
verilməsinə görə və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə (know-how) dair informasiyaya görə
alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
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4. Əgər royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltilərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirirsə və ya orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royaltilərin ödənildiyi
hüquq və ya əmlak bu daimi nümayəndəliklə və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəlidirsə, 1-ci və 2-ci
bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir.
Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, royaltilər həmin bu Dövlətdə
yaranmış hesab edilir. Lakin əgər royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya
sahibdirsə və royaltiləri ödəmək öhdəliyi həmin daimi nümayəndəliklə və ya daimi baza ilə bağlı yaranırsa
və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilirsə,
royaltilər bu daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.
6. Əgər royaltilərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında və ya onların hər
ikisi və hər hansı digər şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və
məlumata görə ödənilən royaltilərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda royaltilərin ödəyicisi və
faktiki sahibi arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı
sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları
müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq
qaydada
vergiyə cəlb edilir.
M a d d ə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, 6-cı maddədə müəyyən edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın və ya Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə sərəncamında olan
daimi bazasına aid olan daşınar əmlakın, o cümlədən bu daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün
müəssisə ilə birlikdə) və ya bu daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
3.
Razılığa
gələn
Dövlətin
müəssisəsi
tərəfindən
beynəlxalq
daşımalarda
istismar edilən dəniz və ya hava gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezidenti
olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
M a d d ə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1.
Razılığa
gələn
Dövlətin
rezidenti
olan
fiziki
şəxs
tərəfindən
peşəkar
xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin, həmçinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna olmaqla, yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) Əgər onun Razılığa gələn digər Dövlətdə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müntəzəm istifadə
etdiyi daimi bazası vardırsa; bu halda gəlirin yalnız göstərilən daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; və ya
b) Əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 gündən artıq bir dövrdə və ya dövrlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa; bu halda gəlirin
yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya müəllimlik
fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
M a d d ə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş
Razılığa gələn di-gər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı orada alınan bu cür
mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi mükafat yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari təqvim ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövrdə və ya dövrlərdə digər Dövlətdə olursa,
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə,
və
c) mükafatların verilməsi ilə bağlı xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi və ya
daimi bazası tərəfindən çəkinmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində muzdla
işləməyə görə alınan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
M a d d ə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar və ya nəzarət şurasının və ya hər hansı oxşar orqanının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və
digər oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
M a d d ə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi,
yaxud idmançı qismində Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilən fərdi fəaliyyətdən əldə edilən
gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər
onun özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından
asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
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a)Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən fərdi xidmətə görə
ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
b) Bununla belə, əgər xidmət Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentidirsə və o:
i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; və ya
ii) yalnız xidmət göstərmək məqsədilə həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, bu cür maaş,
əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən
və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət
orqanına göstərilən xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
b)
Bununla
belə,
fiziki
şəxs
Razılığa
gələn
digər
Dövlətin
rezidenti
və milli şəxsi olduğu halda, bu cür təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati
ərazi və ya siyasi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı olan xidmətə görə ödənilən mükafat və təqaüdlərə tətbiq olunur.
M a d d ə 20
Tələblər
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl
adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq
məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil, yaxud təlim almaq üçün aldıqları
ödənişlərin mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənarda yerləşdiyi halda, bu cür ödənişlər həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndində müəyyən edilmiş
daşınmaz əmlakdan əldə edilən gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirləri əldə edən şəxs Razılığa
gələn Dövlətin rezidenti olmaqla Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza-dan müstəqil fərdi
xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak bu daimi nümayəndəlik və ya
daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və ya
14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
IV fəsil
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
M a d d ə 22
Əmlak
1. 6-cı maddədə müəyyən edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa
gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2.
Razılığa
gələn
Dövlətin
müəssisəsinin
Razılığa
gələn
digər
Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla və ya Razılığa
gələn Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə
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sərəncamında olan daimi bazasına aid olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya
hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4.
Razılığa
gələn
Dövlətin
rezidentinin
əmlakının
bütün
digər
elementləri
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
V fəsil
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
M a d d ə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi almır:
Əgər Azərbaycan Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Lüksemburqda
vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əm-laka sahibdirsə, bu gəlirə, yaxud əmlaka görə
Lüksemburqda ödədiyi verginin məbləği bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar olaraq Azərbaycan
Respublikasında tutulan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ Azərbaycanın
qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlirə, yaxud əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
2. Lüksemburqun ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında qanununun (hansı ki, buradakı
əsas prinsiplərə təsir etməyəcəkdir) müddəaları nəzərə alınmaqla ikiqat vergitutma aşağıda göstərilən
qaydada aradan qaldırılacaqdır:
a) Əgər Lüksemburqun rezidenti, bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, bu halda Lüksemburq, b) və c) yarımbəndlərinin
müddəaları nəzərə alınmaqla, bu cür gəliri və ya əmlakı vergidən azad edəcəkdir, lakin həmin rezidentin
qalan gəlirinə və ya əmlakına vergi hesablamaq məqsədilə gəlir və ya əmlakın vergidən azad olmadığı
halda tətbiq edəcəyi vergi dərəcələrini tətbiq edə bilər.
b) Əgər Lüksemburqun rezidenti 10-cu, 11-ci, 12-ci və 17-ci maddələrin müddəalarına əsasən
Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, bu halda Lüksemburq, həmin rezidentin gəlir
vergisindən Azərbaycanda ödənilmiş vergiyə bərabər məbləğin çıxılmasına yol verəcəkdir. Bu cür çıxılma
istənilən halda Azərbaycanda əldə edilmiş bu cür gəlir elementlərinə aid edilən və çıxılma verilməzdən
əvvəl hesablanmış vergi məbləğindən çox olmamalıdır.
c) a) yarımbəndinin müddəaları Azərbaycanın bu cür gəlir və ya əmlakı vergidən azad etmək üçün
bu Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etdiyi və ya bu cür gəlirə münasibətdə 10-cu, 11-ci, yaxud 12-ci
maddələrinin 2-ci bəndinin müddəalarını tətbiq etdiyi halda Lüksemburqun rezidenti tərəfindən əldə
edilmiş gəlirə və ya onun mülkiyyətində olan əmlaka münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
VI fəsil
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
M a d d ə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb edildiyi və ya cəlb edilə biləcəyi
vergitutmadan və ya bununla bağlı öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla
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bağlı öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, həmçinin
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də tətbiq edilir.
2.
Razılığa
gələn
Dövlətin
müəssisəsinin
Razılığa
gələn
digər
Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni
fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa
gələn Dövlətin vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların,
güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də mülki status və ya ailə
öhdəlikləri nəzərə alınmaqla verilməsi öhdəliyi kimi təfsir olunmamalıdır.
3. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin və ya 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin vergiyə cəlb
edilən mənfəəti müəyyən edilərkən, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə ödənildiyi halda tətbiq olunan
şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin vergiyə cəlb edilən əmlakı müəyyən
edilərkən adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
4. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə və ya qismən Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentinə və ya rezidentlərinə məxsus olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti
altında olan müəssisəsi adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb edildiyi və
ya cəlb edilə biləcəyi vergitutmadan və ya bununla bağlı öhdəliklərdən fərqli və ya daha ağır şərtlərlə
vergitutmaya və bununla bağlı öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
5. Bu maddənin müddəaları Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə tətbiq edilir.
M a d d ə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib
çıxarır və ya gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezident olduğu Dövlətin, yaxud bu hal 24cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına təqdim edə bilər. Ərizə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmaya səbəb
olmuş hərəkətlər haqqında ilk məlumatın tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə
çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş hər hansı vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri və ya anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan
qaldırmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə, o cümlədən onlar özləri və ya onların nümayəndələrindən ibarət olan birgə komissiya
vasitəsilə, bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
M a d d ə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərlə bağlı bu
Konvensiyanın və ya Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərinin müddəalarının yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi aparırlar, bir şərtlə ki, həmin qanunvericiliklərdə
nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1-ci maddə ilə
məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi
əsasında alınan informasiya kimi məxfi hesab edilir və yalnız Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərin
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hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya həmin
vergilərlə
bağlı
apellyasiyalara
baxılması
ilə
məşğul olan şəxslərə və ya hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
açıqlanır. Bu şəxslər, yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar
bu
informasiyanı
açıq
məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan inzibati
tədbirlər görmək;
b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, biznes, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
M a d d ə 27
Vergilərin yığılmasında yardım
1. Razılığa gələn Dövlətlər gəlir tələblərinin alınmasında bir-birinə yardım edəcəklər. Bu yardım 1ci və 2-ci maddələrin müddəaları ilə məhdudlaşır. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı
razılaşma
yolu
ilə bu maddənin tətbiqi formasını müəyyən edəcəklər.
2. Bu maddədə istifadə olunan "gəlir tələbləri" termini Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə
münasibətdə ödənilməli olan istənilən məbləği, həmçinin bu cür məbləğlərlə bağlı faizləri, inzibati
cərimələri və vergilərin yığılması və ya əmlaka həbs qoyulması ilə bağlı xərcləri ifadə edir, bir şərtlə ki, bu
vergitutma bu Konvensiyaya və ya Razılığa gələn Dövlətlərin tərəf olduqları istənilən digər sənədə zidd
olmasın.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi həmin Dövlətin qanunlarına əsasən məcburi alına bilərsə
və həmin vaxt həmin Dövlətin qanunlarına əsasən onun alınmasının qarşısını ala bilməyən şəxs tərəfindən
ödənilməlidirsə, bu gəlir tələbi həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında Razılığa gələn
digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən alınmaq məqsədilə qəbul ediləcəkdir, həmin gəlir tələbi həmin
digər Dövlət tərəfindən öz vergi tələbi kimi onun özünün vergilərinin məcburi alınması və yığılmasına
tətbiq olunan qanunlarının müddəalarına müvafiq qaydada alınacaqdır.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələbi, həmin Dövlətin öz qanunlarına əsasən onun alınmasını
təmin etmək məqsədilə ona münasibətdə əmlaka həbs qoyulması tədbirlərini həyata keçirə biləcəyi
tələbdirsə, bu halda həmin gəlir tələbi Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən əmlaka həbs qoyulması tədbirlərinin həyata
keçirilməsi məqsədilə qəbul ediləcəkdir. Həmin digər Dövlət, hətta həmin vaxt gəlir tələbi adı birinci
çəkilən Dövlətdə məcburi alına bilmədikdə, yaxud onu ödəməli olan şəxsin onun alınmasının qarşısını
almaq hüququ olduqda belə, həmin gəlir tələbinə münasibətdə öz gəlir tələbi kimi öz qanunlarının
müddəalarına
müvafiq
olaraq
əmlaka
həbs qoyma tədbirlərini tətbiq edəcəkdir.
5. 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü və 4-cü
bəndlərin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin Dövlətdə özünün xarakterinə görə həmin
Dövlətin
qanunlarına
əsasən tətbiq oluna bilən hər hansı üstünlüyə, yaxud zaman limitinə tabe olmayacaqdır. Bundan başqa,
Razılığa gələn Dövlət tərəfindən 3-cü, yaxud 4-cü bəndin məqsədləri üçün qəbul edilmiş gəlir tələbi həmin
Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin qanunlarına əsasən bu gəlir tələbinə tətbiq oluna bilən hər hansı
üstünlüyə malik olmayacaqdır.
6. Razılığa gələn Dövlətin gəlir tələblərinin mövcudluğu, qanuniliyi, yaxud məbləği ilə bağlı iddialar
yalnız həmin Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında qaldırıla bilər. Bu maddənin heç bir
müddəası bu cür iddiaların Razılığa gələn digər Dövlətin məhkəmələri və inzibati orqanları qarşısında
qaldırıla bilməsi hüququnun yaradılması, yaxud hüququ verən kimi təfsir olunmamalıdır.
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7. Əgər Razılığa gələn Dövlət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətə 3-cü, yaxud 4-cü bəndə əsasən
müraciət edildikdən sonra istənilən vaxt, Razılığa gələn digər Dövlət müvafiq gəlir tələbini alana və adı
birinci çəkilən Dövlətə köçürənədək həmin gəlir tələbinin:
a) 3-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən məcburi alına bilən və həmin vaxt onun alınmasının qarşısını ala bilməyən şəxs tərəfindən
ödənilməli olan gəlir tələbi;
b) 4-cü bənd üzrə müraciət halında - adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin öz qanunlarına
əsasən alınmasını təmin etmək məqsədilə barəsində əmlaka həbs qoyulması tədbiri tətbiq edə biləcəyi gəlir
tələbi olmasına xitam verilirsə, bu halda adı birinci çəkilən Dövlətin səlahiyyətli orqanı dərhal Razılığa
gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanına bu fakt barədə məlumat verməlidir və digər Dövlətin seçiminə
əsasən adı birinci çəkilən Dövlət müraciəti müvəqqəti dayandırmalı, yaxud geri götürməlidir.
8. Heç bir halda bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin üzəri-nə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunları və inzibati təcrübəsinə zidd olan inzibati tədbirlər
görmək;
b) dövlət siyasətinə (orde public) zidd olan tədbirləri görmək;
c) Razılığa gələn digər Dövlət şəraitdən asılı olaraq öz qanunları, yaxud inzibati təcrübəsinin imkan
verdiyi bütün mümkün yığılma, yaxud əmlaka həbs qoyma tədbirlərindən istifadə etmədikdə;
d) həmin Dövlət üçün inzibati çətinlik Razılığa gələn digər Dövlətin əldə edəcəyi faydaya
münasibətdə aşkar şəkildə disproporsional olduqda.
M a d d ə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və ya konsulluq idarələri
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalan və ya xüsusi razılaşmalara müvafiq olaraq müəyyən
edilmiş vergi imtiyazlarına toxunmur.
M a d d ə 29
Protokol
Əlavə edilən Protokol Konvensiyanın ayrılmaz hissəsidir.
VII fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
M a d d ə 30
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bir-birini bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün onların
qanunvericiliyinin tələb etdiyi prosedurların yerinə yetirildiyi barədə diplomatik kanallarla yazılı şəkildə
xəbərdar edir. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı gün qüvvəyə minəcəkdir.
2. Bu Konvensiya tətbiq ediləcəkdir:
a) mənbədə
tutulan
vergilərə
münasibətdə
bu
Konvensiyanın
qüvvəyə
mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
b) digər gəlir və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 01 yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan istənilən vergi ili üzrə ödənilməli olan vergi
məbləğlərinə.
Maddə 31
Qüvvədən düşmə
939

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərin biri tərəfindən onun qüvvə-si ləğv edilənədək qüvvədə
qalır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı 5 illik
dövr bitdikdən sonra istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış, qüvvədən düşmə barədə
diplomatik kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər.
2. Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar
tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlirlərə;
b) digər gəlir və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin verildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 01
yanvar tarixində və ya ondan sonra başlanan vergi ili üzrə ödənilməli olan vergi məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, Razılığa gələn iki Dövlətin müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş səlahiyyətli
şəxsləri bu Konvensiyanı imzaladılar.
"Bakı" şəhərində 2006-cı il iyun ayının 16-sı günündə Azərbaycan və fransız dillərində
imzalanmışdır, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Lüksemburq Böyük Hersoqluğu
Hökuməti adından
(imza)
PROTOKOL

Bu gün Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu Hökuməti arasında
bağlanan Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və
vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər
Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
3-cü Maddənin 1-ci bəndi ilə bağlı:
Azərbaycana münasibətdə Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, müvafiq status alan və vergiyə cəlb
olunan subyekt hesab edilən tərəfdaşlıq və ya birgə müəssisə bu Konvensiyanın məqsədlərinə müvafiq
olaraq şəxs hesab edilir.
5-ci Maddənin 5-ci bəndi ilə bağlı:
Müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementlərini və təfsilatlarının razılaşdırmaq
səlahiyyətləri olan şəxs Razılığa gələn Dövlətdə, müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi
Razılığa gələn digər Dövlətdə imzalansa belə, öz səlahiyyətlərini istifadə edən hesab edilə bilər.
7-ci Maddənin 1-ci bəndi ilə bağlı:
1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər Razılığa gələn Dövlətin Razılığa gələn digər
Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisəsi həmin digər Dövlətdə:
a) daimi nümayəndəlik vasitəsilə satılan mallarla (xidmətlərlə) eyni və ya onlara oxşar malların
(xidmətlərin) satışını;
b) daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən digər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə eyni və ya ona oxşar
digər kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə, bu halda sui-istifadə hallarının qarşısının alınması
məqsədilə bu cür fəaliyyətdən gəlirlər daimi nümayəndəliyə aid edilə bilər, bir şərtlə ki, müəssisə bu cür
fəaliyyətin əsaslandırılmış şəkildə daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyyətə aid edilə
bilməyəcəyini göstərməsin.
10-cu Maddənin 3-cü bəndi ilə bağlı:
Belə başa düşülür ki, Lüksemburqa münasibətdə "dividendlər" termininə investorların kommersiya,
sənaye, dağ-mədən sənayesi, yaxud sənətkarlığın həyata keçirilməsi ilə bağlı, mənfəətə proporsional olaraq
və onun kapitaldakı payı əsasında ödənilən mənfəət paylan, həmçinin qiymətli kağızlar üzrə ödəmələr və
faizlər daxil edilir, əgər onlar faizlərin təsbit olunmuş məbləğindən artıqdırsa, təyinat hüququ əvvəlcədən
ödənilməmiş gəlirlərə müvafiq olaraq dəyişən əlavə faizlərə verilir.
21-ci Maddə ilə bağlı:
Belə başa düşülür ki, 1-ci bəndin müddəaları gəlirləri alan şəxs rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə və həmin Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bu cür gəlirlərə münasibətdə vergitutma
subyekti olmadığı halda tətbiq olunmayacaq. Bu halda, bu cür gəlir yarandığı Razılığa gələn Dövlət-də
vergiyə cəlb oluna bilər.
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Bunun təsdiqi olaraq, Razılığa gələn iki Dövlətin müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş səlahiyyətli
şəxsləri bu Protokolu imzaladılar.
Bakı şəhərində 2006-cı il iyun ayının 16-sı günündə Azərbaycan və fransız dillərində imzalanmışdır,
hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Lüksemburq Böyük Hersoqluğu
Hökuməti adından
(imza)
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"BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının imtiyaz və immunitetləri haqqında" Konvensiyaya
qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının imtiyaz və immunitetləri haqqında"
1947-ci il 21 noyabr tarixli Konvensiyaya müvafiq qeyd-şərtlər və bəyanat ilə (qeyd-şərtlərin və bəyanatın mətni
əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2006-cı il
№ 141-IIIQ
BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının imtiyaz və immunitetləri haqqında
KONVENSİYA
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin 1946-cı il fevralın 13-də qəbul etdiyi, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının və müxtəlif ixtisaslaşmış təşkilatların istifadə etdikləri imtiyaz və immunitetlərin mümkün qədər
unifikasiyasını nəzərdə tutan qətnaməsini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ixtisaslaşmış təşkilatlar arasında yuxanda qeyd olunan qətnamənin
tətbiqinə dair məsləhətləşmələrin artıq keçirildiyini nəzərə alaraq,
Nəticə etibarilə qəbul etmək üçün ixtisaslaşmış təşkilatlara və qoşulmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının hər bir üzvünə və bir, yaxud bir neçə ixtisaslaşmış təşkilatın hər bir digər üzv dövlətinə
təqdim edilmiş aşağıdakı Konvensiyanı, Baş Məclis 1947-ci il noyabrın 21-də qəbul etdiyi 179 (II)
nömrəli qətnaməsi ilə təsdiq etmişdir.
M a d d ə I - Anlayışlar və tətbiq dairəsi
Bölmə 1
Bu Konvensiyada:
(i) "standart maddələr" ifadəsi II-IX maddələrin müddəalarına aid edilir.
(ii) "ixtisaslaşmış təşkilatlar" ifadəsi aşağıdakılara aid edilir:
(a) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı;
(b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı;
(c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət məsələlə ri Təşkilatı;
(d) Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı;
(e) Beynəlxalq Valyuta Fondu;
(f) Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı;
(g) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı;
(h) Ümumdünya Poçt İttifaqı;
(i) Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı; və
(j) Nizamnamənin 57-ci və 63-cü maddələrinə uyğun olaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə
əlaqədə olan bütün digər təşkilatlar.
(iii) "Konvensiya" ifadəsi, istənilən ixtisaslaşmış təşkilata münasibətdə, 36 və 38-ci bölmələrə
əsasən həmin təşkilatlar tərəfindən təqdim edilmiş əlavənin yekun (və ya yenidən baxılmış) mətninə
uyğun olaraq dəyişdirilmiş standart maddələri ifadə edir.
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(iv) III maddədə nəzərdə tutulan "əmlak və aktivlər" ifadəsi, eyni zamanda, ixtisaslaşmış
təşkilatların öz nizamnamələrində nəzərdə tutulan funksiyaları yerinə yetirən zaman idarə etdikləri
əmlaka və fondlara aid edilir.
(v) V və VII maddələrdə nəzərdə tutulan "üzvlərin nümayəndələri" ifa dəsi nümayəndələr,
müavinlər, müşavirlər, texniki ekspertlər və nümayəndə heyətlərinin katiblərinə aid edilir.
(vi) 13, 14, 15 və 25-ci bölmələrdə nəzərdə tutulan "ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən çağırılan
iclaslar" ifadəsi: (1) (adlarından asılı olmayaraq) onların ümumi yığıncaqlarının və icra orqanlarının, (2)
onların nizamnamələrində nəzərdə tutulan komissiyaların, (3) onlar tərəfindən çağırılan konfransların
və (4) həmin orqanların istənilən komitəsinin iclaslarına aid edilir.
(vii) "icraçı rəhbər" dedikdə, müvafıq ixtisaslaşmış təşkilatın, onun "baş direktor" və ya hər hansı
bir digər şəkildə adlandırılmasından asılı olmayaraq, əsas icraçı vəzifəli şəxsi başa düşülür.
Bölmə 2
37-ci bölməyə əsasən bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilata
münasibətdə bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlət, həmin təşkilata və ya həmin təşkilatla bağlı
standart maddələrdə təsbit edilmiş imtiyaz və immunitetləri, həmin təşkilata aid olan və 36 və 38-ci
bölmələrə uyğun olaraq təqdim edilmiş yekun (və ya yenidən baxılmış) əlavənin müddəalarında əks
etdirilmiş dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tutan və standart maddələrdə əks etdirilmiş şərtlər əsasında
təqdim edir.
Maddə

I I - Hüquqi status
Bö1mə 3

İxtisaslaşmış təşkilatlar hüquqi şəxs statusuna malikdirlər. Onlar: (a) müqavilələr bağlamaq, (b)
daşınar və daşınmaz əmlak əldə etmək və onlara sərəncam vermək, (c) məhkəmə araşdırmaları başlamaq
üçün hüquq qabiliyyətinə malikdirlər.
Maddə I I I - Əmlak, fondlar və aktivlər
Bölmə 4
İxtisaslaşmış təşkilatlar əmlak və aktivlərlə əlaqədar, onların harada və ki-min sərəncamında
olmasından asılı olmayaraq, onların hər hansı bir konkret halda öz immunitetlərindən imtina etdikləri
hallar istisna olmaqla, məhkəmə müdaxiləsinin istənilən formasından immunitetdən istifadə edirlər.
Lakin hesab edilir ki, immunitetdən hər hansı bir imtina məhkəmə qərarlarının icrası tədbirlərinə tətbiq
edilmir.
Bölmə 5
İxtisaslaşmış təşkilatların fəaliyyət göstərdikləri yerlər toxunulmazdır. İxtisaslaşmış təşkilatların
əmlak və aktivləri, onların harada və kimin sərəncamında olmasından asılı olmayaraq, istər icra, inzibati
və məhkəmə hərəkətləri, istərsə də qanunverici hərəkətlər vasitəsilə axtarışa, rekvizisiyaya, müsadirəyə,
ekspropriasiyaya və ya hər hansı bir digər müdaxilə formasına məruz qala bilməz.
Bölmə 6
İxtisaslaşmış təşkilatların arxivləri və ümumiyyətlə, onlara məxsus olan və ya onlarda saxlanılan
bütün sənədlər, harada olmasından asılı olmayaraq, toxunulmazdır.
Bölmə 7
Maliyyə nəzarəti, qaydaları və ya hər hansı növ moratoriumla məhdudlaşdırılmadan:
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(a) ixtisaslaşmış təşkilatlar fondlara, qızıla və ya istənilən növ valyutaya
malik ola bilər və istənilən valyutada əməliyyatlar həyata keçirə bilərlər;
(b) ixtisaslaşmış təşkilatlar öz fondlarını, qızıl və ya valyutalarını bir ölkədən digər ölkəyə və ya
istənilən ölkə daxilində sərbəst şəkildə köçürə bilər və öz sərəncamlarında olan istənilən valyutanı
digər istənilən valyutaya çevirə bilərlər.
Bölmə 8
Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat yuxarıdakı 7-ci bölməyə əsasən öz hüquqlarından istifadə edərkən,
bu Konvensiyanın tərəfi olan istənilən dövlətin hökuməti tərəfındən irəli sürülən təqdimatlarla
hesablaşmalıdır, o həddə qədər ki, o, bu cür təqdimatların həmin təşkilatın maraqlarına xələl gətirmədən
təmin edilməsini etiraf edir.
Bölmə 9
İxtisaslaşmış təşkilatlar, onların aktivləri, gəlirləri və digər əmlakı:
(a) bütün birbaşa vergilərdən azad edilir, lakin hesab edilir ki, ixtisaslaşmış təşkilatlar faktiki
olaraq yalnız kommunal xidmətlər üçün nəzərdə tutulan ödənişlərdən azad olmağı tələb etməyəcəklər;
(b) ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən onların xidməti istifadəsi üçün nə zərdə tutulan əşyaların
idxal və ya ixracına münasibətdə, gömrük rüsumlarından, idxal və ya ixrac qadağalarından və ya
məhdudiyyətlərindən azad edilir, lakin hesab edilir ki, bu cür azadolma nəticəsində idxal edilən əşyalar,
onların gətirildiyi ölkənin hökuməti ilə razılaşdırılmış şərtlər istisna olmaqla, həmin ölkədə
satılmayacaq;
(c) özlərinin
nəşr
məhsullarına
münasibətdə,
gömrük
rüsumlarından,
idxal
və ya ixrac qadağalarından və ya məhdudiyyətlərindən azad edilir.
Bölmə 10
İxtisaslaşmış təşkilatların, bir qayda olaraq, daşınar və ya daşınmaz əmlakın alış qiymətinə daxil
olan aksiz yığımlarından və vergilərindən azad olmaq tələbi irəli sürməmələrinə baxmayaraq, ixtisaslaşmış
təşkilatlar rəsmi istifadə üçün bu cür vergi və rüsumların tətbiq edildiyi və ya edilə biləcəyi
əmlakdan əhəmiyyətli dərəcədə satın alarkən, bu Konvensiyanın tərəfi olan Dövlətlər mümkün olan
zaman, onları vergi və rüsumlardan azad etmək və ya ödənilmiş məbləği onlara geri qaytarmaq üçün
müvafıq inzibati tədbirlər görəcəklər.
M a d d ə IV - Rabitə vasitələri
Bölmə 11
Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat, bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlətin ərazisində öz rəsmi
rabitəsi üçün poçt göndərişlərinə, kabloqramlara, teleqramlara, radioqramlara, telefotolara, telefonlara
və digər rabitə vasitələri-nə, habelə mətbuat və radioya münasibətdə həmin dövlətin hökumətinin digər
hökumətə, o cümlədən sonuncunun diplomatik nümayəndəliyinə tətbiq olunan imtiyazlar, tariflər və
dərəcələrdən az əlverişli olmayan rejimdən istifadə edir.
Bölmə 12
İxtisaslaşmış təşkilatların rəsmi yazışmalarına və digər rəsmi məlumatlarına senzura tətbiq edilə
bilməz. İxtisaslaşmış təşkilatların diplomatik kuryerlərə və ya möhürlənmiş bağlamalara verilən eyni
immunitet və imtiyazlara malik olaraq, şifrdən istifadə etmək, yazışmam kuryerlər və ya
möhürlənmiş bağlamalar vasitəsilə göndərmək və almaq hüququ vardır.
Bu bölmənin heç bir müddəası bu Konvensiyanın tərəfi olan dövlət və ixtisaslaşmış təşkilat
arasında bağlanmış razılaşma ilə müəyyən edilən lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini istisna
edən müddəa kimi şərh edilə bilməz.
944

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

M a d d ə V - Üzvlərin nümayəndələri
Bölmə 13
Üzvlərin nümayəndələri ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən çağırılan iclaslarda öz vəzifələrini yerinə
yetirən zaman və iclasların keçirildiyi yerlərə gedən və geri qayıdan zaman aşağıdakı imtiyaz və
immunitetlərdən istifadə edirlər:
(a) şəxsi həbs və ya saxlanılma immunitetindən, şəxsi baqajın üzərinə
həbs qoyulmasından, habelə onun tərəfındən vəzifəli şəxs qismində deyilənlərə, yazılanlara və ya
edilən hərəkətlərə münasibətdə hər növ məhkəmə prosessual immunitetindən;
(b) bütün kağız və sənədlərin toxunulmazlığından;
(c) şifrdən istifadə etmək və yazışmanı kuryerlər və ya möhürlənmiş bağlamalar vasitəsilə almaq
hüququndan;
(d) onların özlərinə və arvadlarına (ərlərinə) münasibətdə, immiqrasiya, əcnəbilərin qeydiyyatı
məhdudiyyətlərindən və onların müvəqqəti olduqları və ya öz vəzifələrinin icrası zamanı ərazisindən
keçdikləri ölkənin dövlət qulluğu vəzifələrindən azad olmaq imtiyazından;
(e) valyuta
məhdudiyyətlərinə
və
valyuta
mübadiləsi
məhdudiyyətlərinə
münasibətdə, müvəqqəti xidməti səfər zamanı xarici hökumətlərin nümayəndələrinə təqdim edilən
güzəştlərdən;
(f) şəxsi
baqaja
münasibətdə,
diplomatik
missiyaların
müvafiq
rütbəli
üzvlərinə təqdim edilən immunitet və imtiyazlardan.
Bölmə 14
İxtisaslaşmış təşkilatların üzvlərinin nümayəndələri üçün həmin təşkilat tərəfindən çağırılan
iclaslarda tam söz azadlığını və tam müstəqilliyi təmin etmək məqsədilə onların dediklərinə və ya
yazdıqlarına münasibətdə, habelə onlar tərəfindən öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman edilmiş
hərəkətlərə münasibətdə, hətta həmin şəxslər öz vəzifələrinin icrasını davam etdirməzsə, məhkəmə
prosessual immuniteti davam edir.
Bölmə 15
Hər hansı bir vergi növünün tutulması müvafiq ölkənin ərazisində yaşa-maqdan asılı olduqda,
ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən çağırılan iclaslarda iştirak edən həmin təşkilatların üzvlərinin
nümayəndələrinin öz vəzifələrini icra etmək üçün üzv dövlətin ərazisində olduğu müddət həmin
dövlətdə yaşayış müddəti kimi baxılmır.
Bölmə 16
İxtisaslaşmış təşkilatların üzvlərinin nümayəndələrinə təqdim edilən imtiyaz və immunitetlər fərdi
şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün deyil, ixtisaslaşmış təşkilatların işi ilə bağlı onların öz vəzifələrini müstəqil
şəkildə həyata keçirməsini təmin etmək üçün təqdim edilir. Bu səbəbdən də ixtisaslaşmış təşkilatın üzvü
olan dövlət, ayrı-ayrı hallarda, immunitetin ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə mane olduğunu
hesab edərsə və ondan imtina onun təqdim edilməsi üçün əsas olan məqsədə xələl gətirmədikdə, onun öz
nümayəndələrinin immunitetlərini nəinki ləğv etmək hüququ, hətta bunu etmək vəzifəsi vardır.
Bölmə 17
13, 14 və 15-ci bölmələrin müddəaları müvafiq şəxsin vətəndaşı olduğu və ya təmsil etdiyi və
etmiş olduğu dövlətin rəsmilərinə münasibətdə tətbiq edilmir.
Maddə

V I - Vəzifəli şəxslər
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Bölmə 18
Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat, barəsində bu maddənin və VIII maddənin müddəalarının tətbiq
ediləcəyi vəzifəli şəxslərin kateqoriyalarını müəyyən edir. O, həmin məlumatı həmin təşkilata
münasibətdə bu Konvensiyanın tərəfi olan bütün dövlətlərin hökumətlərinə və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə ötürür. Bu kateqoriyalara daxil edilmiş vəzifəli şəxslərin adları və soyadları
mütəmadi şəkildə yuxarıda göstərilən hökumətlərin diqqətinə çatdırılır.
Bölmə 19
İxtisaslaşmış təşkilatların vəzifəli şəxsləri:
(a) dediklərinə və ya yazdıqlarına və öz xidməti vəzifələrini yerinə yeti rən zaman etdikləri
hərəkətlərə münasibətdə, hüquqi məsuliyyətdən azaddırlar;
(b) onlara ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən ödənilən məvacib və maaşlara münasibətdə,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəzifəli şəxslərinin istifadə etdikləri qaydalar və şərtlər əsasında vergi
güzəştlərindən istifadə edirlər;
(c) öz arvadları (ərləri) və öhdələrində olan qohumları ilə birlikdə immiqrasiya və əcnəbilərin
qeydiyyatı məhdudiyyətlərindən azad edilirlər;
(d) valyuta mübadiləsinə münasibətdə, diplomatik missiyaların tərkibinə daxil olan müvafıq
rütbəli vəzifəli şəxslərə təqdim edilən imtiyazlardan eyni qaydada istifadə edirlər;
(e) öz arvadları (ərləri) və öhdələrində olan qohumları ilə birlikdə beynəlxalq böhranlar zamanı
repatriasiya üzrə diplomatik missiyaların tərkibinə daxil olan müvafıq rütbəli vəzifəli şəxslərin istifadə
etdikləri güzəştlərdən eyni qaydada istifadə edirlər;
(f) müvafıq ölkədə ilk dəfə vəzifə tutanda öz mebellərini və əmlaklarını
ölkəyə rüsumsuz gətirmək hüququna malikdirlər.
Bölmə 20
İxtisaslaşmış təşkilatların vəzifəli şəxsləri dövlət qulluğu öhdəliyindən azad edilirlər, bu şərtlə
ki, onların vətəndaşı olduğu dövlətlərə münasibətdə bu cür güzəştlərdən yalnız adlan və soyadları, öz
vəzifələrinə görə, müvafiq ixtisaslaşmış təşkilatların rəhbərləri tərəfindən tərtib edilmiş və müvafiq
hökumətlər tərəfındən təsdiq edilmiş siyahıya daxil edilmiş ixtisaslaşmış təşkilatların vəzifəli şəxsləri
istifadə etsinlər.
İxtisaslaşmış təşkilatların digər vəzifəli şəxsləri dövlət qulluğunu keçmək üçün çağırıldıqda,
müvafıq dövlət müvafiq ixtisaslaşmış təşkilatın sorğusuna əsasən bu cür vəzifəli şəxslərin çağırılmasına
münasibətdə təşkilatın əsas fəaliyyətində fasilənin yaranmasına yol verməmək üçün zəruri olan
müvəqqəti möhlət verə bilər.
Bölmə 21
19 və 20-ci bölmələrdə göstərilən imtiyaz və immunitetlərə əlavə olaraq, hər bir ixtisaslaşmış
təşkilatın icraçı rəhbəri, o cümlədən onun olmadığı müddət ərzində onun vəzifəsini yerinə yetirən
vəzifəli şəxslər özlərinə, öz ərlərinə (arvadlarına) və yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlarına münasibətdə,
beynəlxalq hüquqa əsasən diplomatik nümayəndələrə təqdim edilən imtiyaz və immunitetlərdən,
güzəştlərdən və üstünlüklərdən istifadə edirlər.
Bölmə 22
Vəzifəli şəxslərə təqdim edilən imtiyaz və immunitetlər fərdi şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün
deyil, yalnız ixtisaslaşmış təşkilatların maraqları naminə təqdim edilir. Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat
istənilən halda immunitetin ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə mane olduğunu hesab edərsə və
immunitetdən imtinanı ixtisaslaşmış təşkilatın maraqlarına xələl gətirmədən həyata keçirə bilərsə, o,
hər hansı vəzifəli şəxsinə verilmiş immunitetdən imtina etmək hüququna və vəzifəsinə malikdir.
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Bölmə 23
Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada həya -ta keçirilməsini
asanlaşdırmaq, polisin göstərişlərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək və bu maddədə qeyd olunan
imtiyazlar, immunitetlər və güzəştlərlə əlaqədar hər hansı bir sui-istifadənin qarşısını almaq məqsədilə
üzv dövlətlərin müvafiq rəsmiləri ilə daim əməkdaşlıq edir.
Maddə

V I I - İmtiyazlardan sui-istifadə
Bölmə 24

Əgər bu Konvensiyanın tərəfi olan hər hansı bir dövlət bu Konvensiyada nəzərdə tutulan istənilən
imtiyaz və ya immunitetdən sui-istifadənin baş verdiyini müəyyən etsə, həmin dövlət və müvafiq
ixtisaslaşmış təşkilat arasında bu cür sui-istifadənin baş verib-vermədiyini müəyyən etmək və belə suiistifadələrin təkrarlanmasının qarşısını almağın yollarını tapmaq üçün məsləhətləşmələr keçirilir. Belə
məsləhətləşmələrin nəticələri həmin dövlət və müvafiq ixtisaslaşmış təşkilat üçün qeyri-qənaətbəxş olsa,
imtiyaz və ya immunitetdən sui-istifadənin baş verib-vermədiyini müəyyən etmək məsələsi 32-ci
bölməyə uyğun olaraq Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edilir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi
bu cür sui-istifadənin baş verdiyini müəyyən etsə, bu cür sui-istifadə haqqında bəyan etmiş bu
Konvensiyanın tərəfi olan dövlət müvafiq ixtisaslaşmış təşkilatı məlumatlandırdıqdan sonra həmin
ixtisaslaşmış təşkilata sui-istifadənin predmeti olan imtiyaz və immunitetləri təqdim etməmək hüququna
malik olur.
Bölmə 25
1. Üzvlərin nümayəndələri ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən çağırılan iclaslarda öz vəzifələrini
yerinə yetirən zaman və iclasların keçirildiyi yerlərə gedən və geri qayıdan zaman, habelə 18-ci
bölmədə nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər öz funksiyalarını yerinə yetirdikləri ölkənin ərazi
hakimiyyətlərinin
tələbi ilə öz səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirdikləri hər hansı bir fəaliyyətə görə ölkədən
çıxarılmırlar. Lakin hər hansı bu cür şəxs tərəfındən öz rəsmi səlahiyyətləri çərçivəsinə daxil olmayan
hərəkətlərlə həmin ölkədə yaşayış imtiyazlarının sui-istifadəsi baş verdiyi təqdirdə hökumət belə
şəxslərin öz ölkəsini tərk etmələrini tələb edə bilər, bu şərtlə ki:
2. (I) üzvlərin nümayəndələrindən və ya 21-ci bölməyə əsasən diplomatik immunitetdən
istifadə edən şəxslərdən, həmin ölkədə akkreditə edilmiş diplomatik nümayəndələrə münasibətdə
tətbiq edilən diplomatik posedurlardan fərqli qaydada ölkəni tərk etmələri tələb edilə bilməz;
(II) barəsində 21-ci bölmənin müddəalarının tətbiq edilmədiyi vəzifəli şəxsin ölkəni tərk etməsi
haqqmda əmr yalnız müvafiq dövlətin xarici işlər nazirinin razılığı ilə verilə bilər və həmin razılıq yalnız
müvafiq ixtisaslaşmış təşkilatın rəhbəri ilə məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra verilir;
tərketmə prosedura vəzifəli şəxs barəsində aparıldıqda, ixtisaslaşmış təşkilatın icraçı rəhbərinin bu
prosedurda həmin şəxsin adından çıxış etmək hüququ vardır.
Maddə

V I I I - Buraxılış sənədləri
Bölmə 26

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi və buraxılış sənədlərinin veril-məsi etibar edilə biləcək
ixtisaslaşmış təşkilatların səlahiyyətli rəsmiləri arasında bağlanacaq inzibati razılaşmalara uyğun olaraq,
ixtisaslaşmış təşkilatların vəzifəli şəxslərinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının buraxılış sənədlərin-dən
istifadə etmək hüququ verilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın tərəfi olan
hər bir dövləti bu qaydada bağlanmış razılaşmalar haqqmda məlumatlandırır.
Bölmə 27
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Bu Konvensiyanın tərəfi olan dövlətlər onların ərazilərində gediş-gəliş üçün etibarlı sənəd olan
və ixtisaslaşmış təşkilatların vəzifəli şəxslərinə verilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının buraxılış
sənədlərini tanıyır və qəbul edir.
Bölmə 28
İxtisaslaşmış təşkilatların Birləşmiş Millətlər Təşkilatının buraxılış sənədinə malik olan vəzifəli
şəxslərindən viza üçün ərizə tələb edilərsə, həmin ərizələr belə şəxslərin ixtisaslaşmış təşkilatın işi ilə
əlaqədar səfər etmələri haqqında vəsiqə ilə müşayiət olunduqda, onlara təxirə salınmadan baxılır.
Bundan savayı, bu cür şəxslərə təcili gediş-gəlişləri üçün güzəştlər təqdim edilir.
Bölmə 29
28-ci bölmədə nəzərdə tutulan güzəştlərə oxşar güzəştlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının buraxılış
sənədi olmayan, lakin ixtisaslaşmış təşkilatın işi ilə əlaqədar səfər etməsi haqqında vəsiqəsi olan
ekspertlərə də təqdim edilir.
Bölmə 30
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının buraxılış sənədi üstündə olan icraçı rəhbərlər, icraçı rəhbərin
köməkçiləri, departament rəisləri və rütbəsi ixtisaslaşmış təşkilatın departament rəisindən aşağı olmayan
digər vəzifəli şəxslər ixtisaslaşmış təşkilatların işləri ilə əlaqədar səfərlər edən zaman müvafiq rüt bəli
diplomatik nümayəndəyə təqdim olunan güzəştlərdən eyni qaydada istifadə edirlər.
Maddə

I X - Mübahisələrin həlli
Bölmə 31

Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat aşağıda göstərilən mübahisələrin müvafiq həlli üsulları üçün
qaydalar müəyyən edir:
(a) ixtisaslaşmış təşkilatın tərəf çıxdığı müqavilələrlə bağlı yaranan mübahisələr və ya fərdi
xarakterli digər mübahisələr;
(b) öz rəsmi vəziyyətinə görə immunitetdən istifadə edən və 22-ci bölmənin müddəalarına uyğun
olaraq immuniteti ləğv edilməyən ixtisaslaşmış təşkilatın hər hansı bir vəzifəli şəxsinə aid olan
mübahisələr.
Bölmə 32
Bu Konvensiyanın təfsirindən və ya tətbiqindən irəli gələn bütün fikir ayrılıqları, tərəflərin digər
həlletmə üsulları barədə razılaşmasının mövcud olduğu hallar istisna olmaqla, Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinə təqdim edilir. Bir tərəfdən hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilat, digər tərəfdən üzv-dövlət
arasında fikir aynlığı yaranarsa, Nizamnamənin 96-cı maddəsinə və Məhkəmənin Statusunun 65-ci
maddəsinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və müvafiq ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar arasında bağlanmış
razılaşmaların müvafıq müddəalarına əsasən, həmin fikir aynlığı ilə bağlı hər hansı bir hüquqi məsələyə
dair tövsiyə xarakterli rəy istənilir. Məhkəmə tərəfindən verilən rəyi tərəflər qəti qərar olaraq qəbul
edir.
M a d d ə X - Əlavələr və Konvensiyanın ixtisaslaşmış ayrı-ayrı təşkilatlara
tətbiqi
Bölmə 33
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Standart maddələrin istənilən ixtisaslaşmış təşkilata münasibətdə tətbiqi, 36 və 38-ci bölmələrdə
nəzərdə tutulduğu kimi həmin təşkilata aid olan əlavənin yekun (və ya yenidən baxılmış) mətnində
nəzərdə tutulan istənilən dəyişikliklərə əsasən həyata keçirilir.
Bölmə 34
Bu Konvensiyanın müddəalarının istənilən ixtisaslaşmış təşkilata münasibətdə təfsiri həmin
təşkilatın öz təsis sənədi ilə üzərinə düşən funksiyalara uyğun olaraq həyata keçirilir.
Bölmə 35
I-IX Əlavələrin layihələri həmin layihələrdə qeyd olunan ixtisaslaşmış təşkilatlara tövsiyə olunur.
Adı 1-ci bənddə göstərilməyən hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilata gəlincə, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibi İqtisadi və Sosial Şura tərəfindən tövsiyə olunan əlavənin layihəsini həmin təşkilata
göndərir.
Bölmə 36
Müvafiq ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən öz nizamnamə prosedurlarına uyğun olaraq təsdiq edilmiş
hər bir əlavənin mətni yekun mətn hesab edilir. Hər bir ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən təsdiq edilmiş
əlavənin surəti həmin təşkilat tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim edilir
və bundan sonra 35-ci bölmədə xatırlanan layihəni əvəz edir.
Bölmə 37
Bu Konvensiyanın hər bir ixtisaslaşmış təşkilata münasibətdə tətbiqi, sonuncu müvafıq əlavənin
yekun mətnini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim etdikdən və standart maddələrin
əlavədə göstərilmiş dəyişikliklərlə qəbul etməsi və 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32 (32-ci bölmədə,
əlavənin həmin təşkilatın nizamnaməsi ilə uyğunlaşdırılması üçün zəruri olan dəyişikliklər etməklə), 42
və 45-ci bölmələrin müddəalarının və həmin təşkilatın üzərinə öhdəliklər qoyan əlavənin bütün
müddəalarının həyata keçirilməsini öz üzərinə götürməsi barədə məlumat verdikdən sonra başlanır. Baş
katib bu bölməyə əsasən ona təqdim edilmiş bütün əlavələrin və 38-ci bölməyə əsa-sən təqdim edilmiş
yenidən baxılmış əlavələrin surətlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə və ixtisaslaşmış
təşkilatların üzvləri olan di-gər dövlətlərə göndərir.
Bölmə 38
Əgər hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilat 36-cı bölməyə əsasən əlavənin yekun mətnini təqdim
etdikdən sonra öz nizamnaməsində müəyyən edilmiş prosedura uyğun olaraq həmin əlavəyə hər hansı bir
dəyişiklik edirsə, yenidən baxılmış əlavə həmin təşkilat tərəfındən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə ötürülür.
Bölmə 39
Bu Konvensiyanın müddəaları, istənilən dövlət tərəfindən istənilən ixtisaslaşmış təşkilata, onun
qərargahlarının və ya regional idarələrinin həmin dövlətin ərazisində yerləşməsi səbəbindən təqdim
edilmiş və ya təqdim ediləcək imtiyaz və immunitetlərini məhdudlaşdırmır və onlara xələl gətirmir.
Hesab edilir ki, bu Konvensiya onun tərəfi olan istənilən dövlət və istənilən təşkilat arasında həmin
Konvensiyanın müddəalarını tənzimləyən və ya onda nəzərdə tutulan imtiyazları və immunitetləri
genişləndirən və ya məhdudlaşdıran əlavə razılaşmaların bağlanmasına mane olmur.
Bölmə 40
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Hesab edilir ki, ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən 36-cı bölməyə əsasən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə təqdim edilmiş istənilən əlavənin yekun mətni (və ya 38-ci bölməyə əsasən
təqdim edilmiş istənilən əlavənin yenidən baxılmış mətni) ilə düzəlişlərin edildiyi standart maddələr
həmin təşkilatın qüvvədə olan təsis sənədinə uyğunlaşdırılacaq və təsis sənədinə uyğunlaşdırmaq üçün
həmin sənədə hər hansı bir düzəlişin edilməsi zərurəti yarandıqda, bu cür düzəliş həmin təşkilatın təsis
prosedurlarına uyğun olaraq, əlavənin yekun (və ya yenidən baxılmış) mətni təqdim edilənə qədər
həyata keçiriləcəkdir.
Bu Konvensiya elə tətbiq edilir ki, istənilən ixtisaslaşmış təşkilatın təsis sənədlərinin hər hansı
bir müddəası və ya həmin ixtisaslaşmış təşkilatın malik olduğu, əldə etdiyi və ya öz üzərinə götürdüyü
istənilən digər hüquq və öhdəliklər nə ləğv edilsin, nə də pozulsun.
Maddə

X I - Yekun müddəalar
Bölmə 41

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvlərinin və (42-ci bölməyə uyğun olaraq) ixtisaslaşmış
təşkilatların üzvü olan dövlətlərin bu Konvensiyaya qoşulması, saxlanılmağa verilən tarixdən qüvvəyə
minən qoşulma haqqında sənədin saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
verilməsi ilə həyata keçirilir.
Bölmə 42
Hər bir müvafiq ixtisaslaşmış təşkilat bu Konvensiyanın mətnini müvafiq əlavələri ilə birlikdə,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olmayan öz üzvlərinə təqdim edir və onları həmin təşkilatın üzvləri
kimi bu Konvensiyaya qoşulmaları haqqında sənədi saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə və ya ixtisaslaşmış təşkilatın icraçı rəhbərinə təqdim etmək yolu ilə bu
Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edir.
Bölmə 43
Bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlət qoşulma haqqında öz sənə-dində ixtisaslaşmış
təşkilatı və ya barələrində bu Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etmək öhdəliyini öz üzərinə götürdüyü
təşkilatları qeyd edir. Bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə sonradan yazılı bildiriş göndərməklə, bu Konvensiyanın müddəalarının digər bir və ya bir
neçə ixtisaslaşmış təşkilata münasibətdə də tətbiq edil-məsini öz üzərinə götürə bilər. Həmin bildiriş Baş
katib onu aldığı tarixdən qüvvəyə minir.
Bölmə 44
Hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilatın üzvü kimi bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlət üçün
bu Konvensiya, 37-ci bölməyə uyğun olaraq həmin təşkilata münasibətdə tətbiq edilməsi mümkün
olduqda və həmin dövlət 43-cü bölməyə uyğun olaraq Konvensiyanın müddəalarını həmin təşkilata
münasibətdə tətbiq etmək öhdəliyini öz üzərinə götürdükdə, qüvvəyə minir.
Bölmə 45
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 41-ci bölməyə əsasən alınmış hər bir qoşulma
haqqında sənədin saxlanılmağa verilməsi və 43-cü bölməyə əsasən alınmış sonrakı bildirişlər haqqında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə, habelə ixtisaslaşmış təşkilatların bütün üzvlərinə və
ixtisaslaşmış təşkilatların icraçı rəhbərlərinə məlumat verir. Hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilatın icraçı
rəhbəri 42-ci bölməyə əsasən saxlanılmaq üçün ona verilmiş qoşulma haqqında hər hansı bir sənədin
saxlanılmağa verilməsi haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə və həmin təşkilatın
üzvləri-nə məlumat verir.
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Bölmə 46
Hesab edilir ki, hər hansı bir dövlətin adından qoşulma haqqında sənəd və ya sonrakı bildiriş
saxlanılmağa verildikdə, həmin dövlət öz qanunlarına uyğun olaraq, bu cür qoşulma haqqında sənədlərdə
və ya bildirişlərdə əhatə olunan təşkilatlara dair istənilən əlavələrin yekun mətnlərində nəzərdə
tutulan düzəlişlərlə bu Konvensiyanın şərtlərini yerinə yetirmək iqtidarında olacaq.
Bölmə 47
1. Bu bölmənin 2 və 3-cü bəndlərinin müddəalarına əməl etməklə, bu
Konvensiyanın tərəfi olan hər bir
dövlət, onun qoşulma haqqında sənədində
və ya sonradan təqdim etdiyi bildirişdə göstərilən hər bir ixtisaslaşmış təşkilata, həmin təşkilata
münasibətdə yenidən baxılmış Konvensiya və ya əlavə tətbiq edilənə qədər və sözü gedən dövlət
həmin yenidən baxılmış Konvensiyanı və ya əlavəni qəbul edənə qədər, bu Konvensiyanı tətbiq etmək
öhdəliyini öz üzərinə götürür. Yenidən baxılmış əlavənin dövlətlər tərəfindən qəbul edilməsi Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanan və Baş katib tərəfindən qəbul edilən zaman qüvvəyə
minən bildirişlə həyata keçirilir.
2. Bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlət, hər hansı bir ixtisaslaşmış
təşkilatın üzvü olmamasına və ya üzvlüyündən çıxmasına baxmayaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə və müvafiq təşkilatın icraçı rəhbərinə həmin ixtisaslaşdırılmış təşkilata münasibətdə,
müəyyən edilmiş tarixdən etibarən, lakin bildirişin alındığı tarixdən sonra gələn üç aylıq müddətdən
tez olmayaraq, bu Konvensiyanın qüvvəsini dayandırmaq niyyəti haqqında yazılı bildiriş göndərə bilər.
3. Bu Konvensiyanın tərəfi olan hər bir dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəsini
dayandıran istənilən ixtisaslaşmış təşkilata münasibətdə bu Konvensiyanın qüvvəsini dayandıra bilər.
4. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi, bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq ona
ötürülmüş hər bir bildiriş haqqında bu Konvensiyanın tərəfi olan bütün üzv dövlətləri məlumatlandırır.
Bölmə 48
Bu Konvensiyanın tərəfi olan dövlətlərin üçdə bir hissənin tələbi ilə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın yenidən baxılması məqsədilə konfrans çağırır.
Bölmə 49
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın surətlərini hər bir ixtisaslaşmış
təşkilata və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər bir üzvünün hökumətinə göndərir.
1947-ci il 21 noyabr tarixli BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının imtiyaz və immunitetləri
haqqında Konvensiyaya
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYD-ŞƏRTLƏRİ VƏ BƏYANATI
Qeyd-şərtlər:
1. Azərbaycan Respublikası özünü III maddənin 7-ci bölməsi ilə öhdəlikli hesab etmir.
2. Azərbaycan Respublikası özünü Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin məcburi yurisdiksiyası ilə
bağlı 24-cü və 32-ci bölmələri ilə öhdəlikli hesab etmir. Konvensiyanın tətbiqi və təfsiri ilə əlaqədar
Azərbaycan
Respublikası
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edilməli olan istənilən mübahisənin (hər bir ayrıca hal üçün)
müvafiq məhkəməyə təqdim edilməsi üçün mübahisə tərəflərinin razılığının əldə olun ması ilə bağlı
mövqeni dəstəkləyir. Bu qeyd-şərt eynilə 32-ci bölmədə öz əksini tapmış Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinin tövsiyə xarakterli qərarının qəti olaraq qəbul edilməsi barəsində müddəasına da
şamil edilir.
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3. İxtisaslaşmış təşkilatların daşınmaz əmlak əldə etmək və sahib olmaq
hüquqları yerləşmə dövlətinin (Azərbaycan Respublikasının) qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həll
edilir.
Bəyanat:
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, mənzil-qərargahlarını və ya regional ofislərini
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşdirməyə qərar verən istənilən ixtisaslaşmış təşkilatla, bu
Konvensiyanın 39-cu bölməsinə uyğun olaraq, həmin təşkilata verilməli olan yurisdiksional immunitet
və imtiyazların hədlərini müəyyənləşdirən əlavə saziş bağlamaq hüququnu özündə saxlayır.
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“Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında” Konvensiyada iştirak edən dövlətlər arasında
meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün barışıq və xeyirxah xidmət komissiyasının təsis
edilməsi haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında” Konvensiyada iştirak edən dövlətlər
arasında meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün barışıq və xeyirxah xidmət komissiyasının təsis
edilməsi haqqında” 1962-ci il
10 dekabr tarixli Protokol Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatı ilə (bəyanatın mətni əlavə
olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2006-cı il
№ 147-IIIQ
“Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında” Konvensiyada iştirak edən dövlətlər arasında
meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün Barışıq və Xeyirxah Xidmət Komissiyasının təsis
edilməsi haqqında
PROTOKOL
(10 dekabr 1962-ci il)
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1962-ci il noyabrın 9dan dekabrın 12-dək Parisdə on ikinci sessiyasına toplaşan Baş konfransı, on birinci sessiyasında Təhsil
sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında Konvensiyanı qəbul edərək, bu Konvensiyanın tətbiqini
asanlaşdırmaq istəyərək, bu məqsədlə, iştirakçı dövlətlər arasında Konvensiyanın tətbiqi, yaxud təfsiri
məsələlərində meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün barışıq və xeyirxah xidmət komissiyasının
yaradılmasını lazım bilərək, 1962-ci il dekabrın 10-da bu Protokolu qəbul etdi.
Maddə 1
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində bundan sonra
“Komissiya” adlandırılacaq Barışıq və Xeyirxah Xidmət Komissiyası təsis edilir və ona bundan sonra
“Konvensiya” adlandırılacaq Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında Konvensiyada iştirak
edən dövlətlər arasında Konvensiyanın tətbiqi və təfsirinə dair meydana çıxan ixtilafların qarşılıqlı məqbul
həllini axtarıb-tapmaq həvalə olunur.
Maddə 2
1. Komissiya yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik və qərəzsiz şəxslər kimi tanınmalı olan və Təhsil,
elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş konfransı tərəfindən seçilən 11
üzvdən ibarətdir.
2. Komissiya üzvləri ayrıca şəxs qismində fəaliyyət göstərirlər.
Maddə 3
1. Komissiya üzvləri bu Protokolda iştirak edən dövlətlərin bu məqsədlə irəli sürdüyü namizədlərin
siyahısından seçilir. Hər bir dövlət YUNESKO-nun Milli Komissiyası ilə məsləhətləşmədən sonra dörd
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nəfərədək namizəd irəli sürür. Həmin namizədlər bu Protokolda iştirak edən dövlətlərin vətəndaşı
olmalıdırlar.
2. Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş direktoru
(bundan sonra “Baş direktor” adlandırılacaq) Komissiyanın hər bir seçkisinin keçiriləcəyi tarixə ən azı dörd
ay qalmış bu Protokolda iştirak edən dövlətlərə bu maddənin 1-ci bəndində xatırlanan namizədlərin iki ay
ərzində təqdim olunmasını təklif edir. O, bu yolla irəli sürülmüş namizədlərin əlifba sırası ilə siyahısını
tərtib edərək, seçkilərə ən azı bir ay qalmış Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İcraiyyə Şurasına (bundan sonra “İcraiyyə Şurası” adlandırılacaq), eləcə də Konvensiyada
iştirak edən dövlətlərə göndərir. İcraiyyə Şurası yuxarıda xatırlanan siyahını məqsədəuyğun saydığı
mülahizələrlə Baş konfransa verir.
Baş konfrans Komissiya üzvlərini bir neçə vəzifəyə seçkilərdə adətən riayət etdiyi qaydalara
müvafiq surətdə seçir.
Maddə 4
1. Komissiyaya eyni dövlətin bir nəfərdən artıq vətəndaşı daxil ola bilməz.
2. Baş konfrans Komissiya üzvləri seçilərkən onun tərkibinə təhsil sahəsində səriştəli, eləcə də
məhkəmə və hüquq fəaliyyətində - o cümlədən beynəlxalq sahədə - təcrübəsi olan şəxslərin daxil olmasına
çalışacaqdır. O, həm də ədalətli coğrafi bölgünün və müxtəlif sivilizasiya formaları və hüquq sistemlərinin
təmsil olunmasının da zəruriliyini nəzərə alacaqdır.
Maddə 5
Komissiya üzvləri altı ilə seçilirlər. Onlar namizədlikləri təkrar irəli sürüldükdə yenidən seçilə
bilərlər. Lakin ilk seçkilərdə seçilən dörd üzvün səlahiyyət müddəti iki ildən, digər üç üzvün səlahiyyət
müddəti isə dörd ildən sonra qurtarır. Komissiyanın bu üzvlərinin adları Baş konfrans Sədrinin ilk
seçkilərdən dərhal sonra keçirəcəyi püşk vasitəsilə müəyyənləşdiriləcəkdir.
Maddə 6
1. Üzvlərdən biri öldükdə, yaxud istefaya çıxdıqda Komissiyanın Sədri bu barədə dərhal Baş
direktora məlumat verir və sonuncu həmin yeri ölüm, yaxud istefaya çıxma tarixindən boş elan edir.
2. Əgər Komissiyanın hər hansı bir üzvü Komissiyanın digər üzvlərinin yekdil rəyinə görə hər
hansı bir səbəbdən, müvəqqəti xarakterli olmaqdan başqa, öz funksiyalarını yerinə yetirməyə xitam
vermişsə, yaxud öz funksiyalarını yerinə yetirmək iqtidarından düşmüşsə, Komissiya Sədri bu barədə Baş
direktora məlumat verəndən sonra həmin yeri boş elan edir.
3. Baş direktor bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan hallarda Təhsil, elm və
mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan dövlətlərə, eləcə də, 23-cü maddəyə
müvafiq olaraq bu Protokolun iştirakçısı olan üzv olmayan dövlətlərə boş yerlərin yaranması barədə
məlumat verir.
4. Baş konfrans bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan bütün hallarda yeri boş qalan
üzvü onun səlahiyyətinin qalan müddətinə başqası ilə əvəz edir.
Maddə 7
Hər bir Komissiya üzvü, 6-cı maddədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, xələfi vəzifələrini
icra etməyə başladığı tarixə qədər öz səlahiyyətini saxlayır.
Maddə 8
1. Əgər Komissiya tərkibində ona 12-ci maddənin, yaxud 13-cü maddənin müddəalarına müvafiq
qaydada təqdim edilmiş mübahisədə olan dövlətlərdən birinin vətəndaşı olan üzv yoxdursa, onda bu dövlət,
yaxud söhbət bir neçə dövlətdən gedirsə, həmin dövlətlərdən hər biri Komissiyaya istədiyi üzvü ad
hoc təyin edə bilər.
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2. Belə təyinat aparan dövlət onu 2-ci maddənin 1-ci və 4-cü maddələrin 1-ci və 2-ci bəndlərinin
şərtlərinə görə Komissiya üzvlərinin malik olmalı olduqları keyfiyyətləri nəzərə almaqla həyata
keçirməlidir. Bu cür ad hoc təyin edilmiş üzv ya onu təyin edən dövlətin, ya da Protokolda iştirak edən
dövlətin vətəndaşı olmalıdır; o, ayrıca şəxs qismində fəaliyyət göstərir.
3. Bir neçə iştirakçı-dövlət mübahisədə birgə çıxış etdikdə, onlar ad hoc üzv təyin edilməsi
məsələsində bir tərəf sayılır. Bu müddəanın tətbiq şərtləri Komissiyanın 11-ci maddədə nəzərdə tutulan
daxili reqlamenti ilə müəyyən ediləcəkdir.
Maddə 9
Komissiyanın üzvləri və 8-ci maddəyə müvafiq olaraq təyin edilən ad hoc üzvlər Komissiyanın
işinə sərf etdikləri vaxt üçün Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
vəsaitindən İcraiyyə Şurasının müəyyən etdiyi şərtlərlə yol xərci və gündəlik xərc alırlar.
Maddə 1 0
Komissiyanın katibliyi Baş direktor tərəfindən təmin edilir.
Maddə 11
1. Komissiya iki il müddətinə Sədrini və Sədr müavinini seçir. Onlar təkrar seçilə bilərlər.
2. Komissiya öz daxili reqlamentini müəyyən edir, lakin buraya, başqaları ilə yanaşı, aşağıdakı
müddəalar da daxil edilməlidir:
a. yetərsay Komissiya üzvlərinin üçdə ikisindən ibarətdir, o cümlədən lazım gəldikdə, ad
hoc üzvlər də hesaba alınır;
b. Komissiyanın qərarları iştirak edən üzvlərin və ad hoc üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul edilir;
səslər bərabər olduqda Sədrin səsi həlledici sayılır;
c. hər hansı bir dövlət 12-ci, yaxud 13-cü maddəyə müvafiq olaraq Komissiyaya iş təqdim edərsə:
(i) göstərilən dövlət, haqqında şikayət edilən dövlət və vətəndaşı həmin işlə bağlı olan, bu
Protokolda iştirak edən hər hansı dövlət Komissiyaya yazılı qeydlər təqdim edə bilər;
(ii) göstərilən dövlət və haqqında şikayət edilən dövlət həmin işə həsr olunmuş iclaslarda təmsil
edilmək və şifahi qeydlərlə çıxış etmək hüququna malikdir.
3. Komissiya öz prosedur qaydalarını hazırlamağa başlayarkən onu layihə şəklində həmin vaxt
Protokolda iştirak edən dövlətlərə yollamalıdır. Onlar öz qeyd və tövsiyələrini üç ay ərzində göndərə
bilərlər. Komissiya sonralar öz prosedur qaydalarına Protokolun iştirakçısı olan dövlət istədiyi vaxt tələb
etdikdə yenidən baxmalıdır.
Maddə 1 2
1. Əgər Protokolun iştirakçısı olan hər hansı bir dövlətin fikrincə, bu Protokolda iştirak edən digər
dövlət Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etmirsə, o, yazılı məlumatla həmin dövlətin diqqətini bu
məsələyə cəlb edə bilər. Məlumat alan dövlət onu aldığı tarixdən üç ay ərzində şikayətçi dövlətə yazılı
izahat, yaxud bəyanat təqdim edir. Onlarda, mümkün və lüzum olduğu qədər, prosedur qaydalarına və artıq
tətbiq edilmiş, tətbiq edilməkdə olan və tətbiq edilə biləcək vasitələrə istinad yer almalıdır.
2. Əgər məlumat alan dövlət ilk məlumatı aldıqdan sonra altı ay ərzində məsələ ikitərəfli danışıqlar,
yaxud onların sərəncamında olan hər hansı digər üsulla hər iki dövlət üçün qənaətbəxş şəkildə
tənzimlənməzsə, onda hər iki dövlət Baş direktora və ikinci maraqlı dövlətə bildiriş verməklə, məsələni
Komissiyaya göndərmək hüququna malikdir.
3. Yuxarıdakı bəndlərin müddəaları bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlərin aralarındakı ümumi
və xüsusi beynəlxalq sazişlərə müvafiq olaraq, onların ixtilafın başqa tənzimləmə üsuluna müraciət etmək,
o cümlədən qarşılıqlı razılığa əsasən ixtilafın Haaqadakı Münsiflər məhkəməsinin Daimi palatasına vermək
hüququna xələl gətirmir.
Maddə 1 3
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Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi altıncı ilin əvvəllindən başlayaraq Komissiyaya, həmçinin
Konvensiyanın tətbiqi, yaxud təfsiri ilə bağlı konvensiyanın iştirakçısı olan, lakin bu Protokolun iştirakçısı
olmayan dövlətlər arasında meydana çıxan hər hansı ixtilafın - göstərilən dövlətlər bu ixtilafa Komissiyada
baxılmasına razıdırsa - həllini axtarıb tapmaq həvalə oluna bilər; Komissiyanın daxili reqlamenti göstərilən
dövlətlər arasındakı razılığın cavab verməli olduğu şərtləri müəyyən edəcəkdir.
Maddə 1 4
Komissiya bu Protokolun 12-ci maddəsinə, yaxud 13-cü maddəsinə müvafiq olaraq ona verilmiş
hər hansı işlə yalnız hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq hüquq prinsiplərinə müvafiq olaraq bütün daxili
imkanlardan artıq istifadə edildiyinə və onların tükəndiyinə əmin olduqdan sonra məşğul olur.
Maddə 1 5
Komissiya artıq baxdığı işlərlə, əgər ona yeni elementlər təqdim edilməzsə, məşğul olmur.
Maddə 1 6
Komissiya maraqlı dövlətlərdən ona təqdim edilmiş işə dair tələb olunan məlumatın verilməsini
xahiş edə bilər.
Maddə 1 7
1. Komissiya zəruri saydığı bütün məlumatı aldıqdan sonra, 14-cü maddəyə müvafiq olaraq,
faktları müəyyənləşdirir və özünün xeyirxah xidmətini, aralarında ixtilaf meydana çıxan dövlətlərin
məsələni Konvensiyaya hörmət əsasında dostcasına həll etməsi üçün onların sərəncamına verir.
2. Bütün hallarda, Komissiya Baş direktorun 12-ci maddənin 2-ci bəndində qeyd olunan bildirişi
aldığı gündən sonra 18 aydan gec olmayaraq, aşağıdakı 3-cü bəndin müddəalarına əsasən tərtib edilmiş
məruzə hazırlayır; bu məruzə aralarında ixtilaf meydana çıxan dövlətlərə göndərilir və sonra dərc edilmək
üçün Baş direktora verilir. 18-ci maddəyə əsasən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin tövsiyə xarakterli rəyi
tələb olunduqda, müddətlər müvafiq olaraq artır.
3. Məsələnin bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq həllinə nail olunduqda
Komissiya öz məruzəsində faktların və qəbul edilmiş qərarın qısa şərhi ilə kifayətlənir. Əks təqdirdə,
Komissiya faktlar əsasında məruzə tərtib edir və barışıq məqsədilə verdiyi tövsiyələri göstərir. Məruzə
bütövlükdə, yaxud onun hər hansı bir hissəsi Komissiya üzvlərinin yekdil rəyini ifadə etmirsə,
Komissiyanın hər bir üzvünün öz rəyini məruzəyə əlavə etmək hüququ var. 11-ci maddənin 2 (c) bəndinə
müvafiq olaraq, işdə iştirak edən tərəflərin təqdim etdiyi yazılı və şifahi qeydlər məruzəyə əlavə olunur.
Maddə 1 8
Komissiya İcraiyyə Şurasına, yaxud Baş konfransa Konfransın sessiyalarından birinin açılmasına
qədərki iki ay ərzində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən Komissiyanın baxdığı işlə bağlı hər hansı hüquq
məsələsinə dair rəy verməsini xahiş etmək barədə tövsiyə verə bilər.
Maddə 1 9
Komissiya Baş Konfransın hər növbəti sessiyasının müzakirəsinə İcraiyyə Şurası vasitəsilə, öz
fəaliyyəti barədə məruzə təqdim edir.
Maddə 2 0
1. Baş direktor Baş konfransın Komissiyanı yaratmasından sonrakı üç ay ərzində Təhsil, elm və
mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mənzil-qərargahında Komissiyanın ilk iclasını
çağıracaqdır.
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2. Komissiyanın sonrakı iclasları lazım gəldikcə Komissiya Sədri tərəfindən çağırılacaqdır. Baş
direktor bu Protokola uyğun olaraq Komissiyaya təqdim edilmiş bütün məsələləri Komissiyanın bütün
digər üzvləri kimi onun Sədrinə də göndərəcəkdir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə baxmayaraq, əgər Komissiya üzvlərinin ən azı üçdə biri bu
Protokolun müddəalarına müvafiq olaraq məsələyə Komissiyada baxılmalı olduğunu hesab etsə, Sədr
onların xahişi ilə Komissiyanın bu məqsədlə iclasını çağıracaqdır.
Maddə 21
1 Bu Protokol fransız, ingilis, ispan və rus dillərində tərtib edilmişdir, dörd mətnin hamısı eyni
qüvvəyə malikdir.
Maddə 22
1. Bu Protokol təsdiq, yaxud qəbul edilmək üçün Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyada iştirak edən üzv-dövlətlərinə təqdim olunur.
2. Təsdiq, yaxud qəbul etmə haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Baş direktora təhvil verilir.
Maddə 2 3
1. Bu Protokol Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü
olmasalar da, Konvensiyada iştirak edən bütün dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır.
2. Bu, qoşulma haqqında sənədin saxlanılmaq üçün Baş direktora təhvil verilməsi yolu ilə həyata
keçirilir.
Maddə 2 4
Bu Protokol onu təsdiq, yaxud qəbul etmə, yaxud ona qoşulma haqqında on beşinci sənəd
saxlanılmağa təhvil verildiyi vaxtdan üç ay sonra qüvvəyə minəcəkdir; lakin bu, yalnız təsdiq, qəbul, yaxud
qoşulma haqqında sənədlərini həmin tarixdə, yaxud ondan əvvəl saxlanılmağa təhvil vermiş dövlətlərə
aiddir. Hər bir digər dövlət üçün isə o, həmin dövlət öz təsdiq, qəbul, yaxud qoşulma haqqında sənədini
saxlanılmağa təhvil verəndən üç ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 2 5
Hər bir dövlət təsdiq, qəbul, yaxud qoşulma zamanı, yaxud bundan sonra istənilən vaxt Baş
direktorun adına bildiriş göndərməklə, 17-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq dostcasına
tənzimlənməsi mümkün olmayan hər hansı ixtilafın 17-ci maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan məruzə
tərtib edildikdən sonra Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilməsi barədə eyni öhdəlik götürən hər hansı
digər dövlətlə razı olduğunu bəyan edə bilər.
Maddə 2 6
1. Bu Protokolda iştirak edən hər bir dövlətə onu denonsasiya etmək hüququ verilir.
2. Denonsasiya Baş direktora təhvil verilən yazılı bildirişlə həyata keçirilir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası ilə bu Protokol avtomatik olaraq denonsasiya olunur.
4. Denonsasiya bu haqda sənəd alındıqdan 12 ay sonra qüvvəyə minir. Lakin Protokolu
denonsasiya edən dövlət onun bu bənddə nəzərdə tutulan müddət qurtarana qədər Komissiyaya verilmiş
bütün işlərlə əlaqədar Protokolun müddəaları ilə öhdəlikli olur.
Maddə 2 7
Baş direktor 22 və 23-cü maddələrdə xatırlanan təsdiq, qəbul, yaxud qoşulma haqqında bütün
sənədlərin saxlanılmağa təhvil verilməsi, eləcə də, müvafiq olaraq 25 və 26-cı maddələrdə nəzərdə tutulan
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denonsasiyalar haqqında bildirişlər barədə Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının üzvü olan dövlətlərə, Təşkilatın 23-cü bənddə xatırlanan üzvü olmayan dövlətlərə, həmçinin
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məlumat verir.
Maddə 2 8
Bu Protokol Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq Baş
direktorun xahişi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyata alınacaqdır.
1962-ci il dekabrın on səkkizində Parisdə, on ikinci sessiyasına toplaşmış Baş Konfransın Sədri və
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş direktorunun imzaları ilə eyni
qüvvəyə malik iki nüsxədə imzalanmışdır. Bu nüsxələr saxlanılmaq üçün Təhsil, elm və mədəniyyət
məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivinə təhvil veriləcək, təsdiq olunmuş surətləri isə Təhsil
sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında Konvensiyanın 12 və 13-cü maddələrində xatırlanan bütün
dövlətlərə, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndəriləcəkdir.
Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında 1960-cı il 14 dekabr tarixli Konvensiya və
Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında Konvensiyada iştirak edən dövlətlər arasında
meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün Barışıq və Xeyirxah Xidmət Komissiyasının təsis
edilməsi haqqında 10 dekabr 1962-ci il tarixli Protokola dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn heç bir hüquq və
öhdəlik və ya müddəa Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 8-ci maddəsində qeyd olunan mübahisə
tərəflərinin qərar qəbul edilməsi məqsədilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət etmələri ilə bağlı
özünü öhdəlikli hesab etmir
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YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyasının təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I.YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında ” 2003 – cü il 17 oktyabr tarixli
Konvensiyası təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2006-cı il
№ 134 - IIIQ
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında
KONVENSİYA
Bundan sonra “YUNESKO” adlandırılacaq Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 2003-cü il sentyabrın 29-dan oktyabrın 17-dək Parisdə 32-ci sessiyasına toplaşan Baş
konfransı, insan hüquqları haqqında mövcud beynəlxalq hüquqi sənədlərə, xüsusilə də 1948-ci il İnsan
hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməyə, 1966-cı il İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakta, 1966-cı il Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta istinad edərək,
YUNESKO-nun 1989-cu il Ənənəvi mədəniyyətin və folklorun qorunub saxlanmasına dair
Tövsiyəsində, YUNESKO-nun 2001-ci il mədəni müxtəliflik haqqında Ümumi Bəyannaməsində və
Mədəniyyət Nazirliyinin üçüncü dəyirmi masasında qəbul edilmiş 2002-ci il İstanbul Bəyannaməsində
qeyd olunduğu kimi, qeyri-maddi mədəni irsin mədəni müxtəlifliyin mənbəyi və sabit inkişafın təminatçısı
kimi əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
qeyri-maddi mədəni irslə maddi mədəni və təbii irs arasındakı sıx qarşılıqlı asılılığı nəzərə alaraq,
qloballaşma və sosial dəyişiklik proseslərinin icmalar arasında dialoqun təzələnməsinə şərait
yaratmaqla yanaşı, həm də dözümsüzlük təzahürlərinə yol açdığını, xüsusilə də qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üçün vəsaitin çatışmazlığı nəticəsində bu irsin deqradasiyaya uğraması, yox olması və
dağıdılması üçün ciddi təhlükə mənbəyi olduğunu etiraf edərək,
bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin qorunmasının təmin edilməsinə hamılıqla can atıldığını
və bununla əlaqədar yaşanan ümumi narahatlığı dərk edərək,
icmaların, xüsusilə də yerli icmaların, qrupların və bəzi hallarda ayrı-ayrı şəxslərin qeyri-maddi
mədəni irsin yaradılması, mühafizəsi, qorunub saxlanması və yenidən bərpasında mühüm rol oynadıqlarını,
bununla da mədəni müxtəlifliyi zənginləşdirdiklərini və insan yaradıcılığına rəvac verdiklərini etiraf
edərək,
YUNESKO-nun mədəni irsin mühafizəsinə yönəldilən normativ aktların, xüsusilə də 1972-ci il
Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında Konvensiyanın işlənib hazırlanması ilə bağlı
fəaliyyətinin böyük əhəmiyyətini qeyd edərək,
daha sonra, hal-hazırda qeyri-maddi mədəni irsin qorunması ilə bağlı məcburi qüvvəyə malik heç
bir çoxtərəfli hüquqi aktın mövcud olmadığını qeyd edərək,
mədəni və təbii irslə bağlı qüvvədə olan beynəlxalq saziş, tövsiyə və qətnamələrin qeyri-maddi
mədəni irsə dair yeni müddəalar vasitəsilə səmərəli şəkildə zənginləşməyə və əlavələr edilməyə ehtiyacı
olduğunu nəzərə alaraq,
qeyri-maddi mədəni irsin və onun qorunmasının əhəmiyyətinin xüsusilə də gənc nəsillər arasında
daha dərindən qavranılmasının zəruriliyini nəzərə alaraq,
beynəlxalq birliyin Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərlə birlikdə əməkdaşlıq və qarşılıqlı
yardım ruhunda bu cür irsin qorunmasına kömək göstərməsini vacib hesab edərək,
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qeyri-maddi mədəni irslə, xüsusilə də bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsinin şah əsərlərinin elan
edilməsi ilə bağlı YUNESKO-nun proqramlarını xatırladaraq,
insanlar arasında yaxınlaşmaya, mübadiləyə və qarşılıqlı anlaşmaya rəvac verən amil kimi qeyrimaddi mədəni irsin əvəzsiz rolunu nəzərə alaraq, 2003-cü il oktyabrın on yeddisində bu Konvensiyanı qəbul
etdi.
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
M a d d ə 1 . Konvensiyanın məqsədləri
Bu Konvensiyanın məqsədləri aşağıdakılardır:
(a) qeyri-maddi mədəni irsin qorunması;
(b) aidiyyəti icmaların, qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin qeyri-maddi mədəni irsinə hörmətin təmin
edilməsi;
(c) yerli, milli və beynəlxalq səviyyələrdə qeyri-maddi mədəni irsin əhəmiyyəti haqda
məlumatlılığın artırılması və onun qarşılıqlı şəkildə qəbul edilməsinə təminat verilməsi;
(d) beynəlxalq əməkdaşlıq və yardım göstərilməsi.
M a d d ə 2 . Təriflər
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
1. “Qeyri-maddi mədəni irs” icmalar, qruplar və bəzi hallarda ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən onların
mədəni irsinin bir hissəsi kimi qəbul edilən təcrübələri, təqdimatları, ifadələri, bilik və bacarıqları, eləcə də
bunlarla bağlı alətləri, əşyaları, maddi mədəniyyət abidələrini və mədəni məkanları bildirir. Nəsildən-nəsilə
ötürülən belə qeyri-maddi mədəni irs daim icmalar və qruplar tərəfindən, onları əhatə edən mühitə cavab
olaraq, onların təbiətlə və öz tarixləri ilə qarşılıqlı təsirindən asılı olaraq yaradılır və onlarda
özünəməxsusluq və irsilik hissi formalaşdırır və bununla da mədəni müxtəlifliyə və insan yaradıcılığına
hörmət edilməsinə yardım göstərir. Bu Konvensiyanın məqsədləri üzrə yalnız o qeyri-maddi mədəni irs
diqqətə alınır ki, həmin irs insan hüquqları haqqında mövcud beynəlxalq hüquqi aktlara, eləcə də icmalar,
qruplar və ayrı-ayrı şəxslər arasında qarşılıqlı hörmət və sabit inkişaf tələblərinə uyğun gəlmiş olsun.
2. Yuxarıdakı 1-ci bənddə müəyyən olunduğu kimi “qeyri-maddi mədəni irs” xüsusilə aşağıdakı
sahələrdə aydın şəkildə üzə çıxır:
(a) qeyri-maddi mədəni irsin daşıyıcısı kimi dil də daxil olmaqla, şifahi ənənələr və ifadələr;
(b) ifaçılıq sənətləri;
(c) sosial təcrübələr, mərasimlər, bayram tədbirləri;
(d) təbiətə və kainata aid bilik və təcrübələr;
(e) ənənəvi sənətkarlığa aid bilik və təcrübələr.
3. “Qoruma” identifikasiya , sənədləşdirilmə, tədqiqat, saxlanma, mühafizə, yardım edilmə,
yaxşılaşdırma, xüsusilə də rəsmi və qeyri-rəsmi təhsil vasitəsilə nəsildən-nəsilə ötürülmə daxil olmaqla,
qeyri-maddi mədəni irsin yaşamaq qabiliyyətinə təminat verilməsi, eləcə də bu cür irsin müxtəlif
aspektlərinin dirçəldilməsi məqsədi güdən tədbirləri bildirir.
4. “İştirakçı Dövlətlər” bu Konvensiya ilə öhdəlikli olan və ərazilərində bu Konvensiyanın qüvvədə
olduğu dövlətləri bildirir.
5. Bu Konvensiya 33-cü maddədə istinad edilən və həmin maddənin şərtlərinə müvafiq olaraq bu
Konvensiyanın iştirakçıları olan ərazilərə mutatis mutandis tətbiq edilir. Bu baxımdan “İştirakçı Dövlətlər”
ifadəsi həm də bu ərazilərə aiddir.
Maddə 3 . Digər beynəlxalq sazişlərlə əlaqə
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası aşağıdakı kimi şərh edilə bilməz:
(a) Qeyri-maddi mədəni irs məsələsi ilə birbaşa bağlı olan və ümumdünya mədəni və təbii irsinin
mühafizəsi haqqında 1972-ci il Konvensiyası əsasında ümumdünya irsi kimi tanınan dəyərlərin qorunması
statusuna dəyişiklik edilməsi və ya mühafizə səviyyəsinin azaldılması kimi; və ya
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(b) İştirakçı Dövlətlərin, əqli mülkiyyət hüquqları və yaxud bioloji və ekoloji resurslardan istifadə
ilə bağlı iştirakçısı olduqları hər hansı bir beynəlxalq
hüquqi aktdan yaranan hüquq və öhdəliklərinə təsir göstərməsi kimi.
II. KONVENSİYANIN ORQANLARI
Maddə 4 . İştirakçı Dövlətlərin Baş Assambleyası
1. Bununla İştirakçı Dövlətlərin bundan sonra “Baş Assambleya” adlandırılacaq
Baş Assambleyası təsis edilir. Baş Assambleya bu Konvensiyanın suveren orqanıdır.
2. Baş Assambleyanın növbəti sessiyaları iki ildə bir dəfə keçirilir. Baş Assambleya özü qərar
qəbul edərsə və yaxud Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin və yaxud
İştirakçı Dövlətlərin ən azı üçdə birinin xahişi ilə növbədənkənar sessiya keçirilə bilər.
3. Baş Assambleya öz Prosedur Qaydalarını qəbul edir.
Maddə 5 . Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitə
1. Bununla YUNESKO-nun nəzdində bundan sonra “Komitə” adlandırılacaq
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitə təsis edilir. Komitə, 34-cü
maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra İştirakçı Dövlətlərin Baş
Assambleyada keçirilən iclasında seçilmiş 18 İştirakçı Dövlətin nümayəndələrindən ibarət olur.
2. Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin sayı 50-yə çatdıqdan sonra Komitənin üzvü olan
dövlətlərin sayı 24-dək artırılır.
Maddə 6 . Komitəyə üzv dövlətlərin seçilməsi və onların səlahiyyət müddəti
1. Komitəyə üzv dövlətlərin seçilməsi ədalətli coğrafi bölgü və ədalətli rotasiya prinsiplərinə əməl
etməklə həyata keçirilir.
2. Komitəyə üzv dövlətlər Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən Baş Assambleyada
dörd il müddətinə seçilirlər.
3. Lakin ilk seçki zamanı Komitəyə üzv seçilən dövlətlərin yarısının səlahiyyət müddəti iki ilədək
məhdudlaşdırılır. Bu dövlətlər ilk seçki zamanı püşk yolu ilə müəyyən edilir.
4. Baş Assambleya Komitəyə üzv olan dövlətlərin yarısını iki ildən bir yeniləyir.
5. Baş Assambleya, həmçinin Komitədə boş qalmış yerlərin doldurulması üçün tələb olunan sayda
üzv dövlət seçir.
6. Komitəyə üzv olan dövlət dalbadal iki səlahiyyət müddətinə seçilə bilməz.
7. Komitəyə üzv olan dövlətlər öz nümayəndələrini qeyri-maddi mədəni irsin müxtəlif sahələri üzrə
ixtisaslaşmış şəxslər arasından seçirlər.
Maddə 7 . Komitənin funksiyaları
Komitənin yerinə yetirdiyi funksiyaları, onun bu Konvensiya ilə müəyyən edilən digər vəzifələrinə
xələl gətirilmədən aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunmasına yardım göstərmək, onun yerinə yetirilməsini
dəstəkləmək və nəzarət etmək;
(b) qabaqcıl təcrübələrə dair məsləhətlər vermək və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə
tədbirlərə dair tövsiyələr hazırlamaq;
(c) 25-ci maddəyə müvafiq olaraq, Fond vəsaitlərindən istifadə edilməsi planının layihəsini
hazırlamaq və onu Baş Assambleyanın təsdiqinə vermək;
(d) Fond resurslarının artırılması yollarını aramaq və bu məqsədlə 25-ci maddəyə uyğun olaraq
zəruri tədbirlər görmək;
(e) Konvensiyanın yerinə yetirilməsinə dair operativ direktivləri hazırlamaq
və onu Baş Assambleyanın təsdiqinə vermək;
(f) İştirakçı Dövlətlərin təqdim etdikləri hesabatları 29-cu maddəyə müvafiq
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olaraq nəzərdən keçirmək və Baş Assambleya üçün onların xülasəsini hazırlamaq;
(g) İştirakçı Dövlətlər tərəfindən təqdim edilən ərizələrə baxmaq və Komitə tərəfindən işlənib
hazırlanmış və Baş Assambleya tərəfindən təsdiq edilmiş meyarlar əsasında aşağıdakılar barədə obyektiv
qərarlar qəbul etmək:
(i) 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrdə göstərilən təkliflərin siyahıya daxil edilməsi və seçilməsi;
(ii) 22-ci maddəyə müvafiq olaraq beynəlxalq yardımların ayrılması.
Maddə 8 . Komitənin iş metodları
1. Komitə Baş Assambleya qarşısında hesabat verir. O, özünün bütün fəaliyyəti və qəbul etdiyi
qərarlar barədə Baş Assambleyaya hesabat təqdim edir.
2. Komitə öz Prosedur Qaydalarını öz üzvlərinin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə qəbul edir.
3. Komitə öz qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün zəruri hesab etdiyi hallarda
müvəqqəti əsasda xüsusi məsləhətçi şuralar yarada bilər.
4. Komitə konkret məsələlər barədə məsləhətləşmələr aparmaq məqsədilə istənilən dövlət orqanını
və ya özəl qurumu, eləcə də qeyri-maddi mədəni irslə bağlı müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış
mütəxəssislər kimi tanınan istənilən fiziki şəxsi öz iclaslarına dəvət edə bilər.
Maddə 9 . Məsləhətçi təşkilatların akkreditasiyası
1. Komitə qeyri-maddi mədəni irs sahəsi üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının
akkreditasiyası barədə təklifləri Baş Assambleyanın müzakirəsinə təqdim edir. Komitəyə münasibətdə bu
təşkilatlar məsləhət xarakterli funksiyalar yerinə yetirir.
2. Komitə, həmçinin göstərilən akkreditasiyanın meyarları və şərtləri barədə təklifləri baxılmaq
üçün Baş Assambleyaya təqdim edir.
Maddə 1 0 . Katiblik
1. YUNESKO-nun Katibliyi Komitəyə kömək edir.
2. Katiblik Baş Assambleya və Komitə üçün sənədləşdirmələr aparır, habelə onların iclaslarının
gündəliyinin layihələrini hazırlayır və qəbul etdikləri qərarların yerinə yetirilməsini təmin edir.
III. QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRSİN MİLLİ SƏVİYYƏDƏ QORUNMASI
M a d d ə 1 1 . İştirakçı Dövlətlərin rolu
Hər bir İştirakçı Dövlət:
(a) öz ərazisində olan qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər
görməlidir;
(b) 2-ci maddənin 3-cü bəndində göstərilən qoruma tədbirləri çərçivəsində icmaların, qrupların və
müvafiq qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə öz ərazisində olan qeyri-maddi mədəni irsin müxtəlif
elementlərini eyniləşdirməli və müəyyən etməlidir.
Maddə 1 2 . Siyahılar
1. Qoruma məqsədilə eyniləşdirmənin təmin edilməsi üçün hər bir İştirakçı Dövlət, özünün
mövcud vəziyyəti nəzərə alınmaqla, öz ərazisində olan qeyri-maddi mədəni irsin bir və ya bir neçə
siyahısını tərtib edir. Belə siyahılar müntəzəm olaraq yeniləşdirilməlidir.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət, 29-cu maddəyə müvafiq olaraq, öz hesabatını vaxtaşırı olaraq Komitəyə
təqdim etdiyi zaman bu siyahılar haqqında müvafiq məlumatlar verir.
Maddə 1 3 . Digər qoruma tədbirləri
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Öz ərazisində olan qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasını, inkişaf etdirilməsini və onun rolunun
yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə hər bir İştirakçı Dövlət aşağıdakıların həyata keçirilməsinə səy
göstərir:
(a) cəmiyyətdə qeyri-maddi mədəni irsin rolunun yüksəldilməsinə yönəldilən ümumi siyasətin
qəbul edilməsi və bu irsin qorunmasının planlaşdırma proqramlarına daxil edilməsi;
(b) öz ərazisində olan qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üçün bir və ya bir neçə səlahiyyətli
orqanın təyin edilməsi və yaxud yaradılması;
(c) qeyri-maddi mədəni irsin, xüsusilə də təhlükədə olan qeyri-maddi mədəni irsin səmərəli şəkildə
qorunması məqsədilə elmi, texniki və sənətşünaslıq tədqiqatlarına, həmçinin elmi tədqiqat
metodologiyalarının işlənib hazırlanmasına yardım göstərilməsi;
(d) məqsədi aşağıdakılardan ibarət olan müvafiq hüquqi, texniki, inzibati və maliyyə tədbirlərinin
qəbul edilməsi:
(i) qeyri-maddi mədəni irsin idarə olunması, habelə bu irsin təqdimi və ifadə edilməsi üçün nəzərdə
tutulan forumlar və məkanlar vasitəsilə onun sonrakı nəsillərə ötürülməsi sahəsində kadrların hazırlığı üzrə
müəssisələrin yaradılmasına və ya möhkəmləndirilməsinə yardım göstərilməsi;
(ii) qeyri-maddi mədəni irsin bu və ya digər aspektlərinə yol tapılmasını müəyyən edən qəbul
olunmuş təcrübəyə riayət edərkən bu irsdən faydalanmanın təmin edilməsi;
(iii) qeyri-maddi mədəni irsin sənədləşdirilməsi ilə məşğul olan təsisatların yaradılması və onlardan
istifadənin asanlaşdırılması.
Maddə 1 4 . Təhsil, məlumatlılığın artırılması və potensialın möhkəmləndirilməsi
Hər bir İştirakçı Dövlət öz sərəncamında olan bütün müvafiq vasitələrdən istifadə etməklə
aşağıdakı istiqamətlərdə səy göstərir:
(a) cəmiyyətdə qeyri-maddi mədəni irsin rolunun qəbul edilməsi, ona hörmətlə yanaşılması və bu
rolun yüksəldilməsinin, xüsusilə aşağıdakılar vasitəsilə təmin edilməsi:
(i) ictimaiyyətin, xüsusilə də gənclərin təhsili, məlumatlılığı və informasiyalılığının yüksəldilməsi
sahəsində proqramlar;
(ii) aidiyyəti icmalar və qruplar daxilində xüsusi təhsil və təlim proqramları;
(iii) qeyri-maddi mədəni irsin qorunması sahəsində potensialın möhkəmləndirilməsi, xüsusilə də
idarəetmə və elmi tədqiqat məsələləri ilə bağlı tədbirlər;
(iv) biliklərin qeyri-formal ötürülməsi üsulları;
(b) belə bir irsə olan təhlükələr barədə, habelə bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməsi;
(c) qeyri-maddi mədəni irsin ifadə edilməsi üçün zəruri olan təbii məkanların və xatirə yerlərinin
mühafizəsi məsələləri ilə bağlı təhsilə yardım göstərilməsi.
Maddə 1 5 . İcmaların, qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin iştirakı
Hər bir İştirakçı Dövlət qeyri-maddi mədəni irsin qorunması ilə bağlı öz fəaliyyəti çərçivəsində
belə bir irsin yaradılması, saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi ilə məşğul olan icmaların, qrupların
və müvafiq hallarda ayrı-ayrı şəxslərin imkan daxilində ən geniş iştirakının təmin olunmasına çalışır,
həmçinin onları fəal sürətdə bu irsin idarə olunmasına cəlb edir.
IV. QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRSİN BEYNƏLXALQ SƏVİYYƏDƏ QORUNMASI
Maddə 1 6 . Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin Reprezentativ Siyahısı
1. Qeyri-maddi mədəni irsin geniş əyaniliyini təmin etmək, onun əhəmiyyətinin dərindən dərk
edilməsinə kömək göstərmək və mədəni rəngarəngliyə hörmət əsasında dialoqu təşviq etmək üçün Komitə,
müvafiq İştirakçı Dövlətlərin təkliflərinə əsasən, bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin Reprezentativ
Siyahısını tərtib edir, yeniləşdirir və dərc edir.
2. Komitə göstərilən Reprezentativ Siyahının tərtib olunması, yenilənməsi və dərc edilməsi
meyarlarını işləyib hazırlayır və Baş Assambleyanın təsdiqinə təqdim edir.
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Maddə 1 7 . Təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irsin siyahısı
1. Müvafiq qoruma tədbirlərinin qəbul edilməsi məqsədilə Komitə, təcili qorunmaya ehtiyacı olan
qeyri-maddi mədəni irsin Siyahısını tərtib edir, yeniləşdirir və dərc edir və belə irsi müvafiq iştirakçı
dövlətlərin xahişi ilə bu Siyahıya daxil edir.
2. Komitə göstərilən Siyahının tərtib olunması, yenilənməsi və dərc edilməsi meyarlarını işləyib
hazırlayır və Baş Assambleyanın təsdiqinə təqdim edir.
3. Obyektiv meyarları Komitənin təklifləri əsasında Baş Assambleya tərəfindən təsdiq edilən
fövqəladə hallarda Komitə aidiyyəti İştirakçı Dövlətlə məsləhətləşərək, müvafiq irsin elementini 1-ci
bənddə göstərilən Siyahıya daxil edə bilər.
Maddə 1 8 . Qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına dair proqramlar, layihələr və
fəaliyyətlər
1. İştirakçı Dövlətlər tərəfindən təqdim edilən təkliflər əsasında və Komitə tərəfindən müəyyən
edilən və Baş Assambleya tərəfindən təsdiq edilən meyarlara uyğun olaraq, Komitə inkişaf etməkdə olan
ölkələrin ehtiyaclarını nəzərə almaqla və onun fikrincə bu Konvensiyanın prinsip və məqsədlərini daha
yaxşı əks etdirən irslərin qorunmasına dair milli, subregional və ya regional proqramlar, layihələr və
tədbirlər üzrə vaxtaşırı seçimlər aparır və onların həyata keçirilməsinə yardım göstərir.
2. Bu məqsədlə o, İştirakçı Dövlətlər tərəfindən beynəlxalq yardım məqsədilə verilən belə
təkliflərin hazırlanması üçün təqdim olunan ərizələri qəbul edir, nəzərdən keçirir və təsdiq edir.
3. Komitə özü müəyyən edəcəyi vasitələrdən istifadə etməklə və qabaqcıl təcrübələri yaymaqla bu
cür proqramların, layihələrin və tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir.
V. BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ YARDIM
Maddə 1 9 . Əməkdaşlıq
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığa, əsasən informasiya və təcrübə
mübadiləsi, birgə təşəbbüslər, habelə İştirakçı Dövlətlərin qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına
yönəldilən səylərinə yardım göstərilməsi mexanizminin yaradılması daxildir.
2. Öz milli qanunvericilik normalarına, adət hüququna və təcrübəsinə xələl gətirmədən, İştirakçı
Dövlətlər qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasının bəşəriyyət üçün ümumi maraq kəsb etdiyini qəbul edir
və bu məqsədlə ikitərəfli, subregional, regional və beynəlxalq səviyyələrdə əməkdaşlıq etməyi öz
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2 0 . Beynəlxalq yardımın məqsədləri
Beynəlxalq yardım aşağıdakı məqsədlərlə ayrıla bilər:
(a) təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs Siyahısına daxil
edilən irsin qorunması;
(b) 11-ci və 12-ci maddələrdə nəzərdə tutulan anlamlarda siyahıların hazırlanması;
(c) qeyri-maddi mədəni irsin qorunması məqsədi olan milli, subregional, regional səviyyələrdə
həyata keçirilən proqramların, layihələrin və tədbirlərin dəstəklənməsi;
(d) Komitənin zəruri hesab edə biləcəyi istənilən digər məqsəd.
Maddə 2 1 . Beynəlxalq yardımın formaları
Komitə tərəfindən İştirakçı Dövlətə ayrılan yardım 7-ci maddədə göstərilən operativ direktivlərlə,
habelə 24-cü maddədə istinad edilən sazişlə tənzimlənir və aşağıdakı formalarda ola bilər:
(a) qorumanın müxtəlif aspektləri ilə bağlı tədqiqatlar;
(b) ekspertlərin və qeyri-maddi mədəni irs daşıyıcılarının xidmətlərinin təqdim edilməsi;
(c) bütün zəruri heyətin hazırlanması;
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(d) normativ tədbirlərin və digər tədbirlərin işlənib hazırlanması;
(e) infrastrukturun yaradılması və onun işləməsinin təmin edilməsi;
(f) avadanlıqla təchizat və texniki biliklər;
(g) müəyyən hallarda aşağı faizlə borc və ianələrin ayrılması da daxil olmaqla, digər maliyyə və
texniki yardım formaları.
Maddə 2 2 . Beynəlxalq yardımın ayrılması şərtləri
1. Komitə beynəlxalq yardım üçün verilən ərizələrə baxılması prosedurunu müəyyən edir və həmin
ərizələrdə, nəzərdə tutulan tədbirlər, zəruri fəaliyyətlər və onlarla bağlı xərclərin qiymətləndirilməsi
aspektləri kimi hansı informasiyaların göstəriləcəyini dəqiqləşdirir.
2. Təcili hallarda yardım almaq üçün ərizələrə Komitə tərəfindən prioritet əsaslarla baxılır.
3. Qərar qəbul etmək məqsədilə Komitə, zəruri hesab etdiyi araşdırmalar və məsləhətləşmələr
aparır.
Maddə 2 3 . Beynəlxalq yardım üçün ərizələr
1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz ərazisində mövcud olan qeyri-maddi mədəni irsin qorunması ilə bağlı
beynəlxalq yardım almaq üçün Komitəyə ərizə verə bilər.
2. Belə ərizələr həm də iki və ya daha çox İştirakçı Dövlət tərəfindən birgə təqdim edilə bilər.
3. Ərizəyə 22-ci maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan informasiyalar və onlarla bağlı zəruri
sənədlər daxil edilir.
Maddə 2 4 . Yardım alan İştirakçı Dövlətlərin rolu
1. Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq ayrılan beynəlxalq yardım bu yardımı alan
İştirakçı Dövlətlə Komitə arasında bağlanan saziş vasitəsilə tənzimlənir.
2. Bir qayda olaraq, yardım alan İştirakçı Dövlət, ixtiyarında olan vəsaitlərdən asılı olaraq,
beynəlxalq yardımın ayrıldığı qoruma tədbirləri ilə bağlı xərclərin ödənilməsində iştirak edir.
3. Yardım alan İştirakçı Dövlət qeyri-maddi mədəni irsin qorunması məqsədilə ayrılan yardımdan
necə istifadə olunduğu barədə Komitəyə hesabat təqdim edir.
VI. QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS FONDU
Maddə 2 5 . Fondun xarakteri və resursları
1. Bununla bundan sonra “Fond” adlandırılacaq “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması Fondu” təsis
edilir.
2. Bu Fond YUNESKO-nun Maliyyə məsələləri haqqında Əsasnaməsinə müvafiq olaraq yaradılan
məqsədli fonddur.
3. Fondun vəsaitləri aşağıdakılardan ibarətdir:
(a) İştirakçı Dövlətlər tərəfindən ödənilən üzvlük haqları;
(b) YUNESKO-nun Baş konfransının bu məqsəd üçün ayırdığı vəsaitlər;
(c) aşağıdakılar tərəfindən təqdim oluna bilən ödəmələr, ianələr və ya vəsiyyət edilmiş əmlaklar:
(i) digər dövlətlər;
(ii) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sisteminin təşkilatları və proqramları, xüsusilə də Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və digər beynəlxalq təşkilatlar;
(iii) dövlət və ya özəl orqanlar və yaxud ayrı-ayrı şəxslər;
(d) bu Fondun vəsaitləri üzrə istənilən faiz gəlirləri;
(e) Fondun xeyrinə təşkil olunan tədbirlərdən toplanan məbləğlər və daxilolmalar;
(f) Komitə tərəfindən işlənib hazırlanan Fond haqqında Əsasnamədə nəzərdə tutulan istənilən digər
vəsaitlər.
4. Komitə vəsaitlərdən istifadə edilməsinə Baş Assambleyanın irəli sürdüyü rəhbər göstərişlər
əsasında qərar verir.
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5. Komitə müəyyən layihələrlə bağlı ümumi və yaxud konkret məqsədlər üçün nəzərdə tutulan
ödəmələri və yardımları başqa formalarda da qəbul edə bilər; bu şərtlə ki, həmin layihələr Komitə tərəfindən
bəyənilmiş olsun.
6. Fonda edilən ödəmələr bu Konvensiyanın güddüyü məqsədlərə uyğun gəlməyən heç bir siyasi,
iqtisadi və başqa şərtlərlə əlaqələndirilə bilməz.
Maddə 2 6 . İştirakçı Dövlətlərin Fonda ödədikləri üzvlük haqları
1. Bu Konvensiyanın İştirakçı Dövlətləri heç bir könüllü ödəməyə xələl gətirmədən ildə ən azı iki
dəfə Fonda üzvlük haqqı ödəməyi öhdələrinə götürürlər, vahid tarif ilə hesablanan və bütün dövlətlərə
tətbiq olunan bu üzvlük haqlarının məbləği Baş Assambleya tərəfindən müəyyən edilir. Baş Assambleyanın
bu məsələ ilə bağlı qərarı, bu maddənin 2-ci bəndində istinad edilən bəyanatı irəli sürməyən, sessiyada
iştirak edən və səs verən İştirakçı Dövlətlərin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İştirakçı Dövlətin göstərilən
üzvlük haqqı heç bir halda onun YUNESKO-nun adi büdcəsinə ödədiyi üzvlük haqqının 1%-dən artıq
olmur.
2. Lakin bu Konvensiyanın 32-ci və yaxud 33-cü maddələrində istinad edilən istənilən Dövlət öz
ratifikasiya fərmanını və yaxud qəbul, təsdiq və ya qoşulma aktını saxlanılmağa verdiyi zaman onun bu
maddənin 1-ci bəndinin müddəaları ilə öhdəlikli olmayacağını bəyan edə bilər.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində istinad edilən bəyanatı vermiş bu Konvensiyanın İştirakçı Dövləti
YUNESKO-nun Baş direktoruna bildiriş göndərməklə haqqında söhbət gedilən bu bəyanatı geri götürə
bilər. Lakin həmin bəyanatın geri götürülməsi həmin dövlətin ödəyəcəyi üzvlük haqqına münasibətdə
yalnız Baş Assambleyanın növbəti sessiyasının açıldığı tarixdən qüvvəyə minir.
4. Komitənin öz fəaliyyətini səmərəli şəkildə planlaşdıra bilməsi üçün bu maddənin 2-ci bəndində
istinad edilən bəyanatı vermiş İştirakçı Dövlətlərin üzvlük haqları müntəzəm əsasda, ən azı iki ildə bir dəfə
ödənilməlidir və imkan daxilində onların məbləği bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları ilə öhdəlikli
olduqları halda ödəməli olduqları üzvlük haqlarının ümumi məbləğinə yaxın olmalıdır.
5. Bu Konvensiyanın hər hansı İştirakçı Dövləti cari il üçün və ondan əvvəlki təqvim ili üçün öz
mütləq və ya könüllü üzvlük haqlarına görə borclu qalarsa, Komitəyə üzv seçilə bilməz; bu müddəa birinci
seçkiyə şamil edilmir.
Artıq Komitənin üzvü olmuş hər hansı bu cür Dövlətin səlahiyyəti bu Konvensiyanın 6-cı
maddəsində nəzərdə tutulan seçki zamanı bitmiş hesab olunur.
Maddə 2 7 . Fonda əlavə könüllü ödəmələr
26-cı maddədə nəzərdə tutulanlardan əlavə könüllü ödəmələr ödəmək arzusunda olan İştirakçı
Dövlətlər bu barədə Komitəyə öz fəaliyyətini müvafiq şəkildə qabaqcadan planlaşdırmaq üçün mümkün
qədər tez məlumat verirlər.
Maddə 2 8 . Vəsait toplanması üzrə beynəlxalq kampaniyalar
İştirakçı Dövlətlər Fonda vəsait toplamaq məqsədilə YUNESKO-nun himayəsi altında təşkil
edilən beynəlxalq kampaniyalara imkan daxilində yardım göstərirlər.
VII. HESABATLAR
Maddə 2 9 . İştirakçı Dövlətlərin hesabatları
İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi məqsədilə qəbul etdikləri qanunverici və
tənzimləyici qaydalar və digər tədbirlər haqqında Komitəyə, onun müəyyən etdiyi formada və müddətlərdə
hesabatlar təqdim edirlər.
Maddə 3 0 . Komitənin hesabatları

966

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Komitə öz fəaliyyəti və İştirakçı Dövlətlərin 29-cu maddədə istinad edilən hesabatları əsasında
hazırladığı hesabatı Baş Assambleyanın hər bir sessiyasına təqdim edir.
2. Bu hesabat YUNESKO-nun Baş konfransının diqqətinə çatdırılır.
VIII. KEÇİD MÜDDƏALAR
Maddə 3 1 . Bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsinin şah əsərlərinin elan edilməsi ilə əlaqə
1. Komitə, bu Konvensiya qüvvəyə minməzdən öncə “Bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi mədəni
irsinin şah əsərləri” elan edilən əsərləri bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin Reprezentativ Siyahısına
daxil edir.
2. Göstərilənlərin Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi
16-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən sonralar digər əsərlərin bu siyahıya daxil edilməsi meyarlarına heç bir
təsir göstərmir.
3. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra şah əsərlərin elan edilməsi ilə bağlı bir daha heç bir
tədbir keçirilməyəcəkdir.
IX. YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 3 2 . Ratifikasiya, qəbul və təsdiq
1. Bu Konvensiya YUNESKO-ya üzv olan dövlətlər tərəfindən, onların konstitusion prosedurlarına
uyğun ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
2. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqda sənədlər saxlanılmaq üçün YUNESKO-nun Baş katibinə
verilir.
Maddə 3 3 . Qoşulma
1. Bu Konvensiya YUNESKO-nun Baş konfransının bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət etdiyi,
YUNESKO-ya üzv olmayan bütün dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya, həmçinin tam daxili özünü idarəetməyə malik olduğu Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı tərəfindən qəbul edilən, amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1514-cü (XV)
qətnaməsinə uyğun tam müstəqilliyə nail olmayan və bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərdə
səlahiyyətə, o cümlədən belə məsələlərə dair müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malik olan ərazilərin ona
qoşulması üçün açıqdır.
3. Qoşulma haqqında sənəd saxlanılmaq üçün YUNESKO-nun Baş katibinə verilir.
Maddə 3 4 . Qüvvəyə minmə
Bu Konvensiya otuzuncu ratifikasiya fərmanının və yaxud qəbul, təsdiqvə ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanılmağa verildiyi tarixdən üç ay sonra və yalnız o tarixdə və ya ondan öncə ratifikasiya, qəbul,
təsdiq və ya qoşulma üzrə öz müvafiq sənədlərini təqdim etmiş dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minir. Hər
hansı digər İştirakçı Dövlətə münasibətdə bu Konvensiya, həmin dövlətin öz ratifikasiya fərmanını və
yaxud qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanılmağa verdiyi gündən üç ay sonra qüvvəyə
minir.
Maddə 3 5 . Federativ və ya qeyri-unitar konstitusion sistemlər
Federativ və qeyri-unitar konstitusion sistemlərə malik İştirakçı Dövlətlərə münasibətdə aşağıdakı
müddəalar tətbiq edilir:
(a) bu Konvensiyanın, yerinə yetirilməsi federal və ya mərkəzi qanunvericilik hakimiyyətinin
yurisdiksiyasına aid olan müddəalarına münasibətdə, federal və ya mərkəzi hökumətin öhdəlikləri federativ
quruluşa malik olmayan İştirakçı Dövlətlərin öhdəlikləri ilə eyni olacaqdır;
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(b) bu Konvensiyanın, yerinə yetirilməsi federasiyaya daxil olan, amma onun mövcud
konstitusional sisteminə uyğun olaraq qanunvericilik tədbirləri qəbul etmək məcburiyyəti olmayan ayrıayrı ştatların, vilayətlərin, əyalətlərin və ya kantonların yurisdiksiyasına aid olan müddəalarına
münasibətdə isə federal hökumət, göstərilən müddəaları onların qəbul edilməsi barədə tövsiyələrlə birlikdə
həmin ştatların, vilayətlərin, əyalətlərin və ya kantonların səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarının diqqətinə
çatdırır.
Maddə 3 6 . Denonsasiya
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya YUNESKO-nun Baş direktoruna saxlanılmağa verilən yazılı sənədlə
rəsmiləşdirilir.
3. Denonsasiya bu haqda sənədin qəbul edilməsindən on iki ay sonra qüvvəyə minir. Bu hal,
Konvensiyanı etibarsız elan edən İştirakçı Dövlətin bu Konvensiyadan çıxmasının qüvvəyə mindiyi tarixə
qədər öz üzərinə götürdüyü maliyyə öhdəliklərinə heç bir təsir göstərmir.
Maddə 3 7 . Depozitarinin funksiyaları
Bu Konvensiyanın depozitarisi kimi çıxış edən YUNESKO-nun Baş katibi bu Təşkilatın üzvü olan
dövlətlərinə, 33-cü maddədə göstərilən üzvü olmayan dövlətlərə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına 32ci və 33-cü maddələrdə göstərilən bütün ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma sənədləri haqqında, həmçinin
36-cı maddədə göstərilən denonsasiya sənədləri haqqında məlumat verir.
Maddə 3 8 . Düzəlişlər
1. İştirakçı Dövlət YUNESKO-nun Baş direktoruna yazılı məlumat təqdim etmək yolu ilə bu
Konvensiyaya düzəlişlər edilməsini təklif edə bilər. Baş direktor bu məlumatı bütün İştirakçı Dövlətlərə
göndərir. Əgər həmin məlumatın İştirakçı Dövlətlərə göndərildiyi tarixdən sonrakı altı ay ərzində onların
yarısı bu təklifə müsbət cavab verərsə, Baş direktor baxılması və mümkün qəbulu üçün onu Baş
Assambleyanın növbəti sessiyasına təqdim edir.
2. Düzəlişlər sessiyada iştirak edən və səs verən İştirakçı Dövlətlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
3. Bu Konvensiyaya düzəlişlər qəbul edildikdən sonra İştirakçı Dövlətlər onları ratifikasiya etməli,
təsdiq etməli və ya onlara qoşulmalıdırlar.
4. Düzəlişlər İştirakçı Dövlətlərin üçdə ikisi tərəfindən bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən
sənədlərin saxlanılmağa verildiyi gündən üç ay sonra və yalnız bu düzəlişləri ratifikasiya edən, təsdiq edən
və onlara qoşulan İştirakçı Dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minir. Bundan sonra düzəlişləri ratifikasiya
edən, təsdiq edən və ya onlara qoşulan hər bir İştirakçı Dövlət üçün həmin düzəlişlər İştirakçı Dövlətin öz
ratifikasiya, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanılmağa verdiyi gündən üç ay sonra qüvvəyə
minir.
5. 3-cü və 4-cü bəndlərdə müəyyən edilən prosedur Komitəyə üzv olan dövlətlərin sayı ilə bağlı 5ci maddəyə edilən düzəlişlərə münasibətdə tətbiq olunmur. Bu düzəlişlər qəbul edildiyi andan qüvvəyə
minir.
6. Düzəlişlərin bu maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq qüvvəyə minməsindən sonra bu
Konvensiyanın iştirakçısına çevrilən dövlət, başqa bir niyyəti barədə məlumat verməzsə:
a) edilən düzəlişlərlə birgə bu Konvensiyanın iştirakçısı; və
b)bu düzəlişlərlə öhdəlikli olmayan hər bir İştirakçı Dövlətə münasibətdə isə düzəlişlərsiz bu
Konvensiyanın iştirakçısı hesab edilir.
Maddə 3 9 . Mətnlərin autentikliyi
Bu Konvensiya Cin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərində tərtib olunmuşdur və bu altı
mətnin hər biri eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
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Maddə 4 0 . Qeydiyyat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq bu Konvensiya
YUNESKO-nun Baş direktorunun xahişinə əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində
qeydiyyatdan keçirilir.
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“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiyaya (dəyişdirilmiş) qoşulmaq
barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası “Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il iyunun 19-da
Cenevrə şəhərində qəbul edilmiş 185 nömrəli Konvensiyaya (dəyişdirilmiş) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 may 2006-cı il
№ 105-IIIQ
Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 185 nömrəli
KONVENSİYA
(dəyişdirilmiş)
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 2003-cü il iyunun
3-də 91-ci sessiyasına toplaşmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş konfransı, sərnişinlərin, heyət
üzvlərinin, habelə gəmilərin təhlükəsizliyinin, dövlətlərin milli maraqlarının və hər bir insanın
təhlükəsizliyinin daim təhdid altında olduğunu dərk edərək, Təşkilatın əsas mandatının layiqli əmək şəraiti
yaradılmasına kömək göstərməkdən ibarət olduğunu da dərk edərək, dəniz nəqliyyatı qlobal xarakter
daşıdığından dənizçilərin xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olduğunu hesab edərək, Dənizçilərin şəxsiyyət
sənədləri haqqında 1958-ci il tarixli Konvensiyada ifadə edilmiş və dənizçilərin sahilə çıxmaq, tranzit,
başqa gəmiyə keçmək və ya vətənə qayıtmaq məqsədilə üzv dövlətlərin ərazisinə buraxılmasının
asanlaşdırılmasına aid olan prinsipləri tanıyaraq, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Beynəlxalq dəniz
gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında dəyişikliklər edilmiş 1965-ci il tarixli Konvensiyasını, xüsusən
3.44 və 3.45-ci Standartları nəzərə alaraq, daha sonra, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində qəbul
edilmiş A//RES//57//219 nömrəli Qətnamədə (Terrorizmə qarşı mübarizə şəraitində insan hüquqlarının və
əsas azadlıqların müdafiəsi) dövlətlərin terrorizmə qarşı mübarizə çərçivəsində gördükləri hər bir tədbirin
onların beynəlxalq hüquq üzrə öhdəliklərinə, xüsusən insan hüquqlarına, qaçqınlara və humanitar hüquqa
aid beynəlxalq hüquq normalarına uyğunluğunu təmin etməli olduqlarının təsdiqləndiyini nəzərə alaraq,
dənizçilərin beynəlxalq ticarət üçün istifadə edilən gəmilərdə işlədiklərini və yaşadıqlarını, onların sahildə
yerləşən sosial-məişət obyektlərinə gedə bilməsinin və sahilə buraxılmasının dənizçilərin ümumi rifahını
təmin edən çox mühüm elementlər olduğunu və ona görə də gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin və okeanların
təmizliyinin qorunması üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını dərk edərək, daha sonra, sahilə çıxmağın
mümkünlüyünün gəmiyə gəlmək və ya razılaşdırılmış xidmət müddəti qurtardıqdan sonra gəmini tərk
etmək üçün çox böyük əhəmiyyət daşıdığını dərk edərək, Dənizdə insan həyatının qorunması haqqında
1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyada (dəyişikliklərlə) dənizdə təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ilə
əlaqədar 2002-ci il dekabrın 12-də Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Diplomatik Konfransında qəbul olunmuş
dəyişiklikləri nəzərə alaraq, sessiyanın gündəliyində yeddinci bənd olan dənizçilərin kimliyinin təyin
edilməsinin etibarlılığını artırmağa dair bir sıra təklifləri qəbul etməyi qərara alaraq, bu təklifləri
Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 1958-ci il tarixli Konvensiyanı dəyişdirən beynəlxalq konvensiya
formasına salmağı qərara alaraq, iki min üçüncü il iyun ayının on doqquzuncu günündə Dənizçilərin
şəxsiyyət sənədləri haqqında 2003-cü il tarixli Konvensiya (dəyişdirilmiş) adlandırıla biləcək aşağıdakı
Konvensiyanı qəbul edir.
Maddə1
Tətbiq sahəsi
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1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "dənizçi" hərbi gəmilər istisna olmaqla, adətən dəniz
gəmiçiliyində istifadə edilən gəmidə istənilən vəzifədə muzdla çalışan və ya işləyən hər hansı şəxsdir.
2. Hər hansı şəxslər kateqoriyasının bu Konvensiyanın məqsədləri üçün dənizçi sayılıb-sayılmaması
barədə şübhələr olduqda bu məsələ həmin şəxslərin vətəndaşı olduqları və ya daimi yaşadıqları dövlətin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən gəmi sahiblərinin və dənizçilərin əlaqədar təşkilatları ilə
məsləhətləşmələrdən sonra bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun həll edilir.
3. Balıqçılıq gəmiləri sahiblərinin və balıqçılıq gəmilərində işləyən şəxslərin nümayəndəli təşkilatları
ilə məsləhətləşmələrdən sonra səlahiyyətli orqan bu Konvensiyanın müddəalarını kommersiya dəniz
balıqçılığına tətbiq edə bilər.
Maddə2
Dənizçilərin şəxsiyyət sənədlərinin verilməsi
1. Bu Konvensiyanın qüvvəsinin şamil edildiyi hər bir üzv dövlət dənizçi olan hər hansı vətəndaşının
ərizəsinə əsasən ona bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin müddəalarına uyğun dənizçi şəxsiyyət sənədi
verir.
2. Əgər bu Konvensiyada ayrı müddəa nəzərdə tutulmayıbsa, dənizçilərin şəxsiyyət sənədlərinin
verilməsi milli qanunvericilikdə və ya başqa normativ hüquqi aktlarda yol sənədlərinin verilməsi barədə
nəzərdə tutulan şərtlərə tabe edilə bilər.
3. Hər bir üzv dövlət onun ərazisində daimi yaşayan şəxs statusu verilmiş dənizçilərə də 1-ci bənddə
göstərilmiş dənizçi şəxsiyyət sənədi verə bilər.
Dövlətin ərazisində daimi yaşayan şəxslər bütün hallarda 6-cı maddənin 7-ci bəndinin müddəalarına
uyğun hərəkət edirlər.
4. Hər bir üzv dövlət dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin əsassız ləngimələr olmadan verilməsini təmin
edir.
5. Dənizçilərin hüququ var ki, ərizələrinin təmin edilməsindən imtina olunduqda inzibati şikayət
versinlər.
6. Bu Konvensiya üzv dövlətlərin heç birinin qaçqınlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə dair
beynəlxalq müddəalardan irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməsinə mane olmur.
Maddə3
Məzmun və forma
1. Bu Konvensiyanın müddəalarının şamil olunduğu dənizçi şəxsiyyət sənədinin məzmunu bu
Konvensiyaya I Əlavədə göstərilən modelə uyğundur. Sənədin forması və düzəldilməsi zamanı istifadə
edilən materiallar həmin modeldə nəzərdə tutulan və aşağıda şərh olunan meyarlar üzərində qurulan ümumi
texniki tələblərə uyğundur. Texnoloji inkişafla əlaqədar zərurət yarandıqca I Əlavəyə aşağıdakı 8-ci
maddənin müddəalarına uyğun dəyişikliklər edilə bilər, bu şərtlə ki, dəyişiklik sonrakı bəndlərə zidd
olmasın. Milli dənizçi şəxsiyyət sənədlərində və müvafiq prosedurlarda lazımi dəyişikliklərin edilməsi
üçün üzv dövlətlərə yetərincə vaxt gərək olduğu nəzərə alınaraq, dəyişikliyin qəbul edilməsinə dair qərarda
onun qüvvəyə minmə tarixi konkret göstərilir.
2. Dənizçi şəxsiyyət sənədi sadə formada tərtib edilir, dənizdə xüsusi iş şəraitinin olması nəzərə
alınaraq möhkəm materiallardan düzəldilir və maşınla oxunmaya yararlı olur. İstifadə edilən materiallar:
a) həmin sənədin saxtalaşdırılmasına mümkün qədər mane olur və dəyişiklik edildikdə onları
asanlıqla aşkara çıxarmağa imkan verir;
b) minimum xərc tələb etməklə, bütün hökumətlər üçün münasibdir və yuxarıdakı a) yarımbəndində
qoyulmuş məqsədin etibarlı surətdə əldə olunmasını təmin edir.
3. Üzv dövlətlər ümumi beynəlxalq standartın tətbiqinə şərait yaratmaq məqsədilə istifadə edilməli
olan texnologiyaların standartları barəsində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hazırladığı bütün rəhbər
prinsipləri nəzərə alırlar.
4. Dənizçi şəxsiyyət sənədinin ölçüləri adi pasportun ölçülərindən böyük olmur.
5. Dənizçi şəxsiyyət sənədində onu vermiş idarənin adı, həmin idarə ilə dərhal əlaqə yaratmağa imkan
verən məlumatlar, sənədin verildiyi tarix və yer göstərilir, habelə aşağıdakı qeydlər yazılır:
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a) bu sənəd Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 2003-cü il
tarixli Konvensiyasının (dəyişdirilmiş) məqsədləri üçün dənizçi şəxsiyyət sənədidir;
b) bu sənəd müstəqil xarakterlidir və pasport deyildir.
6. Dənizçi şəxsiyyət sənədinin qüvvədə olmasının maksimum müddəti onu vermiş dövlətin
qanunvericiliyinə və digər normativ hüquqi aktlarına uyğun müəyyənləşdirilir, lakin ilk beş il başa çatdıqda
uzadılmaq şərtilə, heç bir halda on ildən çox olmur.
7. Dənizçi şəxsiyyət sənədinə onun sahibi haqqında yalnız aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
a) tam adı (soyadı, adı və əgər varsa, adının digər hissələri);
b) cinsi;
c) doğum tarixi və yeri;
d) vətəndaşlığı;
e) şəxsiyyətinin təyin edilməsi üçün gərəkli ola bilən hər hansı xüsusi bədən əlamətləri;
f) rəqəmli fotoşəkli və ya fotoşəklinin əsli;
g) imzası.
8. Yuxarıdakı 7-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, dənizçi şəxsiyyət sənədində sahibinin
biometrik göstəricilərinin qəlibi və ya ayrı formada ifadə edilmiş biometrik göstəriciləri I Əlavədə
göstərilmiş texniki tələblərə uyğun şəkildə verilməlidir, həm də bu zaman aşağıdakı ilkin şərtlər
gözlənilməlidir:
a) biometrik göstəricilər müvafiq şəxslərin özəl həyatının toxunulmazlığı pozulmadan, onlar narahat
edilmədən, sağlamlıqlarına təhlükə törədilmədən və ya şəxsi ləyaqətlərinə qəsd edilmədən əldə oluna bilər;
b) bu cür biometrik göstəricilər dənizçi şəxsiyyət sənədində gözlə görülə bilməlidir, özü də onların
qəlibdən və ya göstəricilərin verildiyi başqa formadan üzünün çıxarılmasının mümkünlüyü istisna
edilməlidir;
c) biometrik göstəricilərin əldə edilməsi və yoxlanılması üçün zəruri olan avadanlıq istismarda rahat
olmalı və aşağı dəyərinə görə hökumətlərə ümumən əlverişli olmalıdır;
d) biometrik göstəricilərin yoxlanılması üçün zəruri olan avadanlıq adətən dənizçilərin şəxsiyyətinin
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlanıldığı limanlarda və başqa yerlərdə, o cümlədən gəmidə asanlıqla və
etibarlı surətdə istismar edilə bilər;
e) biometrik göstəricilərin istifadə edildiyi sistem (o cümlədən avadanlıq, texnologiyalar və tətbiq
edilən prosedurlar) eyni xarakter daşıyan nəticələr əldə edilməsinə imkan verir və şəxsiyyətin etibarlı
surətdə təyin olunmasını təmin edir.
9. Dənizçi haqqında bütün məlumatlar şəxsiyyət sənədinə gözlə görülə bilən şəkildə daxil edilir.
Dənizçilərin onlara aid olan və adi gözlə oxuna bilməyən hər hansı məlumatları yoxlamasına imkan verən
avadanlıqdan maneəsiz istifadəsi təmin edilir. Bu cür istifadə imkanı sənədi vermiş orqan tərəfindən və ya
onun adından verilir.
10. Dənizçi şəxsiyyət sənədinin məzmunu və forması I Əlavədə göstərilmiş müvafiq beynəlxalq
standartlar nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir.
Maddə 4
Milli elektron məlumat bazası
1. Hər bir üzv dövlət özünün verdiyi hər bir dənizçi şəxsiyyət sənədi, qüvvəsini müvəqqəti
dayandırdığı və ya geri aldığı sənəd haqqında qeydlərin elektron məlumat bazasında saxlanılmasını təmin
edir. Məlumat bazasını müdaxilədən və ya icazəsiz girişdən qorumaq üçün lazımi tədbirlər görülür.
2. Məlumat bazasında olan informasiya dənizçilərin şəxsi məlumatlarının gizli saxlanılması hüququ
tam gözlənilməklə və məlumatların qorunmasına dair qüvvədə olan bütün tələblər yerinə yetirilməklə,
yalnız dənizçi şəxsiyyət sənədinin və ya dənizçi statusunun yoxlanılması üçün zəruri olan məlumatlarla
məhdudlaşır.
Həmin məlumatlar bu Konvensiyaya II Əlavədə şərh edilmişdir. Üzv dövlətlərin öz milli məlumat
bazalarında zəruri dəyişikliklər etməsinə yetərincə vaxt verilməsi zərurəti nəzərə alınmaqla, göstərilən
Əlavəyə aşağıda, 8-ci maddədə müəyyənləşdirilmiş qaydada dəyişikliklər edilə bilər.
3. Hər bir üzv dövlət dənizçi şəxsiyyət sənədi verilmiş istənilən dənizçiyə elektron məlumat bazasına
daxil edilmiş və ya orada saxlanılan özünə aid məlumatları pulsuz öyrənmək, düzgünlüyünü yoxlamaq,
zərurət olduqda isə lazımi düzəlişlər etmək imkanı verən prosedurlar tətbiq edir.
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4. Hər bir üzv dövlət özünün orqanı tərəfindən verilmiş dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin həqiqiliyi və
mötəbərliyi haqqında Təşkilatın üzvü olan bütün dövlətlərin immiqrasiya və ya başqa səlahiyyətli
orqanlarından daxil olan sorğuları yerinə yetirmək məqsədilə daimi fəaliyyət göstərən əlaqələndirmə
mərkəzi təyin edir. Daimi fəaliyyət göstərən əlaqələndirmə mərkəzinə dair müfəssəl məlumatlar
Beynəlxalq Əmək Bürosuna göndərilir, o isə Təşkilatın üzvü olan bütün dövlətlərə verilən siyahı tərtib edir.
5. Təşkilatın üzvü olan dövlətlərdə immiqrasiya və ya başqa səlahiyyətli orqanların elektron
vasitələrin köməyi və ya yuxarıdakı 4-cü bənddə nəzərdə tutulmuş əlaqələndirmə mərkəzi vasitəsilə
yuxarıdakı 2-ci bənddə göstərilmiş məlumatlara daimi və təxirsiz girişi təmin edilir.
6. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün lazımi məhdudiyyətlər qoyulur ki, məlumatların və şəxsi
həyatın sirrinin qorunması ilə bağlı müvafiq normaların gözlənilməsini təmin edən mexanizm olmadan
məlumatların, o cümlədən fotoşəkillərin hər hansı mübadiləsi istisna edilsin.
7. Üzv dövlətlər elektron məlumat bazasında olan şəxsi məlumatlardan yalnız dənizçi şəxsiyyət
sənədlərinin yoxlanılması üçün istifadə olunmasını təmin edirlər.
Maddə5
Keyfiyyətə nəzarət və qiymətləndirmə
1. Dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin verilməsi qaydasına və prosedurlarına, o cümlədən keyfiyyətə
nəzarət prosedurlarına aid minimum tələblər bu Konvensiyaya III Əlavədə şərh edilmişdir. Həmin
minimum tələblər dənizçi şəxsiyyət sənədləri verilməsi sisteminin idarə olunmasında bütün üzv dövlətlərin
hökmən əldə etməli olduqları icbari nəticələri müəyyənləşdirir.
2. Aşağıdakılar üçün lazımi təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə qayda və prosedurlar
müəyyənləşdirilir:
a) dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin boş blanklarının istehsalı və çatdırılması;
b) dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin boş blanklarının və doldurulmuş sənədlərin saxlanılması, onlar
üzərində iş və onlara dair hesabat;
c) dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin verilməsi üçün məsul orqan və bölmə tərəfindən ərizələr üzərində
iş, dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin blanklarının doldurulması və hazır şəxsiyyət sənədlərinin
rəsmiləşdirilməsi, habelə dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin çatdırılması;
d) məlumat bazasının işləməsi və saxlanması;
e) prosedurların və vaxtaşırı qiymətləndirmələrin keyfiyyətinə nəzarət.
3. Üzv dövlətlərin müəyyənləşdirdikləri qayda və prosedurlarda zəruri dəyişikliklər etməsinə
yetərincə vaxt tələb olunduğu nəzərə alınaraq, yuxarıdakı 2-ci bəndin müddəalarının gözlənilməsi şərtilə,
III Əlavədə 8-ci maddəyə uyğun dəyişikliklər edilə bilər.
4. Hər bir üzv dövlət özünün dənizçi şəxsiyyət sənədləri verilməsi sisteminin idarə olunmasını, o
cümlədən keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını azı beş ildən bir müstəqil surətdə qiymətləndirir. Bu cür
qiymətləndirmələrə dair məruzələr, bütün məxfi materialların onlardan çıxarılması şərtilə, Beynəlxalq
Əmək Bürosunun Baş direktoruna göndərilir, surətləri isə müvafiq üzv dövlətlərdə gəmi sahiblərinin və
dənizçilərin nümayəndəli təşkilatlarına çatdırılır.
Hesabata dair bu tələb üzv dövlətləri Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Nizamnaməsinin 22-ci maddəsi
üzrə öhdəliklərdən azad etmir.
5. Beynəlxalq Əmək Bürosu qiymətləndirməyə dair bu məruzələri tanışlıq üçün üzv dövlətlərə
təqdim edir. Bu Konvensiya ilə icazə verilən açıqlamadan başqa, hər cür açıqlama üçün həmin məruzəni
hazırlamış üzv dövlətin razılığı tələb olunur.
6. Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası qəbul etdiyi prosedurlara uyğun olaraq, bütün
müvafiq informasiya əsasında hərəkət edərək, yuxarıdakı 1-ci bənddə göstərilmiş minimum tələbləri tam
yerinə yetirən üzv dövlətlərin siyahısını təsdiq edir.
7. Bu siyahı üzv dövlətlərin ilk tələbi ilə onlara verilməli və müvafiq informasiya daxil olduqca
təzələnməlidir. Hər hansı üzv dövlətin siyahıya daxil edilməsinə 8-ci bənddə göstərilmiş prosedurlar
çərçivəsində inandırıcı əsaslar üzrə etiraz edildiyi hallar barəsində üzv dövlətlərə təxirə salınmadan
məlumat verilməlidir.
8. İnzibati Şura tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prosedurlara uyğun olaraq, siyahıdan çıxarılmış və ya
çıxarıla biləcək üzv dövlətlərə, habelə Konvensiyanı ratifikasiya etmiş əlaqədar üzv dövlətlərin
hökumətlərinə, gəmi sahiblərinin və dənizçilərin nümayəndəli təşkilatlarına özlərinin fikrini yuxarıda
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göstərilən prosedurlara müvafiq surətdə İnzibati Şuranın nəzərinə çatdırmaq və bütün ixtilafları ədalətlə və
qərəzsiz şəkildə vaxtında nizama salmaq imkanı nəzərdə tutulur.
9. Hər hansı üzv dövlət tərəfindən verilmiş dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin tanınması həmin dövlətin
yuxarıdakı 1-ci bənddə göstərilmiş minimum tələbləri yerinə yetirməsindən asılıdır.
Maddə6
Dənizçilərin sahilə buraxılmasına, habelə tranzitinə və başqa gəmilərə
keçməsinə imkanlar yaradılması
1. Bu Konvensiyanın qüvvəsinin şamil olunduğu üzv dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun verilmiş həqiqi dənizçi şəxsiyyət sənədi olan hər hansı dənizçi bu Konvensiyanın
anlamında dənizçi sayılır, amma dənizçi şəxsiyyət sənədinin həqiqiliyini şübhə altına almağa aşkar
əsasların olduğu hallar istisna təşkil edir.
2. Dənizçilər və gəmi sahibləri aşağıdakı 3-6 və 7-9-cu bəndlərə müvafiq surətdə ölkəyə gəlməsinə
icazə istənilən dənizçinin bu Konvensiyanın tələblərinə uyğun verilmiş dənizçi şəxsiyyət sənədinin sahibi
olduğunu yəqinləşdirmək üçün aparılan yoxlamalar və hər hansı digər zəruri təhqiqat və rəsmiyyət ilə bağlı
xərc çəkmirlər.
Sahilə buraxılma
3. Yuxarıdakı 2-ci bənddə göstərilən yoxlamalar və hər hansı digər rəsmiyyət sənəd sahibinin gəlişi
barədə səlahiyyətli orqanların yetərli müddət qabaqcadan bildiriş alması şərtilə mümkün qədər qısa
müddətdə aparılır. Sənəd sahibinin gəlişi barədə bildirişə II Əlavənin 1-ci bölməsində nəzərdə tutulan
müfəssəl məlumat daxil edilir.
4. Bu Konvensiyanın qüvvəsinin şamil olunduğu hər bir üzv dövlət gəminin limanda olduğu vaxt
sahilə müvəqqəti buraxılmaq məqsədilə onun ərazisinə gəlməsinə icazə istənilən, həqiqi dənizçi şəxsiyyət
sənədi olan hər hansı dənizçinin ərazisinə gəlməsinə, dənizçi şəxsiyyət sənədinin həqiqiliyini şübhə altına
almağa imkan verən aşkar əsaslar olmadıqda, mümkün qədər qısa müddətdə icazə verir.
5. Əraziyə gəlməyə bu cür icazə gəmi gələrkən bütün rəsmiyyətin icra edilməsi və səlahiyyətli
orqanın dənizçinin sahilə buraxılmasına icazə verməkdən ictimai sağlamlığın, ictimai təhlükəsizliyin,
ictimai qaydanın və ya milli təhlükəsizliyin qorunması mülahizələrinə əsasən imtina etməsinə əsasların
olmaması şərtilə verilir.
6. Sahilə buraxılmaq üçün dənizçilərin viza alması tələb edilmir. Bu tələbi tam yerinə yetirməyə
imkanı olmayan hər bir üzv dövlət təmin edir ki, onun qanunvericiliyində, digər normativ hüquqi aktlarında
və ya tətbiq edilən praktikasında həmin tələbə əsas etibarılə uyğun gələn prosedurlar nəzərdə tutulsun.
Tranzit və başqa gəmiyə keçmə
7. Bu Konvensiyanın qüvvəsinin şamil olunduğu hər bir üzv dövlət aşağıdakı məqsədlər üçün onun
ərazisinə gəlməsinə icazə istənilən, pasportla birlikdə həqiqi dənizçi şəxsiyyət sənədi olan hər hansı
dənizçinin ərazisinə gəlməsinə də mümkün qədər qısa müddətdə icazə verir:
a) öz gəmisinə gəlmək və ya başqa gəmiyə keçmək;
b) başqa ölkədə olan gəmisinə getmək və ya vətənə qayıtmaq məqsədilə
tranzit səfər; yaxud əlaqədar üzv dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən bəyənilmiş hər hansı digər
məqsəd üçün.
8. Əraziyə gəlməyə bu cür icazə dənizçi şəxsiyyət sənədinin həqiqiliyini şübhə altına almağa imkan
verən aşkar əsasların olmaması şərtilə və səlahiyyətli orqanın dənizçinin əraziyə gəlməsinə icazə
verməkdən ictimai sağlamlığın, ictimai təhlükəsizliyin, ictimai qaydanın və ya milli təhlükəsizliyin
qorunması mülahizələrinə əsasən imtina etməsinə əsasların olmadığı halda verilir.
9. İstənilən üzv dövlət yuxarıdakı 7-ci bənddə sadalanmış məqsədlərdən biri üçün öz ərazisinə
gəlməyə icazə verməzdən əvvəl dənizçinin niyyətləri və bu niyyətlərini həyata keçirmək qabiliyyəti
barəsində qənaətbəxş sübutların, o cümlədən sənədli sübutların təqdim olunmasını tələb edə bilər. Üzv
dövlət həmçinin dənizçinin ərazidə olması müddətini onun gəlmə məqsədini nəzərə almaqla yetərli sayılan
müddətədək məhdudlaşdıra bilər.
Maddə7
Sənədə daimi sahiblik və onun geri alınması
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1. Dənizçinin şəxsiyyət sənədi daim onda olur, amma dənizçinin yazılı razılığı ilə sənədin salamatlığı
məqsədilə müvafiq gəminin kapitanında olduğu hallar istisna təşkil edir.
2. Bu Konvensiyanın dənizçi şəxsiyyət sənədi verilməsinə dair tələblərinə dənizçinin daha cavab
vermədiyi barədə inandırıcı sübutların olduğu halda sənədi vermiş dövlət onu dərhal geri ala bilər. Dənizçi
şəxsiyyət sənədinin qüvvəsinin dayandırılması və ya geri alınması prosedurları gəmi sahiblərinin və
dənizçilərin nümayəndəli təşkilatları ilə məsləhətləşmələrin gedişində müəyyənləşdirilir və inzibati şikayət
verilməsi prosedurlarını da nəzərdə tutur.
Maddə8
Əlavələrdə dəyişikliklər edilməsi
1. Bu Konvensiyanın müvafiq müddəalarını gözləmək şərtilə Beynəlxalq Əmək Konfransı
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının lazımi qaydada yaradılmış üçtərəfli dəniz orqanı ilə məsləhətləşmələr
əsasında Əlavələrdə dəyişikliklər edə bilər. Qərar bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş üzv dövlətlərin azı
yarısı da daxil olmaqla, Konfransda iştirak edən nümayəndələrin azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş üzv dövlətlərin hər biri bu cür dəyişikliyin qəbul edildiyi
gündən altı ay ərzində Baş direktora göndərdiyi yazılı bildiriş vasitəsilə xəbər verə bilər ki, dəyişiklik həmin
üzv dövlət üçün qüvvəyə minmir və ya daha sonra yeni yazılı bildiriş göndərilməklə qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə9
Keçid müddəası
Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 1958-ci il tarixli Konvensiyanın tərəfi olan və bu
Konvensiyanın ratifikasiyası məqsədilə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 19-cu maddəsinə
uyğun tədbirlər görən hər hansı üzv dövlət bu Konvensiyanı müvəqqəti tətbiq etmək niyyəti barəsində Baş
direktora bildiriş göndərə bilər. Bu cür üzv dövlətin verdiyi dənizçi şəxsiyyət sənədləri, bu Konvensiyanın
2-5-ci maddələrində şərh edilmiş tələblərin gözlənilməsi və bu Konvensiyaya uyğun verilmiş dənizçi
şəxsiyyət sənədlərinin müvafiq üzv dövlət tərəfindən tanınması şərtilə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün
dənizçi şəxsiyyət sənədləri sayılır.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 10
Bu Konvensiya dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 1958-ci il tarixli Konvensiyanı dəyişdirir.
Maddə 11
Bu Konvensiyanın ratifikasiyasına dair rəsmi təsdiqnamələr qeydə alınmaq üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 12
1. Bu Konvensiya Beynəlxalq Əmək Bürosunun üzvü olan və təsdiqnamələr Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoru tərəfindən qeydə alınmış dövlətlər üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
2. Konvensiya Təşkilatın üzvü olan iki dövlətin təsdiqnamələrinin Baş direktor tərəfindən qeydə
alındığı gündən altı ay sonra qüvvəyə minir.
3. Sonralar bu Konvensiya hər bir üzv dövlət üçün onun təsdiqnaməsinin qeydə alındığı gündən altı
ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 13
1. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzv dövlət onun ilk dəfə qüvvəyə mindiyi gündən on
il keçdikdən sonra Konvensiyanın etibarsız elan edilməsi haqqında Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş
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direktoruna qeydə alınmağa göndərdiyi bəyanatı vasitəsilə onu etibarsız elan edə bilər. Etibarsız elan etmə
bu barədə bəyanatın qeydə alındığı gündən 12 ay sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş və yuxarıdakı bənddə göstərilən on il keçdikdən sonra bir il
ərzində bu maddədə nəzərdə tutulan etibarsız elan etmə hüququndan istifadə etməmiş hər bir üzv dövlət
üçün Konvensiya növbəti on il üçün qüvvədə qalır və hər on ildən sonra o, Konvensiyanı bu maddədə
nəzərdə tutulan qaydada etibarsız elan edə bilər.
Maddə14
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü olan bütün
dövlətlərə Təşkilatın üzvü olan dövlətlərin ona göndərdiyi bütün təsdiqnamələrin və etibarsız elan etməyə
dair bəyanatların qeydə alınması barədə bildiriş göndərir.
2. Baş direktor aldığı ikinci təsdiqnamənin qeydiyyatı barədə Təşkilatın üzvü olan dövlətlərə bildiriş
göndərərkən onların diqqətini bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixə yönəldir.
3. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü olan bütün
dövlətlərə Əlavələrdə 8-ci maddəyə uyğun edilən hər hansı dəyişikliklər, habelə bunlara dair yazılı
bildirişlər barəsində bildiriş göndərir.
Maddə

15

Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru yuxarıdakı maddələrin müddəalarına uyğun qeydə
aldığı bütün təsdiqnamələr və etibarsız elan etməyə dair bəyanatlar barəsində müfəssəl məlumatı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydə alınmaq üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 16
Beynəlxalq Əmək Bürosu İnzibati Şurası zəruri saydığı hər bir halda Baş Konfransa bu
Konvensiyanın tətbiqinə dair məruzə təqdim edir və 8-ci maddənin müddəalarını da nəzərə almaqla,
Konvensiyanın tam və ya qismən dəyişdirilməsi barədə məsələnin Konfransın gündəliyinə salınmasının
məqsədəuyğunluğunu nəzərdən keçirir.
Maddə

17

1. Əgər Konfrans bu Konvensiyanı tam və ya qismən dəyişdirən yeni Konvensiya qəbul edərsə və
yeni konvensiyada ayrı qayda nəzərdə tutulmazsa:
a) dəyişdirici yeni konvensiyanın hər hansı üzv dövlət tərəfindən ratifikasiya edilməsi, dəyişdirici
yeni konvensiyanın qüvvəyə minməsi şərtilə, 13-cü maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, avtomatik
surətdə dərhal bu Konvensiyanın etibarsızlığına səbəb olacaqdır;
b) dəyişdirici yeni konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən bu Konvensiya Təşkilatın üzvü olan
dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edilmək üçün daha açıq olmur.
2. Bu Konvensiya onu ratifikasiya etmiş, lakin dəyişdirici yeni konvensiyanı ratifikasiya etməmiş
üzv dövlətlər üçün istənilən halda forma və məzmunca qüvvədə qalır.
Maddə

18

Bu Konvensiyanın ingilis və fransız dillərində mətnləri eyni qüvvəlidir.
ƏLAVƏLƏR
IƏlavə
Dənizçi şəxsiyyət sənədinin modeli
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Forması və məzmunu aşağıda göstərilən dənizçi şəxsiyyət sənədi yüksək keyfiyyətə malik elə
materiallardan hazırlanır ki, bunlar praktik imkanlar baxımından və çəkiləsi məsrəflər kimi mülahizələrə
görə geniş ictimaiyyət üçün asanlıqla əldə edilə bilən olmasın. Həmin sənəddə Konvensiyanın müddəaları
ilə nəzərdə tutulan informasiyanın daxil edilməsi üçün zəruri olan sahədən artıq yer olmur.
Sənəddə onu verən dövlətin adı və aşağıdakı məlumat göstərilir:
"Bu sənəd Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 2003-cü il tarixli
Konvensiyasının (dəyişdirilmiş) məqsədləri üçün dənizçi şəxsiyyət sənədidir. Bu sənəd müstəqil xarakterə
malikdir və pasport deyildir".
Sənədin aşağıda qara şriftlə verilmiş məlumatların göstərildiyi səhifələri laminar və ya lak təbəqəsi
çəkilməklə, yaxud fotoşəkillərin və digər bioqrafik məlumatların saxtalaşdırılmasına eyni dərəcədə mane
olan təsvir çapı texnologiyasının və substrat materialın tətbiqi hesabına mühafizə edilməlidir.
İstifadə edilən materiallar, məlumatların ölçüsü və yerləşdirilməsi 9303- cü sənədin (2-ci nəşr, 2002ci il) 3-cü hissəsində və ya 9303-cü sənədin (5- ci nəşr, 2003-cü il) 1-ci hissəsində göstərilmiş Beynəlxalq
Mülki Aviasiya Təşkilatının (İKAO) texniki tələblərinə uyğundur.
Digər mühafizə metodları aşağıdakı elementlərin azı birini əhatə edir:
Su nişanları, ultrabənövşəyi mühafizə elementləri, xüsusi boyalardan istifadə, xüsusi rəng dizaynları,
perforasiyalı təsvirlər, holoqramlar, lazerlə həkk etmə, mikroçap və termik laminar çəkmə.
Dənizçi şəxsiyyət sənədində göstərilməli olan məlumatlara aşağıdakılar daxildir:
I. Sənədi vermiş orqan:
II. Sənədi vermiş orqanın telefon (larının) nömrəsi (nömrələri), elektron poçt ünvanı və
İnternet saytı:
III. Verildiyi tarix və yer:
a) Dənizçinin tam adı:
b) Cinsi:
c) Doğum tarixi və yeri:
d) Vətəndaşlığı:
e) Şəxsiyyətinin təyin edilməsi üçün faydalı ola bilən hər hansı xüsusi bədən əlamətləri:
f) İmzası:
g) Qüvvədə olma müddətinin bitdiyi tarix:
h) Sənədin tipi və ya təyinatı:
i) Sənədin yeganə nömrəsi:
j) Fərdi eyniləşdirmə nömrəsi (fakultativ):
k) Barmaq izləri əsasında tərtib edilmiş və standartı hazırlanmalı olan ştrix-koddakı rəqəmlər
şəklində verilmiş biometrik qəlib:
l) Yuxarıda adı çəkilən 9303-cü sənəddə göstərilmiş İKAO-nun texniki tələblərinə uyğun maşınla
oxunan zona.
IV. Sənədi vermiş orqanın rəsmi möhürü və ya ştampı.
Məlumatların izahı
Məlumatların göstərildiyi səhifələrin kənarlarındakı başlıqlar sənədin verilmiş olduğu ölkənin dilinə
(dillərinə) tərcümə edilə bilər. Əgər milli dil ingilis, fransız və ya ispan dili deyildirsə, başlıqlar bu dillərdən
birində də verilir.
Sənəddə bütün yazılar latın əlifbasının hərfləri ilə göstərilir.
Yuxarıda göstərilmiş informasiya aşağıdakı xarakteristikalara malikdir:
I. Sənədi vermiş orqan: sənədi vermiş dövlətin İSO kodu, dənizçi şəxsiyyət sənədini vermiş təşkilatın
tam adı və tam ünvanı, habelə sənədin verilməsinə icazə verən şəxsin adı və vəzifəsi.
II. Telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı və İnternet saytı Konvensiyada göstərilmiş əlaqələndirmə
mərkəzinə istinadlara uyğundur.
III. Verildiyi tarix və yer: tarix gün//ay//il ardıcıllığı ilə (məsələn, 31//12//03) ikirəqəmli ərəb ədədləri
şəklində yazılır; verilmə yerinin adı milli pasportda olduğu kimi yazılır.
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a) Dənizçinin tam adı: əvvəlcə dənizçinin soyadı, sonra isə şəraitdən asılı olaraq adının digər hissələri
yazılır;
b) Cinsi: kişilər üçün "M" və ya qadınlar üçün "F" göstərilir;
c) Doğum tarixi və yeri: tarix gün//ay//il ardıcıllığı ilə ikirəqəmli ərəb ədədləri şəklində yazılır;
doğum yerinin adı milli pasportda olduğu kimi yazılır;
d) Vətəndaşlığı haqqında məlumat: vətəndaşlığı göstərilir;
e) Xüsusi bədən əlamətləri: şəxsiyyətinin təyin edilməsinə kömək göstərən hər hansı fərqləndirici
əlamətləri;
f) Dənizçinin imzası;
g) Qüvvədə olma müddətinin bitdiyi tarix: gün//ay//il ardıcıllığı ilə ikirəqəmli ərəb ədədləri şəklində;
h) Sənədin tipi və ya təyinatı: sənədin tipinin latın əlifbasının baş hərflərindən ibarət tipi (S);
i) Sənədin yeganə nömrəsi: ölkənin kodu (bax: yuxarıdakı I bənd), daha sonra ən çoxu doqquz
işarədən ibarət olan hərfli-rəqəmli uçot nömrəsi;
j) Fərdi eyniləşdirmə nömrəsi: dənizçinin ən çoxu 14 hərfli-rəqəmli işarədən ibarət olan fakultativ
fərdi eyniləşdirmə nömrəsi;
k) Biometrik qəlib: dəqiq texniki tələblər işlənib hazırlanmalıdır;
l) Maşınla oxunan zona: İKAO-nun yuxarıda adı çəkilən 9303-cü Sənədində göstərilmiş texniki
tələblərə uyğun olaraq.
II Ə l a və
Elektron məlumat bazası
Bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1, 2, 6 və 7-ci bəndlərinə uyğun olaraq hər bir üzv dövlətin
qoruyub saxlayacağı elektron məlumat bazasında hər qeyd üzrə verilən məlumatlara aşağıdakılar daxildir:
1-ci bölmə
1. Sənədi vermiş orqanın şəxsiyyət sənədində göstərilmiş adı.
2. Dənizçinin şəxsiyyət sənədində göstərildiyi kimi tam adı.
3. Şəxsiyyət sənədinin yeganə nömrəsi.
4. Şəxsiyyət sənədinin qüvvədə olma müddətinin bitdiyi, qüvvəsinin dayandırıldığı və ya geri alındığı
tarix.
2-ci bölmə
5. Şəxsiyyət sənədinə daxil edilmiş biometrik qəlib.
6. Fotoşəkil.
7. Dənizçi şəxsiyyət sənədləri barəsində daxil olan bütün sorğulara dair müfəssəl məlumat.
III Ə l a v ə
Dənizçi şəxsiyyət sənədlərinin verilməsinə aid tələblər, habelə tövsiyə edilən prosedurlar və
praktika
Bu Əlavədə bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinə uyğun olaraq hər bir üzv dövlətin dənizçi şəxsiyyət
sənədlərinin (bundan sonra "DŞS" adlandırılır) verilməsinə aid qəbul etməli olduğu prosedurlara, o
cümlədən keyfiyyətə nəzarət prosedurlarına aid minimum tələblər göstərilmişdir.
A hissəsində DŞS-nin verilməsi prosedurlarının həyata keçirilməsi zamanı hər bir üzv dövlətin
minimum əldə etməli olduğu icbari nəticələr sadalanmışdır.
B hissəsində həmin nəticələrin əldə edilməsinin prosedurlarına və praktik metodlarına dair tövsiyələr
verilmişdir. B hissəsi üzv dövlətlər tərəfindən tamamilə nəzərə alınmalıdır, amma məcburi deyildir.
A hissəsi. İcbari nəticələr
1.

DŞS blanklarının istehsalı və çatdırılması
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DŞS blanklarının istehsalının və çatdırılmasının lazımi təhlükəsizlik səviyyəsinin
təmin edilməsi üçün qayda və prosedurlar müəyyənləşdirilir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:
a) bütün DŞS blankları eyni keyfiyyətlidir, forma və məzmun baxımından I Əlavədə şərh edilmiş
texniki tələblərə uyğundur;
b) istehsal üçün istifadə edilən materiallar mühafizə və nəzarət altında saxlanılmalıdır;
c) DŞS blankları bütün istehsal və çatdırılma prosesində mühafizə, nəzarət altında saxlanılmalı,
eyniliyi təyin edilməli və müşahidə olunmalıdır;
d) istehsalçılar DŞS blanklarının istehsalı və çatdırılması baxımından öz vəzifələrini lazımınca yerinə
yetirmək üçün vasitələrə malikdirlər;
e) DŞS blanklarının istehsalçıdan sənədi verən orqana aparılması təhlükəsizlik texnikası tələblərinə
uyğun təmin edilir.
2. DŞS blanklarının və doldurulmuş DŞS-lərin saxlanması və işlənməsi, habelə onlara dair hesabat
DŞS blanklarının və doldurulmuş DŞS-lərin saxlanılması və işlənilməsi zamanı, habelə onlara dair
hesabat barəsində lazımi təhlükəsizlik səviyyəsinin təmin edilməsi üçün qayda və prosedurlar
müəyyənləşdirilir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:
a) DŞS blanklarının və doldurulmuş DŞS-lərin saxlanılmasına və işlənilməsinə nəzarəti sənədi verən
orqan həyata keçirir;
b) DŞS blankları, habelə doldurulmuş və qüvvədən düşmüş DŞS-lər, o cümlədən onların nümunələri
mühafizə, nəzarət altında saxlanılmalı, eyniliyi təyin edilməli və müşahidə olunmalıdır;
c) bu prosesdə iştirak edən heyət onların qulluq vəziyyətinə verilən təmiz ad, loyallıq və etibarlıq
standartlarına cavab verir və lazımi peşə hazırlığına malikdirlər;
d) səlahiyyətli vəzifəli şəxslər arasında vəzifə bölgüsü icazəsiz DŞS verilməsinin qarşısını almağa
yönəldilmişdir.
3. Ərizələrin işlənilməsi; DŞS-nin qüvvəsinin dayandırılması və ya geri alınması; apellyasiya
proseduru
DŞS-lərin verilməsinə və çatdırılmasına məsul orqan və bölmə tərəfindən ərizələrin işlənilməsi, DŞS
blanklarının doldurulması və hazır DŞS-lərin rəsmiləşdirilməsi zamanı lazımi təhlükəsizlik səviyyəsinin
təmin edilməsi üçün qayda və prosedurlar müəyyənləşdirilir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:
a) ilk ərizədən sonra və qüvvəsi bərpa edildikdə DŞS-nin yalnız aşağıdakılar əsasında verilməsini təmin
edən yoxlama və təsdiqləmə proseduru:
i) I Əlavədə müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun bütün informasiyanın əks edildiyi ərizə;
ii) sənədi verən dövlətin qanunvericiliyinə və praktikasına uyğun ərizəçinin şəxsiyyətinə dair sübutlar;
iii) dövlətin vətəndaşlığına və ya ərazisində daimi yaşamağa dair sübutlar;
iv) ərizəçinin 1-ci maddənin müddəalarına uyğun dənizçi olmasına dair sübutlar;
v) ərizəçilərin, xüsusən bir neçə dövlətin vətəndaşı olan şəxslərin və ya dövlətin ərazisində daimi yaşayan
şəxs statusuna malik olan şəxslərin birdən artıq DŞS almamasının təmin edilməsi;
vi) beynəlxalq aktlarda şərh edilmiş əsas hüquq və azadlıqlara lazımınca riayət edilməklə, ərizəçinin
təhlükəsizlik üçün qorxu törətməməsinin yoxlanılması;
b) bu qayda aşağıdakıları təmin edir:
i) II Əlavədəki hər bir bənd üzrə konkret məlumatlar DŞS-nin verilməsi ilə eyni vaxtda məlumat bazasına daxil
edilir;
ii) ərizəçidən alınan məlumatlar, fotoşəkil, imza və biometrik elementlər ona uyğun gəlir;
iii) ərizəçidən alınan məlumatlar, fotoşəkil, imza və biometrik elementlər DŞS-nin işlənilməsi, verilməsi və
çatdırılmasının bütün proseduru ərzində ərizə ilə uzlaşır;
c) verilmiş DŞS-nin qüvvəsinin dayandırıldığı və ya geri alındığı halda məlumat bazasının
təzələnməsi üçün təcili tədbirlər görülür;
d) dənizçiyə DŞS-nin qüvvəsini uzatmaq və ya yenisini vermək lazım olduğu, habelə DŞS-nin
itirildiyi hallarda sənədin qüvvəsini uzatma və/ və ya təzələmə sistemi müəyyənləşdirilir;
e) DŞS-nin qüvvəsinin dayandırıla və ya geri alına biləcəyi hallar gəmi sahiblərinin və dənizçilərin
təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra müəyyənləşdirilir;
f) səmərəli və şəffaf apellyasiya prosedurları müəyyənləşdirilir.
4. Məlumat bazasının işləməsi, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və saxlanması
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Məlumat bazasının işləməsi və saxlanması üçün lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etməyin
qayda və prosedurları müəyyənləşdirilir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:
a) məlumat bazasının məlumatların icazəsiz dəyişdirilməsindən və icazəsiz girişdən mühafizəsi təmin
edilir;
b) məlumatlar daim təzələnir və informasiya itkisindən qorunur, habelə sorğu üzrə istənilən vaxt
əlaqələndirmə mərkəzi vasitəsilə verilə bilir;
c) məlumat bazasının başqa məlumat bazaları ilə birləşməsinə və ya onunla əlaqə qurulmasına, onun
surətinin çıxarılmasına və ya başqa məlumat bazalarına köçürülməsinə yol verilmir; məlumat bazasındakı
informasiyadan yalnız dənizçilərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədləri üçün istifadə edilir;
d) şəxsiyyətin hüquqlarına, o cümlədən aşağıdakılara hörmət bəslənilməsi təmin edilir:
i) şəxsi məlumatların toplanması, saxlanılması, işlənilməsi və ötürülməsi zamanı şəxsi həyatın
gizliliyinin qorunması hüququ;
ii) dənizçinin özünə aid məlumatlara giriş və hər hansı qeyri-dəqiqliyin vaxtında düzəldilməsi hüququ.
5. Prosedurların keyfiyyətinə nəzarət və vaxtaşırı qiymətləndirmə
a) aşağıdakılar barəsində tələb edilən standartların gözlənilməsini təmin etmək üçün prosedurların
keyfiyyətinə nəzarət və vaxtaşırı qiymətləndirmə, o cümlədən proseslərin monitorinqi hesabına lazımi
təhlükəsizlik səviyyəsini təmin etməyin qayda və prosedurları müəyyənləşdirilir:
i)
DŞS blanklarının istehsalı və çatdırılması;
ii) qüvvədən düşmüş blankların və doldurulmuş DŞS-lərin saxlanılması və işlənilməsi, habelə onlara
dair hesabat;
iii) sənədin verilməsinə və çatdırılmasına məsul orqan və bölmə tərəfindən ərizələrin işlənilməsi, DŞS
blanklarının doldurulması və hazır DŞS-lərin rəsmiləşdirilməsi;
iv) məlumat bazasının işləməsi, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və saxlanılması;
b) sənəd vermə sisteminin və prosedurunun etibarlılığını, habelə onların bu Konvensiyanın tələblərinə
uyğunluğunu təmin etmək üçün vaxtaşırı yoxlamalar aparılır;
c) ratifikasiya etmiş digər üzv dövlətlər tərəfindən təqdim olunan vaxtaşırı yoxlamalara dair
məruzələrdəki informasiyanın məxfiliyinin qorunması üçün prosedurlar müəyyənləşdirilir.
B hissəsi. Tövsiyə edilən prosedurlar və praktika
1. DŞS blanklarının istehsalı və çatdırılması
1.1 DŞS-lərin salamatlığını və eyniliyini təmin etmək məqsədilə səlahiyyətli orqan üzv dövlət
tərəfindən verilən DŞS blanklarının istehsalı üçün səmərəli mənbə seçməlidir.
1.2. Əgər blanklar DŞS-lərin verilməsinə məsul orqanın ("sənədi verən orqan") bina və otaqlarında
istehsal edilməlidirsə, aşağıdakı 2.2.-ci bəndin müddəaları tətbiq edilir.
1.3. Müəssisənin kənarda seçildiyi halda səlahiyyətli orqan:
1.3.1. həmin müəssisənin təmiz ada malik olduğunu, maliyyə sabitliyini və etibarlığını
yəqinləşdirməlidir;
1.3.2. DŞS blanklarının istehsalında iştirak edən bütün əməkdaşları təyin etməyi müəssisədən tələb
etməlidir;
1.3.3. müəssisədən tələb etməlidir ki, təyin olunmuş əməkdaşların etibarlığını, təmiz adını və
loyallığını göstərən sübutları sənədi verən orqana təqdim etsin və müəssisənin hər bir belə əməkdaşı
dolanışıq üçün yetərli vəsaitlə və məşğulluğuna yetərli qarantiyalar ilə təmin etdiyinə onu inandırsın;
1.3.4. müəssisə ilə yazılı saziş - sənədi verən orqanın DŞS-lər üçün öz məsuliyyətinə xələl
gətirmədən, başqa məsələlər sırasında aşağıdakı 1.5-ci bənddə göstərilən texniki tələbləri və təlimatları
müəyyənləşdirən saziş bağlamalı və müəssisədən tələb etməlidir:
1.3.4.1. DŞS blanklarının istehsalında yalnız məxfiliyin qorunmasına dair ciddi öhdəliklər götürməli
olan təyin edilmiş əməkdaşların iştirakı təmin olunsun;
1.3.4.2. DŞS blanklarının müəssisədən sənədi verən orqanın binasına daşınması zamanı bütün zəruri
təhlükəsizlik tədbirləri görülsün. Blankları verən vəzifəli şəxslər səhlənkarlıq göstərmədikləri əsas
götürülməklə məsuliyyətdən azad edilə bilməzlər;
1.3.4.3. göndərilən blankların hər bükülüsü içindəkilərə dair dəqiq informasiya verən qaimə ilə
müşayiət edilsin; o cümlədən qaimədə hər dəstdəki DŞS-lərin nömrələri göstərilsin;
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1.3.5. sazişdə ilkin podratçının işləri davam etdirməyə qadir olmadığı halda işlərin başa çatdırılmasını
nəzərdə tutan müddəa olmasını təmin etməlidir;
1.3.6. müəssisənin yuxarıda göstərilən bütün öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirmək üçün vasitələrə
malik olduğunu saziş imzalanmazdan əvvəl yəqinləşdirməlidir.
1.4. Sənədi verən orqan və ya müəssisə DŞS blanklarını üzv dövlətin hüdudlarından kənara
göndərdiyi halda üzv dövlətin səlahiyyətli orqanı bu bəndin tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə xarici
dövlətin müvafiq orqanına səlahiyyətlər verə bilər.
1.5. Səlahiyyətli orqan başqa vəzifələri ilə yanaşı:
1.5.1. DŞS blanklarının istehsalında istifadə ediləcək bütün materiallar barəsində müfəssəl texniki
tələbləri müəyyənləşdirməlidir; həmin materiallar bu Konvensiyaya I Əlavədə şərh edilmiş ümumi texniki
tələblərə uyğun gəlməlidir;
1.5.2. I Əlavədə müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun DŞS blanklarının forması və məzmunu
barəsində dəqiq texniki tələbləri müəyyənləşdirməlidir;
1.5.3. əgər sonralar müxtəlif çap maşınlarından istifadə ediləcəksə, bu tələblərin DŞS blanklarının
eyni cür çapına şərait yaratmasını təmin etməlidir;
1.5.4. hər bir DŞS blankında müəyyən ardıcıllıqla və I Əlavənin müddəalarına uyğun çap olunacaq
yeganə sənəd nömrəsinin generasiya edilməsi üçün dəqiq təlimatlar verməlidir;
1.5.5. istehsal prosesi ərzində bütün materialların saxlanılması barədə dəqiq texniki tələblər
müəyyənləşdirməlidir.
2. DŞS blanklarının və doldurulmuş DŞS-lərin saxlanması və işlənməsi, habelə onlara dair hesabat
məsələləri
2.1. Sənədlərin verilməsi prosesi ilə bağlı bütün əməliyyatlar (o cümlədən DŞS blanklarının,
qüvvədən düşmüş və doldurulmuş DŞS-lərin, onların doldurulması üçün vasitə və materialların saxlanması,
ərizələrə baxılması, DŞSlərin verilməsi, məlumat bazasının tərtibi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi)
sənədi verən orqanın bilavasitə nəzarəti altında həyata keçirilməlidir.
2.2. Sənədi verən orqan sənədlərin verilməsi prosesində iştirak edən bütün rəsmi şəxslərin
qiymətləndirilməsini və onların hər biri barəsində təmiz ada, loyallığa və etibarlılığa dair şəhadətnaməni
hazırlamalıdır.
2.3. Sənədi verən orqan təmin etməlidir ki, sənədlərin verilməsi prosesində iştirak edən rəsmi şəxslər
eyni bir ailənin üzvləri olmasınlar.
2.4. Sənədlərin verilməsində iştirak edən rəsmi şəxslərin konkret məsuliyyət sahələri sənədi verən
orqan tərəfindən lazımi qaydada müəyyənləşdirilməlidir.
2.5. Heç bir rəsmi şəxs DŞS alınmasına dair ərizələrə baxılması və müvafiq DŞS-nin hazırlanması
ilə bağlı bütün əməliyyatlara məsul olmamalıdır. DŞS verilməsinə məsul olan rəsmi şəxsə ərizə göndərən
rəsmi şəxs sənədlərin verilməsi prosesində iştirak etməməlidir. Ərizələrə baxılması və DŞS-lərin verilməsi
sahəsində müxtəlif vəzifələri yerinə yetirən rəsmi şəxslər arasında rotasiya aparılmalıdır.
2.6. Sənədi verən orqan daxili istifadə üçün nəzərdə tutulan və aşağıdakıları təmin edən qaydalar
hazırlamalıdır:
2.6.1. DŞS blanklarının bağlı otaqlarda saxlanılması, onların yalnız gözlənilən gündəlik əməliyyat
həcminə uyğun miqdarda və yalnız şəxsi məlumatlarla doldurulmasına məsul olan rəsmi şəxslərə, habelə
xüsusi səlahiyyət verilmiş rəsmi şəxsə verilməsi, hər günün sonunda artıq DŞS blanklarının qaytarılması;
DŞS-lərin təhlükəsiz saxlanılmasının təmin edilməsi tədbirləri icazəsiz girişin qarşısının alınmasının və
qaydanı pozanların aşkar edilməsinin başqa üsullarından istifadəni də əhatə etməlidir;
2.6.2. nümunə kimi istifadə edilən bütün DŞS blanklarında şəxsi məlumatların olmaması və müvafiq
nişanların vurulması;
2.6.3. hər DŞS blankının və hər doldurulmuş, lakin hələ verilməmiş DŞS blankının yeri barədə
gündəlik cədvəllərin, bağlı otaqda saxlanılanlar və konkret rəsmi şəxsdə və ya rəsmi şəxslərdə olanlar da
göstərilməklə, hazırlanması və təhlükəsiz yerdə saxlanılması; cədvəl DŞS blankları və ya doldurulmuş,
lakin hələ verilməmiş DŞS-lər ilə işdə iştirak etməyən rəsmi şəxs tərəfindən tərtib edilməlidir;
2.6.4. DŞS blanklarının doldurulmasına məsul rəsmi şəxslər və ya xüsusi səlahiyyət verilmiş hər
hansı şəxs istisna olmaqla, DŞS blanklarının, habelə onların doldurulması üçün vasitələrin və materialların
heç kəsin əlinə düşməməsi;
2.6.5. hər bir doldurulmuş DŞS-nin bağlı otaqda saxlanılması və yalnız DŞS-lərin verilməsinə məsul
rəsmi şəxsə, yaxud xüsusi səlahiyyət verilmiş hər hansı şəxsə verilməsi;
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2.6.5.1. xüsusi səlahiyyət verilmiş rəsmi şəxslərin dairəsi aşağıdakılarla məhdudlaşdırılmalıdır:
a) sənədi verən orqanın icraçı rəhbəri və ya onu rəsmən təmsil edən hər hansı şəxs tərəfindən verilmiş
yazılı icazə əsasında fəaliyyət göstərən şəxslər;
b) aşağıdakı 5-ci bənddə göstərilmiş nəzarətçi və təftiş və ya başqa nəzarət aparılması üçün təyin
edilmiş şəxslər;
2.6.6. rəsmi şəxsin ailə üzvlərinin və ya yaxın dostunun ərizəsinə əsasən şəxsiyyət sənədlərinin
verilməsi prosesində həmin şəxsin hər hansı iştirakının ciddi qadağan olunması;
2.6.7. DŞS-lərin və ya onların doldurulması üçün vasitə və materialların oğurlandığı və ya
oğurlanmasına cəhd göstərildiyi hər bir halın təhqiq edilməsi üçün polis orqanlarına dərhal xəbər verilməsi.
2.7. Sənədin verilməsi qaydasında səhvə yol verildikdə müvafiq DŞS qüvvədən düşür, onda
düzəlişlər edilə bilməz və o verilə bilməz.
3. Ərizələrin işlənilməsi; DŞS-nin qüvvəsinin dayandırılması və ya geri alınması; apellyasiya
prosedurları
3.1 Sənədi verən orqan təmin etməlidir ki, DŞS alınmasına dair ərizələrə baxılmasına məsul olan
rəsmi şəxslərə saxtalaşdırmanın aşkar edilməsi və kompüter texnikasından istifadə metodları öyrədilsin.
3.2. Sənədi verən orqan DŞS-nin yalnız əlaqədar dənizçi tərəfindən doldurulmuş və imzalanmış ərizə,
təqdim edilmiş şəxsiyyətə dair sübutlar, vətəndaşlıQ
mənsubiyyətinə və ya dövlətin ərazisində daimi yaşamağa dair sübutlar, habelə ərizəçinin dənizçi
olduğuna dair sübut əsasında verilməsini təmin edən qaydalar hazırlamalıdır.
3.3. Ərizədə bu Konvensiyaya I Əlavədə məcburi olması nəzərdə tutulan bütün informasiya
göstərilməlidir. Ərizə blankında bilərəkdən hər hansı yalan məlumatın verilməsinə görə mümkün məhkəmə
təqibi və cinayət cəzası haqqında ərizəçiləri xəbərdar edən qeyd olmalıdır.
3.4. DŞS almaq üçün ərizə ilə birinci dəfə müraciət edildikdə və gələcəkdə onun qüvvəsini uzatmaq
zərurətinin yarandığı hər bir halda:
3.4.1. ərizəçi doldurulmuş, lakin imzalanmamış ərizəsini sənədi verən orqan tərəfindən təyin edilmiş
rəsmi şəxsə şəxsən təqdim etməlidir;
3.4.2. ərizəçinin rəqəmli fotoşəkillərinin və ya fotoşəkillərinin əslinin hazırlanması, biometrik
göstəricilərinin seçilməsi prosedurları təyin edilmiş rəsmi şəxsin nəzarəti altında həyata keçirilməlidir;
3.4.3. ərizə təyin edilmiş rəsmi şəxsin yanında imzalanmalıdır;
3.4.4. bundan sonra ərizəni təyin edilmiş rəsmi şəxs bilavasitə sənədi verən orqana baxılmağa
göndərməlidir.
3.5. Sənədi verən orqan rəqəmli fotoşəkillərin və fotoşəkillərin əslinin, biometrik göstəricilərin
təhlükəsizliyini və məxfiliyini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görməlidir.
3.6. Ərizəçinin təqdim etdiyi şəxsiyyət sübutları sənədi verən dövlətin qanunvericiliyinə və
praktikasına uyğun gəlməlidir. Şəxsiyyətin bu cür sübutu ərizəçinin yeni çəkilmiş və oxşarlığı gəmi sahibi,
gəmi kapitanı və ya ərizəçinin digər işəgötürəni, yaxud onun oxuduğu təhsil müəssisəsinin direktoru
tərəfindən təsdiqlənmiş fotoşəkli ola bilər.
3.7. Vətəndaşlıq mənsubiyyətinə və ya dövlətin ərazisində daimi yaşamağa dair sübut adətən
ərizəçinin pasportu və ya dövlətin ərazisində daimi yaşamağa yol verən sənəddir.
3.8. Ərizəçilər malik ola bildikləri hər hansı digər vətəndaşlıqlarını da elan etməli və başqa üzv
dövlətlərin heç birində DŞS almadıqlarını və həmin sənədin verilməsinə dair ərizə ilə müraciət
etmədiklərini təsdiqləməlidirlər.
3.9. Əgər ərizəçinin başqa DŞS-i varsa, ona DŞS verilməməlidir.
3.9.1. DŞS-nin vaxtından əvvəl təzələnməsi sistemi xidmət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar
dənizçinin DŞS-nin qüvvədə olma müddətinin qurtardığı və təzələndiyi gün ərizə ilə müraciət edə
bilməyəcəyinin ona qabaqcadan məlum olduğu hallarda qüvvədə olur;
3.9.2. DŞS-nin qüvvədə olma müddətinin uzadılması sistemi xidmət müddətinin gözlənilmədən
uzadılması ilə əlaqədar bunun tələb edildiyi hallarda qüvvədə olur;
3.9.3. DŞS-nin dəyişdirilməsi sistemi onun itirildiyi hallarda tətbiq edilməlidir. Müvəqqəti olaraq
müvafiq sənəd verilə bilər.
3.10. Ərizəçinin bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinə uyğun dənizçi olmasına dair sübuta ən azı
aşağıdakılar daxil olmalıdır:
3.10.1. əvvəlki DŞS və ya dənizçinin tərxis edildiyinə dair arayış;
3.10.2. təhsil, ixtisas və digər müvafiq hazırlıq haqqında attestat; yaxud
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3.10.3. eyni qüvvəli sübutlar.
3.11. Əlavə sübutlar buna zərurət yarandıqda tələb edilməlidir.
3.12. Bütün ərizələr sənədi verən orqanın səlahiyyətli rəsmi şəxsi tərəfindən ən azı aşağıdakı yoxlama
prosedurlarından keçirilməlidir:
3.12.1. ərizənin tam doldurulduğunun və verilən məlumatların düzgünlüyünə şübhə oyadan fərqlərin
olmamasının yoxlanılması;
3.12.2. verilən məlumatların və imzanın ərizəçinin pasportunda və ya etibar doğuran başqa
sənədlərində olan məlumatlara və imzaya uyğunluğunun yoxlanılması;
3.12.3. pasport nəzarəti orqanı və ya digər səlahiyyətli orqanla birlikdə pasportun və ya təqdim
edilmiş ayrı sənədin həqiqiliyinin yoxlanılması; pasportun həqiqiliyinə şübhə yarandıqda onun əsli müvafiq
orqana göndərilməlidir; başqa hallarda müvafiq səhifələrin surətləri göndərilə bilər;
3.12.4. təqdim edilmiş fotoşəklin şəraitdən asılı olaraq yuxarıdakı 3.4.2- ci bənddə göstərilən rəqəmli
fotoşəkillə tutuşdurulması;
3.12.5. yuxarıdakı 3.6-cı bənddə göstərilən sübutların aşkar mötəbərliyinin yoxlanılması;
3.12.6. yuxarıdakı 3.10-cu bənddə göstərilən, ərizəçinin həqiqətən dənizçi olduğunu təsdiqləyən
sübutların yoxlanılması;
3.12.7. ərizəçiyə uyğun gələn şəxsə DŞS-nin artıq verilmiş olmadığının müəyyənləşdirilməsi üçün
Konvensiyanın 4-cü maddəsində göstərilən məlumat bazasına müraciət yolu ilə yoxlama aparılması; əgər
ərizəçi birdən çox ölkənin vətəndaşıdırsa və ya vətəndaşı ola bilərsə və ya vətəndaşı olduğu ölkədən
kənarda daimi yaşaya bilərsə, lazımi sorğular digər ölkənin və ya digər müvafiq ölkələrin səlahiyyətli
orqanlarına da göndərilməlidir;
3.12.8. ərizəçiyə uyğun gələn şəxsin təhlükəsizlik üçün mümkün qorxu törətmədiyinin
müəyyənləşdirilməsi üçün sənədi verən orqanın əli çatan hər hansı milli və ya beynəlxalq məlumat bazasına
müraciət yolu ilə yoxlama aparılması.
3.13. Yuxarıdakı 3.12-ci bənddə göstərilən rəsmi şəxs yuxarıda nəzərdə tutulan yoxlama növlərinin
hər birinin nəticələrini və ərizəçinin dənizçi olduğu qənaətini əsaslandıran faktları işıqlandıran iş üzrə qısa
şərhlər hazırlamalıdır.
3.14. Ərizə təqdim edilmiş əlavə sənədlər və rəsmi şərhlər ilə birlikdə tam yoxlanıldıqdan sonra
ərizəçiyə veriləcək DŞS-nin doldurulmasına məsul olan rəsmi şəxsə verilir.
3.15. Doldurulmuş DŞS daha sonra sənədi verən orqanın müvafiq dosyesi ilə birlikdə sənədi verən
orqanın rəhbər rəsmi şəxslərindən birinə təsdiqlənməyə göndərilir.
3.16. Rəhbər rəsmi şəxs ən azı rəsmi şərhləri nəzərdən keçirdikdən sonra dosyeni yalnız prosedurların
lazımınca yerinə yetirildiyini və ərizəçiyə DŞS verilməsinin əsaslı olduğunu yəqinləşdirdiyi halda
təsdiqləyir.
3.17. Həmin qərar yazılı şəkildə rəsmiləşdirilməli və qərara ərizənin xüsusi baxılma tələb edən hər
hansı cəhətlərinə dair izahlar qoşulmalıdır.
3.18. DŞS (pasport və ya təqdim edilmiş digər oxşar sənəd) ərizəçiyə imza etdirilməklə bilavasitə
verilməli və ya ərizəçiyə, yaxud onun xahişi ilə kapitana və ya işəgötürənə etibarlı poçt göndərişi ilə
göndərilməli, həm də təqdim edildiyinə dair bildiriş alınmalıdır.
3.19. DŞS ərizəçiyə verildikdən sonra Konvensiyaya II Əlavədə göstərilmiş məlumatlar
Konvensiyanın 4-cü maddəsində adı çəkilən məlumat bazasına daxil edilməlidir.
3.20. Sənədi verən orqanın qaydalarında DŞS-nin alınması ilə göndərilməsi arasındakı maksimum
müddət müəyyənləşdirilməlidir. Əgər təqdimetmə haqqında bildiriş bu müddət ərzində alınmayıbsa və
dənizçi lazımi qaydada xəbərdar edildikdən sonra məlumat bazasına müvafiq qeyd daxil edilibsə, DŞS
rəsmən itirilmiş sayılır və bu barədə müvafiq informasiya dənizçiyə göndərilir.
3.21. Bütün qeydlər, o cümlədən rəsmi şərhlər (bax: yuxarıdakı 3.13-cü bənd) və 3.17-ci bənddə
göstərilmiş izahlar DŞS-nin qüvvədə olduğu müddətdə və qüvvəsi bitdikdən sonra üç il ərzində təhlükəsiz
yerdə saxlanılmalıdır. 3.17-ci bəndə uyğun tələb edilən bu qeydlər və izahlar ayrıca daxili məlumat
bazasına salınmalıdır. Bu baza aşağıdakılar üçün açıq olmalıdır: a) operativ nəzarətə məsul olan şəxslər; b)
DŞS alınmasına dair ərizəyə baxılmasında iştirak edən rəsmi şəxslər; c) təlim məqsədilə.
3.22. DŞS-nin yanlış olaraq verildiyinə və ya verilməsi üçün əsas olmuş şərtlərin dəyişdiyinə dair
informasiya alındıqda DŞS-nin dərhal geri alınması üçün bu məsələ sənədi verən orqana baxılmağa verilir.
3.23. DŞS-nin qüvvəsinin dayandırıldığı və ya geri alındığı halda sənədi verən orqan dərhal özünün
məlumat bazasını təzələməli və həmin DŞS-nin hazırda etibarlı sayılmadığını göstərməlidir.
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3.24. Ərizəyə uyğun olaraq DŞS-nin verilməsinə dair mənfi qərar qəbul edildikdə və ya DŞS-nin
qüvvəsinin dayandırılmasına və ya geri alınmasına dair qərar qəbul edildikdə ərizəçiyə onun apellyasiya
hüququ haqqında rəsmən məlumat verilməli, habelə müvafiq qərarın qəbul edilməsi səbəbləri barədə tam
məlumat verilməlidir.
3.25. Apellyasiya prosedurları mümkün qədər tez həyata keçirilməli və obyektiv, tam baxılma
tələblərinə uyğun gəlməlidir.
4. Məlumat bazasının işləməsi, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və saxlanması
4.1. Sənədi verən orqan bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin aşağıdakıları təmin edən müddəalarının
həyata keçirilməsi üçün zəruri şərait və qaydalar hazırlamalıdır:
4.1.1. Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 4, 5 və 6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun əlaqələndirmə
mərkəzinin mövcudluğu və ya həftədə yeddi gün ərzində gecə-gündüz elektron girişin olması;
4.1.2. məlumat bazasının təhlükəsizliyi;
4.1.3. məlumatların saxlanılması, işlənilməsi və verilməsi prosesində şəxsiyyətin hüquqlarına hörmət
bəslənilməsi;
4.1.4. dənizçinin ona aid məlumatların dəqiqliyinin yoxlanılması və qüsurların aşkar olunduğu
hallarda vaxtında düzəldilməsi hüququna hörmət bəslənilməsi.
4.2. Sənədi verən orqan məlumat bazasının mühafizəsi üçün aşağıdakılar da daxil olmaqla, lazımi
prosedurlar hazırlamalıdır:
4.2.1. məlumat bazasının sənədi verən orqanın binasından kənarda təhlükəsiz yerdə daşıyıcılarda
saxlanılan ehtiyat nüsxələrinin mütəmadi yaradılması tələbi;
4.2.2. məlumat bazasında dəyişikliklərin edilməsinə dair qeydi edən rəsmi şəxs tərəfindən həmin
dəyişikliklər təsdiqləndikdən sonra məlumat bazasına girişə və ya orada dəyişikliklər edilməsinə icazə
verilməsi; bu cür icazə yalnız xüsusi səlahiyyət verilmiş rəsmi şəxslərə verilir.
5. Prosedurların keyfiyyətinə nəzarət və vaxtaşırı qiymətləndirmələr
5.1. Sənədi verən orqan özünün təmiz adı, loyallığı və etibarlılığı ilə tanınan, DŞS -lərin saxlanılması
və işlənilməsi prosesində iştirak etməyən rəhbər rəsmi şəxslərdən birini aşağıdakılar üçün nəzarətçi təyin
etməlidir:
5.1.1. bu minimal tələblərin yerinə yetirilməsi üzərində daimi monitorinqin həyata keçirilməsi;
5.1.2. onların yerinə yetirilməsində hər hansı qüsurlara diqqətin dərhal cəlb edilməsi;
5.1.3. icraçı rəhbərə və əlaqədar rəsmi şəxslərə DŞS-lərin verilməsi prosedurlarının
təkmilləşdirilməsinə dair məsləhətlər verilməsi;
5.1.4. rəhbərliyə yuxarıda şərh olunan məsələlər üzrə keyfiyyətə nəzarət haqqında məruzə təqdim
edilməsi. Nəzarətçi nəzarət edilməli olan bütün əməliyyatlarla imkan daxilində tanış olmalıdır.
5.2. Nəzarətçi bilavasitə sənədi verən orqanın icraçı rəhbəri qarşısında hesabat verməlidir.
5.3. Sənədi verən orqanın bütün rəsmi şəxslərinə, o cümlədən icraçı rəhbərə bir vəzifə olaraq
tapşırılmalıdır ki, nəzarətçinin öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruri saydığı bütün sənədləri və ya
informasiyanı ona təqdim etsinlər.
5.4. Sənədi verən orqan rəsmi şəxslərin nəzarətçi ilə sərbəst surətdə, hücumlara məruz
qalacaqlarından ehtiyat etmədən danışa bilməsini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görməlidir.
5.5. Nəzarətçiyə verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində aşağıdakı məsələlərin həllinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir:
5.5.1. sənədi verən orqanın funksiyalarının səmərəli surətdə yerinə yetirilməsi üçün resursların, bina
və otaqların, avadanlığın və heyətin yetərli olmasının yoxlanılması;
5.5.2. DŞS blanklarının və doldurulmuş DŞS-lərin təhlükəsiz saxlanılması üçün lazımi şəraitin təmin
edilməsi;
5.5.3. yuxarıdakı 2.6, 3.2, 4 və 5.4-cü bəndlərə uyğun lazımi qaydaların, şərtlərin və ya prosedurların
qəbul olunmasının təmin edilməsi;
5.5.4. müvafiq rəsmi şəxslərin lazımi biliklərinin olmasının, bu qaydaları, şərtləri və ya prosedurları
anlamasının təmin edilməsi;
5.5.5. DŞS alınmasına dair ərizənin qəbulundan başlamış onun verilməsi prosedurunadək yerinə
yetirilən hər bir əməliyyatın, o cümlədən konkret dosyelərə baxılması ilə bağlı müvafiq qeydlərin və başqa
yazıların seçmə əsasında müfəssəl monitorinqi;
5.5.6. DŞS blanklarının, vasitələrin və materialların saxlanılması üçün tətbiq edilən təhlükəsizlik
tədbirlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması;
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5.5.7. elektron növdə saxlanılan informasiyanın təhlükəsizliyinin və mötəbərliyinin və həftədə yeddi
gün ərzində gecə-gündüz elektron girişin olmasının yoxlanılması, lazım gəldikdə isə etibarlı ekspertin
köməyi ilə yoxlanılması;
5.5.8. DŞS-nin əsassız verildiyinə, saxtalaşdırıldığına və ya aldatma yolu ilə alındığına dair inam
doğuran məlumat verildikdə DŞS-nin əsassız verilməsinə və saxtalaşdırılmasına gətirib çıxara və ya şərait
yarada bilən daxili reqlament pozuntularını və ya sistemlərdə zəif yerləri aşkara çıxarmaq məqsədilə
təhqiqat aparılması;
5.5.9. Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 2, 3 və 5-ci bəndlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla, məlumat
bazasındakı müfəssəl məlumatlara girişin guya yetərli olmaması, yaxud bu məlumatlarda yanlışlar
haqqında şikayətlərin təhqiq edilməsi;
5.5.10. sənəd verilməsi prosedurlarının təkmilləşdirilməsi və zəif yerlərin ləğvi məqsədilə sənədi
verən orqanın icraçı rəhbəri tərəfindən vaxtında və səmərəli tədbirlərin görülməsinin təmin edilməsi;
5.5.11. aparılan keyfiyyət yoxlamalarının nəticələrinin uçota alınması;
5.5.12. keyfiyyət yoxlamalarının nəticələrinə rəhbərlik tərəfindən baxılmasının təmin edilməsi və bu
cür baxılmaların protokollarının tərtib edilməsi.
5.6. Sənədi verən orqanın icraçı rəhbəri şəxsiyyət sənədlərinin verilməsi sisteminin və
prosedurlarının etibarlığının, habelə bu Konvensiyanın tələblərinə uyğunluğunun vaxtaşırı
qiymətləndirilməsini təmin etməlidir. Bu cür qiymətləndirmə çərçivəsində aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
5.6.1. şəxsiyyət sənədlərinin verilməsi sisteminin və prosedurlarının hər hansı yoxlanılmasının
nəticələri;
5.6.2. təhqiqatın protokolları və nəticələri, habelə təhlükəsizlik sistemində aşkara çıxarılmış zəif
yerlərin və pozuntuların aradan qaldırılmasına yönəldilən tədbirlərin səmərəliyinin təmin edilməsinə aid
başqa məlumatlar;
5.6.3. verilmiş, itirilmiş, qüvvədən düşmüş və ya korlanmış DŞS-lərin uçot cədvəlləri;
5.6.4. keyfiyyətə nəzarət funksiyası ilə bağlı materiallar;
5.6.5. elektron məlumat bazasına gələn sorğular da daxil olmaqla, məlumat bazasının etibarlılığı və
ya təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərə dair qeydə alınmış informasiya;
5.6.6. DŞS verilməsi sistemində texnologiyaların təkmilləşdirilməsi və ya prosedurların
yeniləşdirilməsi nəticəsində şəxsiyyət sənədlərinin verilməsi sistemində və prosedurlarında edilmiş
dəyişikliklərin nəticələri;
5.6.7. rəhbərlik tərəfindən yoxlama nəticələrinə baxılmasının yekunlarına dair rəylər;
5.6.8. prosedurların BƏT-in müvafiq aktlarında əks olunmuş təməl prinsiplərə və əmək hüquqlarına
tam uyğun şəkildə tətbiqini təmin etmək üçün prosedurların yoxlanılması.
5.7. Digər üzv dövlətlər tərəfindən verilən materialların icazəsiz açıqlanmasına mane olan qayda və
prosedurlar müəyyənləşdirilməlidir.
5.8. Bütün yoxlama prosedurları və qaydası təmin etməlidir ki, istehsal metodları və təhlükəsizlik
tədbirləri, o cümlədən inventar nəzarəti prosedurları bu Əlavənin tələblərinə uyğun gəlsin.
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“Xilasetmə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası “Xilasetmə haqqında”
Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

1989-cu

il

tarixli

Beynəlxalq

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 may 2006-cı il
№ 104-IIIQ
Xilasetmə haqqında 1989-cu il tarixli
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər, xilasetmə əməliyyatlarına dair vahid beynəlxalq
qaydaların saziş vasitəsilə müəyyən edilməsini arzuolunan hesab edərək, ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı
mühüm dəyişikliklərin və xüsusən də artan narahatlığın dənizdə kömək göstərilməsinə və xilasetməyə dair
bəzi qaydaların birləşdirilməsi üçün 1910-cu il sentyabrın 23-də Brüsseldə qəbul edilmiş Konvensiyada
hazırda mövcud olan qaydalara yenidən baxılması zərurətini yaratdığını vurğulayaraq, səmərəli və vaxtında
aparılan xilasetmə əməliyyatlarının təhlükədə olan gəmilərin və digər əmlakın təhlükəsizliyinin və ətraf
mühitin mühafizəsinin təmin edilməsinə böyük töhfə verəcəyini dərk edərək, təhlükədə olan gəmilər və
digər əmlakla bağlı xilasetmə əməliyyatları həyata keçirən şəxslər üçün lazımi stimulların təmin
edilməsinin zəruriliyinə əmin olaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Təriflər
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) xilasetmə əməliyyatı gəmilərin hərəkət etdiyi sularda və ya hər hansı digər sularda təhlükədə olan
gəmiyə və ya digər əmlaka kömək göstərilməsi üçün həyata keçirilən hər hansı hərəkət, yaxud fəaliyyət
deməkdir;
b) gəmi hər hansı gəmi və ya üzmə vasitəsi, yaxud üzə bilən hər hansı bir qurğu deməkdir;
c) əmlak daimi olaraq və bilərəkdən sahilə bənd edilməmiş və risk qarşısında fraxtdan ibarət hər hansı
əmlak deməkdir;
d) ətraf mühitə zərər sahilyanı, yaxud daxili sularda və ya onlara bitişik ərazilərdə çirklənmə,
yoluxma, yanğın, partlayış və buna bənzər böyük qəzalar nəticəsində insan sağlamlığına, yaxud dəniz flora
və faunasına və ya resurslarına dəymiş böyük fiziki zərər deməkdir;
e) ödəniş bu Konvensiyaya uyğun olaraq ödənilməli olan hər hansı mükafat və ya kompensasiya
deməkdir;
f) Təşkilat Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı deməkdir;
g) Baş katib Təşkilatın Baş katibi deməkdir.
Maddə2
Konvensiyanın tətbiqi
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Bu Konvensiya, onda nəzərdə tutulmuş məsələlərə dair iştirakçı dövlətdə məhkəmə və ya arbitraj
icraatının başlandığı istənilən halda tətbiq edilir.
Maddə3
Platformalar və qazma qurğuları
Stasionar, yaxud üzən platformalar və ya hərəkət edən dəniz qazma qurğuları yerləşdikləri yerlərdə
dəniz dibinin mineral resurslarının kəşfiyyatı, işlənməsi və ya hasilatını həyata keçirdikdə belə platforma
və ya qurğulara bu Konvensiya tətbiq edilmir.
Maddə 4
Dövlət mülkiyyətində olan gəmilər
1. 5-ci maddəyə xələl gəlmədən bu Konvensiya, hər hansı bir dövlətin mülkiyyətində olan, yaxud
onun tərəfindən istismar edilən və xilasetmə əməliyyatlarının aparılması zamanı beynəlxalq hüququn
hamılıqla qəbul edilən prinsiplərinə uyğun olaraq suveren immunitetə malik hərbi gəmilərə və ya digər
qeyri-kommersiya gəmilərinə, əgər həmin dövlət başqa qərar qəbul etməzsə, tətbiq olunmur.
2. Əgər iştirakçı dövlət Konvensiyanı özünün 1-ci bənddə göstərilən hərbi gəmilərinə və ya digər
gəmilərinə tətbiq etməyi qərara alarsa, bu cür tətbiqin şərtlərini göstərməklə Baş katibə bu barədə bildiriş
göndərir.
Maddə 5
Rəsmi hakimiyyət dairələrinin nəzarətində olan xilasetmə əməliyyatları
1. Bu Konvensiya milli qanunvericiliyin və ya hər hansı beynəlxalq konvensiyanın rəsmi hakimiyyət
dairələri tərəfindən və ya onların nəzarəti altında həyata keçirilən xilasetmə əməliyyatlarına dair heç bir
müddəasına xələl gətirmir.
2. Bununla belə, bu cür xilasetmə əməliyyatlarını həyata keçirən xilasedənlər xilasetmə əməliyyatları
ilə bağlı bu Konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqlardan və müdafiə vasitələrindən istifadə edə bilərlər.
3. Xilasetmə əməliyyatlarını həyata keçirməli olan rəsmi hakimiyyət dairələrinin bu Konvensiyada
nəzərdə tutulmuş hüquqlardan və müdafiə vasitələrindən nə dərəcədə istifadə edə biləcəyi həmin
hakimiyyət dairələrinin yerləşdiyi dövlətin qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur.
Maddə6
Xilasetmə haqqında müqavilələr
1. Bu Konvensiya müqavilədə birbaşa, yaxud dolayısı ilə başqa qayda nəzərdə tutulduğu hallar və
hədlər istisna olmaqla, istənilən xilasetmə əməliyyatlarına və həmin dərəcədə tətbiq edilir.
2. Gəmi kapitanı xilasetmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi barədə gəmi sahibinin adından
müqavilələr bağlamaq hüququna malikdir. Gəminin kapitanı, yaxud sahibi gəmidə olan əmlakın sahibi
adından belə müqavilələr bağlamaq hüququna malikdirlər .
3. Bu maddədə heç nə 7-ci maddənin tətbiqinə, habelə ətraf mühitə zərərin qarşısının alınması və ya
onun azaldılması üzrə vəzifələrə xələl gətirmir.
Maddə7
Müqavilələrin ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi
Əgər:
a) müqavilə lüzumsuz təzyiq nəticəsində, yaxud təhlükənin təsiri altında bağlanmışdırsa və onun
şərtləri ədalətsizdirsə; yaxud
b) müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödəniş faktiki göstərilmiş xidmətlərə nisbətən həddən artıq
artırılmış və ya azaldılmışdırsa, müqavilə və ya onun istənilən şərtləri ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilər.
IIfəsil
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XİLASETMƏ ƏMƏLİYYATLARININ KEÇİRİLMƏSİ
Maddə8
Xilasedənin, gəmi sahibinin və kapitanın vəzifələri
1. Təhlükədə olan gəminin və ya digər əmlakın sahibinə münasibətdə xilasedən:
a) xilasetmə əməliyyatlarını lazımi qayğı ilə aparmağa;
b) a) yarımbəndində göstərilən vəzifənin yerinə yetirilməsi zamanı ətraf mühitə zərərin qarşısının
alınması və ya azaldılması üçün lazımi qayğı göstərməyə;
c) şərait ağlabatan tərzdə tələb etdikdə, yardım üçün digər xilasedənlərə müraciət etməyə; və
d) təhlükədə olan gəminin sahibi və ya kapitanı, yaxud digər əmlakın sahibi tələb etdikdə digər
xilasedənlərin iştirakına razılıq verməyə borcludur, lakin bu şərtlə ki, əgər belə tələbin ağlabatan olmadığı
etiraf edilsə, bu onun mükafatının məbləğinə təsir göstərməsin.
2. Təhlükədə olan gəminin kapitanı və ya sahibi, yaxud digər əmlakın sahibi xilasedənə münasibətdə:
a) xilasetmə əməliyyatları gedişində onunla tam əməkdaşlıq etməyə;
b) bu zaman ətraf mühitə zərərin qarşısını almaq və ya onu azaltmaq üçün lazımi qayğı göstərməyə;
və
c) gəmi və ya digər əmlak təhlükəsiz yerə çatdırıldıqdan sonra xilasedən ağlabatan tərzdə tələb
etdikdə gəmini və ya digər əmlakı qəbul etməyə borcludur.
Maddə9
Sahilyanı dövlətlərin hüquqları
Bu Konvensiyada heç nə sahilyanı dövlətin, öz sahilboyunu və ona bitişik əraziləri dəniz qəzası
nəticəsində və ya belə qəza ilə bağlı olub, ciddi zərərli nəticələrə gətirib çıxaracağı ağlabatan tərzdə ehtimal
olunan hərəkətlər nəticəsində çirklənmədən və ya çirklənmə təhlükəsindən qorumaq məqsədilə, beynəlxalq
hüququn hamılıqla qəbul edilən prinsiplərinə uyğun olaraq tədbirlər görmək hüququna, o cümlədən
sahilboyu dövlətin xilasetmə əməliyyatları barədə göstərişlər vermək hüququna xələl gətirmir.
Maddə10
Kömək etmək vəzifəsi
1. Hər bir kapitan dənizdə ölüm təhlükəsi qarşısında olan hər hansı bir şəxsə, öz gəmisini və həmin
gəmidə olan şəxsləri ciddi təhlükəyə məruz qoymadan kömək edə bildikdə, kömək etməyə borcludur.
2. İştirakçı dövlətlər 1-ci bənddə göstərilən vəzifənin yerinə yetirilməsinin təmin olunması üçün
zəruri tədbirlər görürlər.
3. Gəmi sahibi 1-ci bənddə göstərilən vəzifənin kapitan tərəfindən pozulmasına görə heç bir
məsuliyyət daşımır.
Maddə 11
Əməkdaşlıq
İştirakçı dövlət xilasetmə əməliyyatları ilə bağlı məsələlərə-qəzaya uğramış gəmilərin limanlara
buraxılması, yaxud xilasedənlərə xidmətlər göstərilməsi kimi məsələlərə dair qaydalar
müəyyənləşdirərkən, yaxud qərarlar qəbul edərkən, təhlükədə olan insanların və ya əmlakın xilas edilməsi,
eləcə də bütövlükdə ətraf mühitə dəyə biləcək zərərin qarşısının alınması məqsədilə xilasetmə
əməliyyatlarının səmərəli və uğurla həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üçün xilasedənlər, digər maraqlı
tərəflər və rəsmi hakimiyyət dairələri arasında əməkdaşlığın zəruriliyini nəzərə alır.
III fəsil
XİLASEDƏNLƏRİN HÜQUQLARI
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Maddə 12
Mükafatlandırma şərtləri
1. Faydalı nəticə ilə başa çatan xilasetmə əməliyyatları mükafatlandırılmaq hüququ verir.
2. Başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, xilasetmə əməliyyatları faydalı nəticə ilə başa çatmadıqda,
bu Konvensiyaya uyğun olaraq, heç bir mükafat verilmir.
3. Xilas edilmiş gəmi və xilasetmə əməliyyatlarını həyata keçirən gəmi eyni sahibə məxsus olduğu
halda da bu fəsil tətbiq edilir.
Maddə13
Mükafatın müəyyən edilməsi meyarları
1. Xilasetmə əməliyyatlarının təşviqi məqsədilə aşağıdakı meyarlar, sıralanma qaydasından asılı
olmayaraq, nəzərə alınmaqla, mükafat müəyyən edilmir:
a) gəminin və digər əmlakın xilas edilmiş dəyəri;
b) ətraf mühitə dəyə biləcək zərərin qarşısının alınmasında və azaldılmasında xilasedənlərin ustalıq
və səyləri;
c) xilasedənin nail olduğu uğurun dərəcəsi;
d) təhlükənin xarakteri və dərəcəsi;
e) gəminin, digər əmlakın və insanların xilas edilməsində xilasedənlərin ustalıq və səyləri;
f) xilasedənlərin sərf etdikləri vaxt, çəkdikləri xərclər və məruz qaldıqları ziyan;
g) məsuliyyət riski, xilasedənlər və onların avadanlığının məruz qaldığı digər risklər;
h) xidmətlərin göstərilmə sürəti;
i) xilasetmə əməliyyatları üçün nəzərdə tutulmuş gəmilərin və digər avadanlığın olması və istifadəsi;
j) xilasedənin avadanlığının hazırlıq vəziyyəti və səmərəliliyi və onun dəyəri.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq müəyyən edilmiş mükafat gəmidə və digər əmlakda marağı olan şəxslərin
hamısı tərəfindən, onların xilas edilmiş dəyərinə mütənasib olaraq ödənilir. Lakin iştirakçı dövlət öz milli
qanunvericiliyində nəzərdə tuta bilər ki, mükafatı həmin şəxslərdən biri ödəməlidir, bu şərtlə ki, ona
özlərinin müvafiq payları miqdarında digər maraqlı şəxslərə qarşı reqress hüququ verilmiş olsun. Bu
maddədə heç nə hər hansı müdafiə hüququnun həyata keçirilməsinə əngəl törətmir.
3. Mükafatlar, mükafatlandırma ilə bağlı ödənilməli ola bilən hər hansı faizlər və əvəzi ödənilən
məhkəmə və ya arbitraj xərcləri istisna olmaqla, gəminin və digər əmlakın xilas edilmiş dəyərindən artıq
olmamalıdır.
Maddə 14
Xüsusi kompensasiya
1. Əgər xilasedən, özü və ya içərisindəki yük ətraf mühitə zərər vurulması təhlükəsi yaradan gəminin
xilas edilməsi ilə bağlı xilasetmə əməliyyatları həyata keçirmişsə və 13-cü maddəyə uyğun olaraq mükafat,
- heç olmazsa, bu maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilən xüsusi kompensasiyaya bərabər miqdarda
mükafat qazana bilməmişdirsə, o, həmin gəminin sahibindən, burada müəyyən edildiyi kimi, çəkdiyi
xərclərə bərabər miqdarda xüsusi kompensasiya almaq hüququna malikdir.
2. Əgər 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallarda xilasedən apardığı xilasetmə əməliyyatları nəticəsində
ətraf mühitə zərərin qarşısını almış və ya onu azaltmışdırsa, gəmi sahibinin xilasedənə 1-ci bəndə uyğun
olaraq ödədiyi xüsusi kompensasiya xilasedənin çəkdiyi xərclərin ən çoxu 30%-dək artırıla bilər. Lakin
məhkəmə və ya arbitraj, bunu ədalətli və ağlabatan hesab edərsə, 13-cü maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş
müvafiq meyarları nəzərə alaraq, bu cür xüsusi kompensasiyanı sonradan artıra bilər, ancaq ümumi artım
xilasedənin çəkdiyi xərclərin 100%-dən heç bir halda artıq ola bilməz.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin məqsədləri üçün xilasedənin xərcləri xilasetmə əməliyyatını həyata
keçirərkən xilasedənin ağlabatan tərzdə sərf etdiyi faktiki xərclər və 13-cü maddənin 1 h), i) və j)
bəndlərində göstərilmiş meyarlar nəzərə alınmaqla, xilasetmə əməliyyatı gedişində faktiki olaraq və
ağlabatan tərzdə istifadə olunmuş avadanlıq və heyətə görə ədalətli ödəniş deməkdir.
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4. Bu maddəyə uyğun olaraq, məcmu xüsusi kompensasiya yalnız o halda və o həddə ödənilir ki,
həmin kompensasiya xilasedənin 13-cü maddəyə uyğun ala biləcəyi hər hansı mükafatdan artıq olsun.
5. Əgər xilasedən laqeydlik etmiş və bunun nəticəsində ətraf mühitə dəyən zərərin qarşısını ala və ya
onu azalda bilməmişdirsə, bu maddəyə uyğun olaraq verilməli olan xüsusi kompensasiyadan tamamilə və
ya qismən məhrum edilə bilər.
6. Bu maddədə heç nə gəmi sahibinin reqress hüquqlarına xələl gətirmir.
Maddə 15
Mükafatın xilasedənlər arasında bölüşdürülməsi
1. 13-cü maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş mükafatın xilasedənlər arasında bölüşdürülməsi bu
maddədə göstərilən meyarlar əsasında aparılır.
2. Gəmi sahibi, gəmi kapitanı və xilasedən hər bir gəmidə xidmətdə olan digər şəxslər arasında
bölüşdürmə bu gəminin bayrağını daşıdığı dövlətin qanunu ilə müəyyən olunur. Əgər xilasetmə gəmidən
həyata keçirilməmişsə, bölüşdürmə xilasedən ilə onun xidmətində olanlar arasında bağlanmış müqaviləyə
şamil olunan qanunla müəyyən edilir.
Maddə16
İnsanların xilas edilməsi
1. Xilas edilmiş insanlardan heç bir mükafat alınmalı deyildir, lakin bu maddədə heç nə milli
qanunvericiliyin həmin məsələyə dair müddəalarına xələl gətirmir.
2. Xilasetmə zərurəti doğurmuş qəza ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsində iştirak edərək insanları
xilas etmiş şəxs gəminin və ya digər əmlakın xilas edilməsi, yaxud da ətraf mühitə zərərin qarşısının
alınması və ya azaldılması üçün xilasedənə ödənilən məbləğdən ədalətli pay almaq hüququna malikdir.
Maddə 17
Mövcud müqavilələrin icrası zamanı göstərilən xidmətlər
Əgər göstərilmiş xidmətlər təhlükə yaranmasından əvvəl bağlanmış müqavilənin lazımi qaydada
icrası üçün ağlabatan sayıla bilən xidmətlərdən artıq deyilsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq
heç bir ödəniş nəzərdə tutulmur.
Maddə18
Xilasedənin düzgün olmayan davranışının nəticələri
Xilasetmə əməliyyatlarının xilasedənin təqsiri və ya ehtiyatsızlığı üzündən zəruri və ya daha çətin
olmuşdursa, yaxud da əgər xilasedən aldatmaqda və ya digər vicdansız davranışda təqsirlidirsə, o, bu
Konvensiyaya uyğun olaraq ona düşən haqdan həmin həddə mütənasib olaraq tamamilə və ya qismən
məhrum edilə bilər.
Maddə19
Xilasetmə əməliyyatlarının qadağan olunması
Gəmi sahibinin və ya kapitanının, yaxud gəmidə olmayan və olmamış, təhlükə qarşısında qalan hər
hansı bir digər əmlakın sahibinin birbaşa və ağlabatan qadağasına zidd olaraq göstərilən xidmətlər bu
Konvensiyaya uyğun olaraq ödəniş almaq hüququ vermir.
IV fəsil
TƏLƏBLƏR VƏ İDDİALAR
Maddə 20
Dəniz girovu
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1. Bu Konvensiyada heç nə hər hansı beynəlxalq konvensiyaya və ya milli qanunvericiliyə uyğun
olaraq xilasedənə verilən dəniz girovu hüququna xələl gətirmir.
2. Əgər, xilasedənin faizlər və xərclər də daxil olmaqla, tələbinə dair lazımi təminat tələb olunan
qaydada təklif edilmiş və ya verilmişdirsə, xilasedən dəniz girovu hüququnu həyata keçirə bilməz.
Maddə 21
Təminat vermək vəzifəsi
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq ödənişə görə məsul olan şəxs xilasedənin xahişinə əsasən onun,
faizlər və məhkəmə və ya arbitraj xərcləri daxil
olmaqla, tələbi ilə bağlı lazımi təminat verir.
2. Xilas edilmiş gəminin sahibi, yük sahibləri tərəfindən onlara qarşı irəli sürülmüş tələblərə, faizlər
və məhkəmə və ya arbitraj xərcləri də daxil olmaqla, yük təhvil verilənədək, 1-ci bəndə xələl gətirmədən
lazımi təminatın verilməsi üçün hər cür səy göstərir.
3. Müvafiq gəminin və ya əmlakı xilasedənin tələbinə lazımi təminat verilməyincə, xilas edilmiş
gəmi və ya digər əmlak xilasetmə əməliyyatları başa çatdıqdan sonra ilk çatdırıldığı limandan və ya yerdən
xilasedənin razılığı olmadan, başqa yerə aparıla bilməz.
Maddə 22
Aralıq ödəniş
1. Xilasedənin tələbinə münasibətdə yurisdiksiyaya malik olan məhkəmə və ya arbitraj aralıq qərar
çıxarmaq yolu ilə və zəruri olduqda, bu işin hallarına uyğun olaraq, təminatla bağlı ədalətli və ağlabatan
olan şərtlərin də daxil
olduğu şərtlər əsasında, xilasedənə ədalətli və ağlabatan hesab edilən məbləğdə avans ödənilməsi
barədə qərar verə bilər.
2. Bu maddəyə uyğun olaraq aralıq ödəniş edildiyi halda, 21-ci maddəyə əsasən verilən təminat
müvafiq olaraq azaldılır.
Maddə 23
İddia müddəti
1. Əgər məhkəmə və ya arbitraj icraatı iki il ərzində başlanmamışdırsa, bu Konvensiyaya uyğun
olaraq haqq ödənilməsi barədə hər hansı bir iddia müddətin bitməsinə görə ləğv edilir. İddia müddəti
xilasetmə əməliyyatlarının başa çatdığı gündən hesablanır.
2. Tələbin irəli sürüldüyü şəxs iddia müddəti ərzində istənilən vaxt tələbi irəli sürənə ərizə göndərmək
yolu ilə bu müddəti uzada bilər. Həmin müddət sonradan da eyni yolla uzadıla bilər.
3. Əgər iddia, icraatın başlandığı dövlətin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində irəli
sürülürsə, məsuliyyət daşıyan şəxs ziyanın ödənilməsi barədə iddianı hətta əvvəlki bəndlərdə nəzərdə
tutulmuş iddia müddəti bitdikdən sonra da irəli sürə bilər.
Maddə 24
Faizlər
Xilasedənin, bu Konvensiyaya uyğun olaraq, verilməli olan istənilən məbləğdən faizlər almaq
hüququ işə baxan məhkəmənin və ya arbitrajın yerləşdiyi dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən
edilir.
Maddə 25
Dövlət mülkiyyətində olan yüklər
Əgər mülkiyyətçi dövlət razılıq vermirsə, bu Konvensiyanın heç bir müddəası dövlət mülkiyyətində
olan və xilasetmə əməliyyatlarının keçirilməsi zamanı beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunan
prinsiplərinə uyğun olaraq, suveren immunitetə malik qeyri-kommersiya yüklərinin nə hər hansı bir
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yurisdiksiya proseduru yolu ilə, nə də belə yüklərə dair məhkəmə icraatı qaydasında götürülməsi, üzərinə
həbs qoyulması və ya saxlanılması üçün əsas kimi istifadə edilməməlidir.
Maddə 26
Humanitar xarakterli yüklər
Əgər hər hansı bir dövlət humanitar xarakterli yüklərin xilas edilməsi üzrə xidmətlərin haqqını
ödəməyə razılıq vermişsə, bu Konvensiyanın heç bir müddəası hər hansı bir dövlətin hədiyyə etdiyi bu cür
humanitar yüklərin götürülməsi, üzərinə həbs qoyulması və ya saxlanılması üçün əsas kimi istifadə edilə
bilməz.
Maddə 27
Arbitraj qərarlarının dərc edilməsi
İştirakçı dövlətlər xilasetmə haqqında işlərə dair arbitraj qərarlarının dərc olunmasını mümkün olan
həddə və Tərəflərin razılığı ilə təşviq edirlər.
Vfəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 28
İmzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya 1989-cu il iyulun 1-dən 1990-cı il iyunun 30-dək Təşkilatın mənzil-qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra qoşulmaq üçün açıq qalır.
2. Dövlətlər bu Konvensiyanın onlar üçün məcburiliyinə öz razılığını aşağıdakı yollarla bildirə
bilərlər:
a) ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə ilə bağlı qeyd-şərt olmadan imzalama; yaxud b) sonradan
ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etməklə ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə
imzalama; yaxud c) qoşulma.
3. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma müvafiq sənədin saxlanılmaq üçün Baş katibə
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya 15 dövlət, onlar üçün Konvensiyanın məcburiliyinə öz razılığını bildirdiyi tarixdən
bir il sonra qüvvəyə minir.
2. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan şərtlərin yerinə yetirilməsindən sonra bu
Konvensiyanın onun üçün məcburiliyinə öz razılığını bildirmiş dövlət üçün o, bu cür razılığın bildirildiyi
tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir.
Maddə 30
Qeyd-şərtlər
1. Hər hansı dövlət imzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma zamanı bu
Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etməmək hüququnu aşağıdakı hallarda özündə saxlaya bilər:
a) xilasetmə əməliyyatı daxili sularda aparıldıqda və cəlb edilmiş gəmilərin hamısı daxili sularda
üzən gəmilər olduqda;
b) xilasetmə əməliyyatları daxili sularda aparıldıqda və heç bir gəmi cəlb edilmədikdə;
c) maraqlı tərəflərin hamısı bu dövlətin vətəndaşları və ya təşkilatları olduqda;
d) cəlb edilmiş əmlak qədim, arxeoloji və ya tarixi əhəmiyyətli mədəniyyət səciyyəli dəniz əmlakı
olduqda və dənizin dibində yerləşdikdə.
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2. İmzalama zamanı edilmiş qeyd-şərtlər ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə zamanı təsdiq
olunmalıdır.
3. Bu Konvensiyaya qeyd-şərt etmiş hər hansı dövlət istənilən vaxt Baş katibə ünvanlanmış bildiriş
yolu ilə onu geri götürə bilər. Bu cür geri götürmə bildirişin alınma tarixindən qüvvəyə minir. Əgər
bildirişdə qeyd-şərtin geri götürülməsinin qüvvəyə minməsinin konkret tarixi göstərilirsə və bu tarix Baş
katibin bildirişi aldığı tarixdən sonra gəlirsə, geri götürmə daha sonra gələn tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə 31
Denonsasiya
1. Bu Konvensiya hər hansı bir iştirakçı dövlət üçün onun qüvvəyə minmə tarixindən bir il keçdikdən
sonra hər hansı iştirakçı dövlət tərəfindən denonsasiya edilə bilər.
2. Denonsasiya bu barədə sənədin Baş katibə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
3. Denonsasiya Baş katibin denonsasiya barədə sənədi aldığı tarixdən bir il keçdikdən sonra, yaxud
denonsasiya barədə sənəddə göstərilə bilən daha artıq müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 32
Yenidən baxılma və düzəlişlər edilməsi
1. Təşkilat bu Konvensiyaya yenidən baxılması, yaxud ona düzəlişlər edilməsi məqsədilə konfrans
çağıra bilər.
2. Baş katib səkkiz iştirakçı dövlətin və ya iştirakçı dövlətlərin dörddə birinin, hansı rəqəmin daha
böyük olmasından asılı olaraq, xahişi ilə Konvensiyaya yenidən baxılması və ya ona düzəlişlər edilməsi
məqsədilə iştirakçı dövlətlərin konfransını çağırır.
3. Bu Konvensiyaya düzəlişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra bu Konvensiyanın məcburiliyinə
bildirilmiş hər hansı bir razılıq dəyişiklik edilmiş Konvensiyaya aid olan kimi nəzərdən keçirilir.
Maddə 33
Depozitari
1. Bu Konvensiya saxlanılmaq üçün Baş katibə verilir.
2. Baş katib:
a) bu Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş bütün dövlətləri, habelə Təşkilatın bütün
üzvlərini:
i) tarixlər göstərilməklə, Konvensiyanın hər bir yeni imzalanması, yaxud ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq
etmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmağa verilməsi;
ii) bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi;
iii) alınma tarixi göstərilməklə, bu Konvensiyanın denonsasiyası barədə hər hansı sənədin saxlanılmağa
verilməsi və denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
iv) 32-ci maddəyə uyğun olaraq edilmiş hər hansı düzəliş;
v) bu Konvensiyaya uyğun olaraq verilmiş hər hansı qeyd-şərt, bəyanat və ya bildirişin alınması barədə
məlumatlandırır;
b) bu Konvensiyanın əsl mətninin təsdiq edilmiş surətlərini Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş
bütün dövlətlərə göndərir.
3. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən dərhal sonra depozitari onun əsl mətninin təsdiq olunmuş surətini
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçirilmək
və dərc edilmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 34
Dillər
Bu Konvensiya ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir nüsxədə tərtib edilmişdir, həm
də bütün mətnlər autentikdir.
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Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən bunun üçün lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş
aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
Min doqquz yüz səksən doqquzuncu il aprelin iyirmi səkkizində Londonda bağlanmışdır.
ƏLAVƏ 1
Xilasetmə haqqında 1989-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın 13-cü və 14-cü maddələrinə
dair ümumi anlayış
Konfransın ümumi anlayışına görə, Xilasetmə haqqında 1989-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın
13-cü maddəsinə uyğun olaraq mükafatın müəyyənləşdirilməsi və 14-cü maddəsinə uyğun olaraq xüsusi
kompensasiyanın müəyyənləşdirilməsi zamanı məhkəmə və ya arbitraj 13-cü maddəyə uyğun olaraq
mükafatı 14-cü maddəyə uyğun olaraq ödənilməli olan xüsusi kompensasiyanın müəyyən edilməsinə qədər
gəminin və digər əmlakın xilas edilmiş maksimum dəyəri məbləğində müəyyənləşdirməyə borclu deyildir.
ƏLAVƏ 2
1974-cü il tarixli York-Antverpen qaydalarının dəyişdirilməsi
barədə qətnamə
Xilasetmə üzrə 1989-cu il tarixli Beynəlxalq Konfrans, Xilasetmə haqqında 1989-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyanı qəbul edərək, 14-cü maddəyə uyğun olaraq, həyata keçirilən ödənişləri ümumi
qəzaya aid etməyin nəzərdə tutulmadığını hesab edərək, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş katibindən
xahiş edir ki, 14-cü maddəyə uyğun olaraq ödənilən xüsusi kompensasiyanın ümumi qəza qaydasında
bölüşdürülməməsi məqsədilə 1974-cü il tarixli York-Antverpen dəyişikliklərinin tez təmin edilməsi üçün
müvafiq tədbirlər görsün.
ƏLAVƏ 3
Xilasetmə haqqında 1989-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın həyata keçirilməsi məqsədilə
beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında qətnamə
Xilasetmə üzrə 1989-cu il tarixli Beynəlxalq Konfrans, Xilasetmə haqqında 1989-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyanı (bundan sonra "Konvensiya" adlandırılacaq) nəzərə alaraq, mümkün qədər daha
çox dövlətin Konvensiyaya üzv olmasını arzuolunan hesab edərək, Konvensiyanın qüvvəyə minməsinin
dəniz mühitinin qorunması işində mühüm əlavə amil olacağını etiraf edərək, Konvensiya haqqında
məlumatın beynəlxalq miqyasda yayılmasının və onun geniş həyata keçirilməsinin Konvensiyanın
məqsədlərinə nail olunması üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi fikrində olaraq, 1. Tövsiyə edir:
a) Təşkilat seminarların, kursların və ya simpoziumların keçirilməsi yolu ilə ictimaiyyətin
Konvensiya ilə tanış olmasına kömək göstərsin;
b) Təşkilatın himayəsi altında yaradılmış tədris müəssisələri Konvensiyanın öyrənilməsini özlərinin
müvafiq tədris kurslarına daxil etsinlər;
2. Xahiş edir:
a) üzv dövlətlər Konvensiyanın tətbiq sahəsinə aid olan müxtəlif məsələlərlə bağlı özlərinin dərc
etdirdikləri qanunların, sərəncamların, fərmanların, qaydaların və digər sənədlərin mətnlərini Təşkilata
göndərsinlər;
b) üzv dövlətlər Təşkilatla məsləhətləşərək, bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün zəruri olan
qanunların, sərəncamların, fərmanların, qaydaların və digər sənədlərin tərtibində texniki yardım
göstərilməsi xahişi ilə müraciət edən dövlətlərə kömək göstərsinlər;
c) Təşkilat 2 a) bəndinə uyğun olaraq ala biləcəyi hər hansı məlumat barədə iştirakçı dövlətlərə
bildiriş göndərsin.
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“Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası “Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında” 1965-ci il
tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 may 2006-cı il
№ 103-IIIQ
Beynəlxalq dəniz gəmiçiliynin asanlaşdırılması haqqında
KONVENSİYA
Razılığa gələn Hökumətlər, Beynəlxalq səfərdə olan gəmilərin ölkəyə gəlməsi, ölkədə qalması və
ölkədən yola düşməsi zamanı rəsmiyyətin, prosedurun və sənədləşməyə dair tələblərin sadələşdirilməsi və
minimuma endirilməsi məqsədilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə1
Razılığa gələn Hökumətlər bu Konvensiyanın və onun Əlavəsinin müddəalarına müvafiq olaraq,
beynəlxalq dəniz gəmiçiliyni asanlaşdırmaq və sürətləndirmək, eləcə də gəmilərin, həmin gəmilərdəki
şəxslərin və əmlakın lüzumsuz ləngiməsinin qarşısını almaq üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini öz
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
1. Razılığa gələn Hökumətlər bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq, gəmilərin ölkəyə
gəlməsi, ölkədə qalması və ölkədən yola düşməsinin asanlaşdırılmasına yönələn tədbirlərin
müəyyənləşdirilməsində və tətbiqində əməkdaşlıq etməyi öz öhdələrinə götürürlər. Praktiki cəhətdən
mümkün olan hər şeyi etmək lazımdır ki, bu cür tədbirlər beynəlxalq nəqliyyatın digər növlərinə
münasibətdə görülən tədbirlərdən az səmərəli olmasın; hərçənd konkret tələblərdən asılı olaraq bu tədbirlər
müxtəlif ola bilər.
2. Beynəlxalq dəniz gəmiçiliynin asanlaşdırılması üçün bu Konvensiyada və onun Əlavəsində
nəzərdə tutulan tədbirlər Hökumətləri bu Konvensiyanın iştirakçısı olan istər sahilyanı dövlətlərin
gəmilərinə, istərsə də dənizə birbaşa çıxışı olmayan dövlətlərin gəmilərinə eyni dərəcədə tətbiq edilir.
3. Bu Konvensiyanın müddəaları hərbi gəmilərə və istirahət yaxtalarına tətbiq edilmir.
Maddə 3
Razılığa gələn Hökumətlər bütün məsələlərdə rəsmiyyətin, prosedurun və sənədləşməyə dair
tələblərin mümkün qədər yüksək eyniyyətini qoruyub saxlamağı öhdələrinə götürürlər ki, bu eyniyyət
beynəlxalq dəniz gəmiçiliyni asanlaşdırsın və təkmilləşdirsin, habelə xüsusi dövlətdaxili tələblərin yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan rəsmiyyət, prosedur və sənədləşməyə dair tələblərdə olan fərqləri minimuma
endirsin.
Maddə 4
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Bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində göstərilmiş məqsədlərə nail olmaq üçün Razılığa gələn
Hökumətlər rəsmiyyət, prosedur və sənədləşməyə dair tələblərlə bağlı məsələlərdə, eləcə də onların
beynəlxalq dəniz gəmiçiliyində tətbiqi məsələsində bir-biri ilə, yaxud Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət
Təşkilatı (bundan sonra – Təşkilat) vasitəsilə əməkdaşlıq etməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 5
1. Bu Konvensiyanın və ya onun Əlavəsinin heç bir müddəası Razılığa gələn Hökumətin öz milli
qanunvericiliyi, yaxud hər hansı digər beynəlxalq saziş əsasında beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinə daha geniş
imkanlar yaratmasına və ya gələcəkdə yarada bilməsinə maneə kimi təfsir oluna bilməz.
2. Bu Konvensiyanın və ya onun Əlavəsinin heç bir müddəası ictimai əxlaqın, asayişin və
təhlükəsizliyin qorunması, yaxud insanların sağlamlığına, heyvanlara və ya bitkilərə zərər vuran həşərat və
ya xəstəliklərin peyda olmasının və yayılmasının qarşısının alınması üçün Razılığa gələn Hökumətin zəruri
hesab etdiyi müvəqqəti tədbirləri həyata keçirməsinə maneə kimi təfsir oluna bilməz.
3. Bu Konvensiyada ətraflı müəyyən edilməyən bütün məsələlər Razılığa gələn Hökumətlərin
qanunvericiliyinin predmetidir.
Maddə

6

Bu Konvensiyada və onun Əlavəsində:
a) "Standartlar" dedikdə, beynəlxalq dəniz gəmiçiliyini asanlaşdırmaq üçün Razılığa gələn
Hökumətlər tərəfindən eyni cür tətbiqi zəruri və mümkün olan tədbirlər nəzərdə tutulur;
b) "Tövsiyə olunan təcrübələr" dedikdə, beynəlxalq dəniz gəmiçiliyini asanlaşdırmaq üçün Razılığa
gələn Hökumətlər tərəfindən tətbiqi arzuedilən olan tədbirlər nəzərdə tutulur.
Maddə7
1. Razılığa gələn Hökumətlər bu Konvensiyanın Əlavəsinə onlardan birinin təklifi ilə, yaxud bu
məqsədlə çağırılan konfransda düzəliş edə bilərlər.
2. Razılığa gələn Hökumətlərdən hər hansı biri düzəlişin layihəsini Təşkilatın Baş katibinə (bundan
sonra – Baş katib) göndərməklə Əlavəyə düzəliş olunmasını təklif edə bilər:
a) Bu bəndə müvafiq olaraq təklif edilən düzəlişə Təşkilatın rəsmiyyətin asanlaşdırılması üzrə
Komitəsinin iclasında baxılır; bir şərtlə ki, düzəlişin layihəsi həmin iclasdan üç həftə əvvəl Komitəyə
göndərilsin. Düzəliş layihəsi Komitənin iclasında səsvermədə iştirak edən Razılığa gələn Hökumətlərin
üçdə ikisinin səsi ilə qəbul olunduğu təqdirdə, Baş katib düzəlişi Razılığa gələn bütün Hökumətlərə
göndərir.
b) Baş katib bu bəndə müvafiq olaraq qəbul edilmiş düzəlişi Razılığa gələn bütün Hökumətlərə
göndərdikdən sonra, Razılığa gələn Hökumətlərin ən azı üçdə biri bu düzəlişi qəbul etmədiyi barədə Baş
katibə yazılı surətdə məlumat verməzsə, həmin düzəliş göndərişdən 15 ay sonra qüvvəyə minir.
c) Baş katib (b) yarımbəndinə müvafiq olaraq aldığı istənilən məlumat haqqında, eləcə də düzəlişin
qüvvəyə minmə tarixi barədə Razılığa gələn bütün Hökumətlərə məlumat verir.
d) Düzəlişi qəbul etməyən Razılığa gələn Hökumətlər həmin düzəlişə görə öhdəlik daşımırlar,
hərçənd bu Konvensiyanın 8-ci maddəsindəki prosedur qaydalarına riayət edirlər.
3. Baş katib Əlavəyə təklif olunan düzəlişlərin nəzərdən keçirilməsi üçün Razılığa gələn
Hökumətlərin ən azı üçdə birinin xahişi ilə konfrans çağırır.
Həmin konfransda səsvermədə iştirak edən Razılığa gələn Hökumətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə
qəbul etdiyi hər bir düzəliş Baş katibin Razılığa gələn Hökumətləri həmin düzəlişin qəbul olunması barədə
məlumatlandırmasından altı ay sonra qüvvəyə minir.
4. Baş katib Konvensiyanı imzalamış Razılığa gələn bütün Hökumətləri bu maddəyə əsasən istənilən
düzəlişin qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi barədə dərhal məlumatlandırır.
Maddə 8
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1. Öz rəsmiyyətini, prosedurunu və sənədləşməyə dair tələblərini Standartlardan hər hansı birinə tam
uyğunlaşdırmağı praktiki cəhətdən qeyri-mümkün hesab edən, yaxud xüsusi səbəblərə görə həmin
Standartdan fərqli rəsmiyyətin, prosedurun və sənədləşməyə dair tələblərin qəbul olunmasını zəruri hesab
edən Razılığa gələn hər hansı Hökumət bu barədə, eləcə də öz təcrübəsi ilə həmin Standart arasındakı
fərqlər haqqında Baş katibə məlumat verir. Belə məlumat bu Konvensiyanın aidiyyəti Hökumət üçün
qüvvəyə minməsindən və ya həmin Hökumət tərəfindən Standartdan fərqli rəsmiyyətin, prosedurun və
sənədləşməyə dair tələblərin qəbul edilməsindən dərhal sonra göndərilir.
2. Haqqında Razılığa gələn Hökumətin məlumat verdiyi istənilən bu cür fərq Standarta edilən
düzəlişə və ya yeni qəbul edilmiş Standarta aid olduqda, həmin məlumat Standarta düzəlişin və ya qəbul
edilmiş Standartın qüvvəyə minməsindən, yaxud Standartdan fərqli rəsmiyyətin, prosedurun və
sənədləşməyə dair tələblərin qəbulundan dərhal sonra Baş katibə göndərilir. Həmin məlumat rəsmiyyətin,
prosedurun və sənədləşməyə dair tələblərin düzəliş edilmiş və ya yeni qəbul edilmiş Standarta tam
uyğunlaşdırılması üçün görülməsi təklif olunan tədbiri də əhatə edə bilər.
3. Razılığa gələn Hökumətlərə məsləhət görülür ki, onlar öz rəsmiyyət, prosedur və sənədləşməyə
dair tələblərini Tövsiyə olunan təcrübələrə praktiki cəhətdən mümkün olduğu qədər uyğunlaşdırsınlar.
Razılığa gələn istənilən Hökumət öz rəsmiyyət, prosedur və sənədləşməyə dair tələblərini Tövsiyə olunan
təcrübələrdən hər hansı birinə uyğunlaşdıran kimi bu barədə Baş katibə məlumat verir.
4. Baş katib bu maddənin əvvəlki bəndlərinə əsasən aldığı məlumatlar barədə Razılığa gələn
Hökumətlərə bildiriş göndərir.
Maddə 9
Baş katib Razılığa gələn Hökumətlərin ən azı üçdə birinin xahişi ilə, bu Konvensiyanın yenidən
nəzərdən keçirilməsi və ya ona düzəlişlər edilməsi üçün Razılığa gələn Hökumətlərin konfransını çağırır.
Konvensiyanın yenidən nəzərdən keçirilmiş mətni və ya ona düzəlişlər konfransda üçdə iki səs çoxluğu ilə
qəbul edilir, sonra təsdiqlənir və qəbul olunması üçün Baş katib tərəfindən Razılığa gələn bütün
Hökumətlərə göndərilir. Razılığa gələn Hökumətlərin yenidən nəzərdən keçirilmiş mətni və ya düzəlişləri
üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul etməsindən bir il sonra hər bir belə düzəliş və ya yenidən nəzərdən keçirilmiş
mətn, onların qüvvəyə minməsinədək bəyanatla çıxış edərək yenidən nəzərdən keçirilmiş mətni və ya
düzəlişi qəbul etmədiyini bildirən Hökumətlər istisna olmaqla, Razılığa gələn bütün digər Hökumətlər üçün
qüvvəyə minir. Konfrans yenidən nəzərdən keçirilmiş mətni və ya düzəlişi qəbul edərkən üçdə iki səs
çoxluğu ilə belə müəyyən edə bilər ki, həmin yenidən nəzərdən keçirilmiş mətnin və ya düzəlişin qüvvəyə
minməsindən sonrakı bir il ərzində bu yenidən nəzərdən keçirilmiş mətni və ya düzəlişi qəbul etmədiyi
barədə bəyanat vermiş Razılığa gələn istənilən Hökumət bu müddətin başa çatmasından etibarən
Konvensiyada iştirakını dayandırır.
Maddə 10
1. Bu Konvensiya bugünkü tarixdən etibarən altı ay ərzində imzalanmaq üçün, bu müddətdən sonra
isə qoşulmaq üçün açıq olacaqdır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yaxud onun ixtisaslaşmış qurumlarının və ya Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentliyin üzvü olan dövlətlərin, yaxud Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Nizamnaməsini
qəbul etmiş dövlətlərin hökumətləri aşağıdakı üsullarla bu Konvensiyanın iştirakçısı ola bilərlər:
a) qəbuletməyə dair qeyd-şərtsiz imzalama;
b) sonradan qəbul etməklə qəbuletməyə dair qeyd-şərtlə imzalama; yaxud
c) qoşulma.
Qəbuletmə və ya qoşulma müvafiq sənədin Baş katibə saxlanca verilməsi ilə qüvvəyə minir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndi ilə Konvensiyada iştirak etmək hüququ olmayan istənilən dövlətin
Hökuməti iştirakçı olmaq üçün Baş katib vasitəsilə müraciət edə bilər. Təşkilatın ortaq üzvlərindən savayı
digər üzvlərin üçdə ikisinin razılığı olduğu təqdirdə həmin Hökumət 2-ci bəndə əsasən iştirakçı kimi qəbul
olunur.
Maddə 11
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Bu Konvensiya ən azı on dövlətin Hökumətinin onu qəbuletməyə dair qeyd-şərtsiz imzalamasından
və ya qəbuletmə, yaxud qoşulma haqqında sənədləri saxlanca verməsindən altmış gün sonra qüvvəyə minir.
Bu Konvensiyanı sonradan qəbul edən və ya ona qoşulan Hökumət üçün Konvensiya qəbuletmə, yaxud
qoşulma haqqında sənədlərin saxlanca verilməsindən altmış gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 12
Bu Konvensiya Razılığa gələn Hökumət üçün qüvvəyə mindikdən üç il sonra həmin Hökumət Baş
katibə yazılı bildiriş göndərməklə onu ləğv edə bilər. Baş katib istənilən belə bildirişin daxil olma tarixi və
məzmunu haqqında Razılığa gələn bütün Hökumətləri məlumatlandırır. Bu cür ləğvetmə Baş katibin həmin
bildirişi almasından bir il sonra, yaxud bildirişin özündə göstərilə bilən daha sonrakı tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə13
1. a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı bir əraziyə münasibətdə inzibati hakimiyyəti həyata
keçirdiyi, yaxud Razılığa gələn Hökumətin hər hansı bir ərazinin beynəlxalq əlaqələrinə məsul olduğu
hallarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ya Razılığa gələn Hökumət bu Konvensiyanın həmin əraziyə də
şamil edilməsi təşəbbüsü ilə mümkün qədər tez bir zamanda sözügedən ərazinin nümayəndələri ilə
məsləhətləşmə aparır və istənilən vaxt Baş katibə yazılı bildiriş göndərməklə Konvensiyanın həmin əraziyə
şamil olunduğunu bəyan edə bilər.
b) Bildirişin alındığı tarixdən, yaxud bildirişin özündə göstərilə bilən hər hansı digər tarixdən etibarən
bu Konvensiya həmin bildirişdə adı çəkilən əraziyə şamil olunur.
c) Bu maddəyə əsasən Konvensiyanın şamil edildiyi istənilən əraziyə bu Konvensiyanın 8-ci
maddəsinin müddəaları tətbiq olunur; bu məqsəd üçün "onun rəsmiyyəti, proseduru və sənədləşməyə dair
tələbləri" dedikdə, həmin ərazidə qüvvədə olan rəsmiyyət, prosedur və sənədləşməyə dair tələblər nəzərdə
tutulur.
d) Baş katibin bu Konvensiyanın hər hansı belə əraziyə şamil olunmasının dayandırılması barədə
bildiriş alması tarixindən və ya həmin bildirişdə göstərilə bilən daha sonrakı tarixdən bir il ötdükdən sonra
bu Konvensiyanın həmin əraziyə şamil olunması dayandırılır.
2. Baş katib bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən Konvensiyanın hər hansı bir əraziyə şamil olunması
barədə, şamil olunma tarixini də göstərmək şərtilə, Razılığa gələn bütün Hökumətləri məlumatlandırır.
Maddə 14
Baş katib Konvensiyanı imzalayan bütün Hökumətləri, Razılığa gələn bütün Hökumətləri və
Təşkilatın bütün üzvlərini aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) Konvensiyanın hər hansı hökumət tərəfindən imzalanması və imzalanma tarixi;
b) qəbuletmə və ya qoşulma haqqında sənədlərin saxlanca verilməsi və onların saxlanca verilmə
tarixi;
c) Konvensiyanın 11-ci maddəyə müvafiq olaraq qüvvəyə minmə tarixi;
d) 12-ci və 13-cü maddələrə müvafiq olaraq hər hansı bildirişin alınması və həmin bildirişin alınma
tarixi;
e) 7-ci və ya 9-cu maddələrə müvafiq olaraq hər hansı konfransın çağırılması.
Maddə 15
Bu Konvensiya və onun Əlavəsi Baş katibə saxlanca verilir və o, həmin sənədlərin təsdiqlənmiş
surətlərini Konvensiyanı imzalayan və ona qoşulan hökumətlərə göndərir. Bu Konvensiya qüvvəyə minən
kimi, Baş katib onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq
qeydiyyata alacaqdır.
Maddə 16
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Bu Konvensiyanın və onun Əlavəsinin mətni ingilis və fransız dillərində tərtib olunmuşdur, hər iki
mətn eyni qüvvəyə malikdir. Rus və ispan dillərində rəsmi tərcümələri hazırlanaraq imzalanmış əsilləri ilə
birgə saxlanca veriləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza
edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
1965-ci il aprelin 9-da Londonda imzalanmışdır.
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"Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında" Çərçivə
Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

I.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
"Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında" 2003-cü il noyabrın 4-də Tehran şəhərində
imzalanmış Çərçivə Konvensiyası təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 aprel 2006-cı il
№ 89-IIIQ
Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında
ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI
Bundan sonra "Razılığa gələn Tərəflər" adlandırılacaq Xəzəryanı dövlətlər:
Azərbaycan Respublikası
İran İslam Respublikası
Qazaxıstan Respublikası
Rusiya Federasiyası
Türkmənistan
Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin vəziyyətinin insan fəaliyyəti nəticəsində, həm dənizdə, həm
də quruda yerləşən mənbələrdən zərərli, təhlükəli maddələrin, tullantıların və digər çirkləndiricilərin
axıdılması, atılması və yerləşdirilməsi nəticəsində pisləşməsini qeyd edərək;
Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarını indiki və gələcək nəsillər üçün qorumaqda qətiyyətli
olduqlarını göstərərək;
quruda həyata keçirilən fəaliyyətin Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinə ziyan vurmamasının təmin
edilməsi zərurətini etiraf edərək;
Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi probleminin dəniz ətraf mühiti və onun səciyyəvi
hidroqrafik və ekoloji xüsusiyyətləri üçün təhlükə törətdiyini dərk edərək;
Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsinin əhəmiyyətini bir daha təsdiq edərək;
Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin qorunması və mühafizəsi məqsədilə Razılığa gələn
Tərəflərin öz aralarında və müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının əhəmiyyətini etiraf edərək;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
M a d d ə 1 . Terminlərdən istifadə
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlərdən istifadə ediləcəkdir:
"Fəaliyyət planı" - Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi və davamlı inkişafı üzrə
fəaliyyət planı;
"Tullantı" - dəniz ətraf mühitinə Xəzər dənizindəki gəmilərdən, uçan aparatlardan, platformalardan,
yaxud digər süni qurğulardan tullantı və ya digər materialların qəsdən atılması və yaxud gəmilərin, uçan
aparatların, platformaların və digər süni qurğuların Xəzər dənizində qəsdən batırılması;
"Təhlükəli maddə" - xüsusilə dayanıqlı olduqda toksik, kanserogen, mutagen, teratogen, yaxud
bioakkumulyativ maddə;
"Milli orqan" - Razılığa gələn hər bir Tərəfin təyin etdiyi və Razılığa gələn Tərəfin bu
Konvensiyanın və onun protokollarının yerinə yetirilməsində fəaliyyətini əlaqələndirən orqan;
"Çirklənmə" - bioloji ehtiyatların və dəniz canlılarının həyatı, insan sağlamlığı üçün təhlükə törədən
və ya törədə biləcək və Xəzər dənizinin hüquqauyğun istifadəsinə maneə yaradan və ya yarada biləcək
maddələrin, yaxud enerjinin insan tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla dəniz ətraf mühitinə daxil edilməsi;
1000

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Quruda yerləşən mənbələrdən çirklənmə" - quruda yerləşən bütün nöqtəvi və səpələnmiş
mənbələrdən su və ya hava vasitəsilə dənizin çirklənməsi, yaxud bilavasitə sahildən və qurudan tunel,
boru kəməri, yaxud başqa bir yolla çirkləndirici maddələrin istənilən yolla dəniz ətraf mühitinə atılması;
"Fövqəladə ekoloji vəziyyət" - elə bir vəziyyətdir ki, həmin şəraitdə təbii fəlakət və ya antropogen
qəzalar nəticəsində Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinə zərər dəyir və yaxud real çirklənmə və digər
zərər təhlükəsi yaranır;
"Sənaye qəzası" - sənaye müəssisələrində zərərli və təhlükəli maddələrlə bağlı hər hansı
fəaliyyətin gedişatında nəzarət edilə bilməyən dəyişikliklər nəticəsində baş vermiş hadisələr, məsələn,
həmin maddələrin istehsalı, istifadəsi, saxlanması, yerdəyişməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya nəql
edilməsi zamanı baş verən hadisələr;
"Gəmi" - dəniz ətraf mühitində istismar olunan istənilən gəmi növləri, o cümlədən sualtı qanadlı
gəmilər, hava yastıqlı gəmilər, sualtı qayıqlar, yedəyə alınmış və mühərrikli üzən vasitələr, habelə
dənizdəki platformalar və digər süni qurğular;
"İnvaziv yad növlər" - meydana gəlməsi və yayılması Xəzər dənizinin ekosisteminə və ya bioloji
ehtiyatlarına iqtisadi və ya ekoloji zərər vura biləcək köçmə növlər deməkdir.
M a d d ə 2 . Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin çirklənmədən qorunması, o
cümlədən Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarının qorunması, mühafizəsi, bərpası, davamlı və səmərəli
istifadə edilməsindən ibarətdir.
M a d d ə 3 . Tətbiq sahəsi
Bu Konvensiya, Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi və quruda yerləşən mənbələrdən çirklənmə
nəzərə alınmaqla, onun dəniz ətraf mühitinə tətbiq edilir.
II. ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏR
M a d d ə 4 . Ümumi öhdəliklər
Razılığa gələn Tərəflər:
a) Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını almaq, azaltmaq və ona nəzarət etmək üçün fərdi və
ya birgə bütün zəruri tədbirləri görürlər;
b) Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi, saxlanması və bərpası üçün fərdi və ya
birgə zəruri tədbirlər görürlər;
c) Xəzər dənizinin ehtiyatlarından onun dəniz ətraf mühitinə xələl gətirmədən istifadə edirlər;
d) bu Konvensiyanın məqsədinə nail olmaq üçün öz aralarında və səlahiyyətli beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər.
M a d d ə 5 . Prinsiplər
Bu Konvensiyanın məqsədinə nail olmaq və onun müddəalarını yerinə yetirmək üçün Razılığa gələn
Tərəflər öz fəaliyyətlərində inter alia aşağıdakıları rəhbər tuturlar:
a) ehtiyat
tədbirlər
görmək
prinsipini;
bu
prinsipə
əsasən,
Xəzər
dənizinin
ətraf mühitinə ciddi və ya dönməz təhlükə yaranarsa, dəyəcək zərərin qarşısını almaq üçün səmərəli
tədbirlərin təxirə salınmasında tam elmi əsasların olmamasına istinad etmək səbəb kimi istifadə edilə
bilməz;
b) "çirkləndirən ödəyir " prinsipini; bu prinsipə əsasən, çirkləndirən çirklənmənin qarşısının
alınması, onun azaldılması və ona nəzarət də daxil olmaqla, əlaqədar tədbirlərin görülməsi ilə bağlı
xərcləri ödəyir;
c) Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin çirklənməsi barədə məlumatın əldə edilməsi prinsipini; bu
prinsipə əsasən Razılığa gələn Tərəflər müvafiq məlumatları bir-birinə tam həcmdə təqdim edirlər.
M a d d ə 6 . Əməkdaşlıq etmək öhdəliyi
Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi üçün ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda
əlavə tədbirlər, prosedurlar və standartlar nəzərdə tutan protokolların hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər.
III. ÇİRKLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI, AZALDILMASI VƏ ONA NƏZARƏT
M a d d ə 7 . Quruda yerləşən mənbələrdən çirklənmə
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1. Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizinin quruda yerləşən mənbələrdən çirklənməsinin qarşısını
almaq, azaltmaq və ona nəzarət etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.
2.
Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyaya Xəzər dənizinin quruda yerləşən mənbələrdən
çirklənməsinin qarşısının alınması, azaldılması və ona nəzarət üzrə əlavə tədbirləri nəzərdə tutan əlavə
protokolların hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər. Həmin protokollar, o cümlədən aşağıdakı tədbirləri
nəzərdə tuta bilər:
a) aztullantılı
və
tullantısız
texnologiyaların
tətbiqi
vasitəsilə
çirkləndirici
maddələrin mənbədə qarşısını almaq, azaltmaq və onlara nəzarət etmək;
b) çirklənmənin qarşısının alınması, azaldılması və ona nəzarət edilməsi üçün Razılığa gələn
Tərəflərin səlahiyyətli milli orqanları tərəfindən quruda yerləşən nöqtəvi mənbələrdən tullantı sularının
axıdılmasının lisenziyalaşdırılması;
c) tullantı sularının axıdılmasının ekoloji cəhətdən əsaslandırılmış texnologiyanın tətbiq
olunmasının təşviqinə əsaslanan lisenziyalaşdırılması;
d) daxil olan suyun keyfiyyəti, yaxud Xəzər dənizinin təsirə məruz qalmış
ekosistemi
tələb
etdiyi
hallarda
bu
Konvensiyaya
əlavə
protokollara
müvafiq
olaraq bu maddənin (b) və (c) yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblərdən daha sərt tələblərin
müəyyən edilməsi;
e) şəhər tullantı sularının müxtəlif təmizləmə növlərinin, o cümlədən zəruri olduqda
mərhələlərlə tətbiq edilməsi;
f)
sənaye
və
kommunal
mənbələrdən
üzvi
maddələr
axınını
azaltmaq
məqsədilə ekoloji cəhətdən əsaslandırılmış ən yaxşı mümkün texnologiyaların tətbiq edilməsi;
g) səpələnmiş, o cümlədən kənd təsərrüfatı mənbələrindən üzvi maddələrin və təhlükəli
maddələrin
axınını
məhdudlaşdırmaq
üçün
ən
yaxşı
ekoloji
təcrübəyə əsaslanan müvafiq tədbirlərin inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi;
h) sahildə yerləşən və Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinə mənfi təsirini davam etdirən bəzi
çirklənmə mənbələrinin konservasiyası və tam ləğv edilməsi üzrə tədbirlər.
3.
İki və daha çox Razılığa gələn Tərəfin ərazisindən keçən və ya onlar
arasında sərhəd təşkil edən su axınlarından daxil olan çirkləndirici maddələr Xəzər dənizinin
çirklənməsinə səbəb olarsa, Razılığa gələn Tərəflər bu cür çirklənmənin qarşısının alınması,
azaldılması və ona nəzarət edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsində əməkdaşlıq edirlər və
məqsədəmüvafiq hesab olunduğu təqdirdə potensial çirklənmə problemlərinin aşkar olunmasına və həll
edilməsinə məsul olan birgə orqanlar yaradırlar.
M a d d ə 8 . Dəniz dibindəki fəaliyyətlə bağlı çirklənmə
Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizinin dibindəki fəaliyyətlə bağlı çirklənmənin qarşısının
alınması, azaldılması və ona nəzarət edilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər. Bu məqsədlə onlar bu
Konvensiyaya dair əlavə protokolların hazırlanması üzrə əməkdaşlığa təşviq olunurlar.
M a d d ə 9 . Gəmilərdən çirklənmə
Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizinin gəmilərdən çirklənməsinin qarşısını almaq, azaltmaq və
ona nəzarət etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər və bu məqsədlə bu Konvensiyaya dair, müvafiq
beynəlxalq standartları nəzərə alan razılaşdırılmış tədbir, prosedur və standartları əks etdirən protokol və
sazişlərin hazırlanması üzrə əməkdaşlıq edirlər.
M a d d ə 1 0 . Axıdılma ilə bağlı çirklənmə
1. Razılığa gələn Tərəflər onların bayraqları altında üzən gəmilərdən və
ərazilərində
qeydiyyatdan
keçmiş
hava
gəmilərindən
axıdılan
tullantılarla
bağlı çirklənmənin qarşısını almaq, mane olmaq, azaltmaq və ona nəzarət etmək üçün bütün zəruri
tədbirləri görürlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər həmin nəticəyə nail olmaq üçün bu Konvensiyaya dair razılaşdırılmış
tədbir, prosedur və standartları əks etdirən protokolların işlənib hazırlanması üzrə əməkdaşlıq edirlər.
3. Gəmilər, yaxud hava gəmiləri dənizdə tam dağılma, ya da bütövlükdə batma təhlükəsinə
məruz qaldıqda və ya hər hansı bir halda insanların və dəniz canlılarının həyatı üçün təhlükə yarandıqda,
axıdılma həmin təhlükəni aradan qaldırmaq üçün yeganə vasitə olarsa və güman etməyə kifayət qədər tam
əsas olarsa ki, axıdılmadan dəyən ziyan gözlənilən ziyandan az olacaq, onda bu maddənin 1 və 2-ci
bəndinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu cür axıdılma elə həyata keçirilməlidir ki, insan və dəniz
canlılarının
həyatı
üçün
mümkün
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olan təhlükə, yaxud dənizin qanuni istifadəsi üçün yaranacaq əngəl beynəlxalq, həmçinin regional
hüquqi sənədlərə müvafiq olaraq minimuma endirilmiş olsun. Bu cür axıdılma barədə Razılığa gələn
Tərəflərə məlumat verilir.
M a d d ə 1 1 . Digər antropogen fəaliyyətlə bağlı çirklənmə
1. Razılığa gələn Tərəflər torpaq meliorasiyası, sahilyanı dib dərinləşdirmə və bəndlərin tikintisi
işləri də daxil olmaqla, bu Konvensiyanın 7-10-cu maddələri ilə əhatə olunmayan digər antropogen
fəaliyyətlə bağlı Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınması, azaldılması və ona nəzarət edilməsi
üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər dəniz səviyyəsinin dəyişməsinin Xəzər dənizinin
ekosisteminə mümkün neqativ təsirinin yumşaldılmasına yönəldilmiş antropogen fəaliyyətin mənfi
təsirini azaltmaq üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.
M a d d ə 1 2 . İnvaziv yad növlərin daxil olmasının qarşısının alınması,
nəzarəti və onlarla mübarizə
Razılığa gələn Tərəflər ekosistemi və canlı aləmi təhdid edən invaziv yad növlərin Xəzər dənizinə
daxil olmasının qarşısını almaq, nəzarət etmək və onlarla mübarizə sahəsində bütün müvafiq tədbirləri
görürlər.
M a d d ə 1 3 . Fövqəladə ekoloji hallar
1. Razılığa gələn Tərəflər insanları və dəniz ətraf mühitini təbii fəlakətlərin və ya antropogen
qəzaların nəticələrindən qorumaq üçün bütün müvafiq tədbirləri görür və əməkdaşlıq edirlər. Bunun
üçün bərpaetmə tədbirləri də daxil olmaqla, preventiv hazırlıq və cavab tədbirləri görülür.
2. Preventiv
və
hazırlıq
tədbirlərini
həyata
keçirmək
məqsədilə
Razılığa
gələn Tərəf öz yurisdiksiyasında ekoloji fəlakətə səbəb ola biləcək təhlükəli fəaliyyətləri müəyyən edir
və hər hansı bu cür planlaşdırılan və ya mövcud fəaliyyət barəsində Razılığa gələn digər Tərəfləri
xəbərdar edir. Razılığa gələn Tərəflər təhlükəli fəaliyyətlərin dəniz ətraf mühitinə təsirinin
qiymətləndirilməsinin aparılması və risklərin azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi barədə razılıq əldə
edirlər.
3. Razılığa gələn Tərəflər sənaye qəzaları və fövqəladə ekoloji hallar barəsində ilkin
xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılmasında əməkdaşlıq edirlər. Fövqəladə ekoloji hallarda və yaxud bu
cür qaçılmaz təhlükə olduğu hallarda, ərazisində belə vəziyyətin yarandığı Razılığa gələn Tərəf,
ləngimədən müvafiq səviyyədə belə təsirə məruz qala biləcək Razılığa gələn Tərəflərə xəbərdarlığı
təmin edirlər.
4. Razılığa gələn Tərəflər fövqəladə ekoloji hallara cavab vermək üçün istifadə edilən lazımi
avadanlıq və ixtisaslaşmış heyət də daxil olmaqla fövqəladə ekoloji hallara qarşı adekvat hazırlığın
qorunması və onun təmin olunmasına dair bütün müvafiq tədbirləri görürlər.
IV. DƏNİZ ƏTRAF MÜHİTİNİN QORUNMASI, MÜHAFİZƏSİ VƏ BƏRPASI
M a d d ə 1 4 . Dənizin bioloji ehtiyatlarının qorunması, mühafizəsi, bərpası
və səmərəli istifadəsi
1.
Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarının qorunmasına, mühafizəsinə,
bərpasına və səmərəli istifadə edilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər və mövcud olan ən yaxşı elmi
məlumatlar əsasında aşağıdakılara nail olmaq üçün bütün müvafiq tədbirləri həyata keçirirlər:
a) insanların qidalanma tələbatlarının ödənilməsində və sosial-iqtisadi məqsədlərə nail
olunmasında ekoloji tarazlığın saxlanması, bərpası və səmərəli istifadəsi məqsədilə bioloji ehtiyatların
potensialının inkişafı və artırılması;
b) növlər arasında nisbəti nəzərə alaraq, müvafiq ekoloji və iqtisadi faktorlarla müəyyən olunan
dəniz canlılarının növlərini, onların maksimum davamlı olmasını təmin edəcək səviyyədə populyasiyasını
saxlamaq və təmin etmək;
c) həddindən artıq istismar nəticəsində dəniz bioloji növlərinin yox olma
təhlükəsinə məruz qalmayacaqları şəraitin təmin edilməsi;
d) balıqçılıqda
sənaye
növlərinin
ovlanmasında
və
qeyri-sənaye
növlərinin
tutulmasında itkiləri minimuma endirə bilən seçmə üsulların, metodların inkişafını və tətbiq edilməsini
təşviq etmək;
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e) endemik, nadir və kökünün kəsilməsi təhlükəsi altında olan dəniz bioloji növlərinin qorunması,
mühafizəsi, bərpa olunması;
f)
bioloji rəngarəngliyi, nadir və yox olma təhlükəsi altında olan növləri, habelə həssas
ekosistemləri qoruyub saxlamaq.
2.
Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyaya dair dəniz bioloji ehtiyatlarının
qorunması, mühafizəsi və bərpası üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan
protokolların işlənib hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər.
M a d d ə 1 5 . Sahil zonasının idarə edilməsi
Razılığa gələn Tərəflər dəniz yaxınlığının təsiri altında olan qurunun planlaşdırılması və idarə edilməsi
üzrə milli strategiyaların və planların hazırlanmasında və yerinə yetirilməsində zəruri tədbirlərin
görülməsinə səy göstərirlər.
M a d d ə 1 6 . Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişməsi
Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişməsi hallarının təsirini yumşaltmaq üçün
zəruri elmi tədqiqatların aparılmasını və imkan daxilində bu Konvensiyaya dair, razılaşdırılmış tədbirlər
görmək və posedurlar tətbiq etməyi nəzərdə tutan protokolların hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər.
V . PROSEDURLAR
M a d d ə 1 7 . Dəniz ətraf mühitinə təsirin qiymətləndirilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi
təsir göstərə biləcək hər hansı planlaşdırılan fəaliyyətin dəniz ətraf mühitinə təsirini qiymətləndirmək
prosedurlarının müəyyən olunması və tətbiqi üçün bütün müvafiq tədbirləri həyata keçirir.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
həyata keçirilmiş dəniz ətraf mühitinə təsirin qiymətləndirilməsinin nəticələrini Razılığa gələn digər
Tərəflər arasında yaymaq üçün bütün müvafiq tədbirləri həyata keçirir.
3. Razılığa
gələn
Tərəflər
transsərhəd
kontekstində
Xəzər
dənizinin
dəniz
ətraf
mühitinə
təsirin
qiymətləndirilməsinin
prosedurlarını
müəyyən
edən
protokolların hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər.
M a d d ə 1 8 . Razılığa gələn Tərəflər arasında əməkdaşlıq
1. Razılığa gələn Tərəflər beynəlxalq təcrübədə ümumqəbuledilmiş tələbləri nəzərə almaqla,
Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına, azaldılmasına və nəzarətinə, habelə onun dəniz
ətraf mühitinin qorunmasına, mühafizəsinə və bərpasına yönəldilmiş qaydaların, standartların, tövsiyə
edilmiş təcrübə və prosedurların dürüst ifadə edilməsində, hazırlanmasında və uyğunlaşdırılmasında
əməkdaşlıq edirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin çirklənməsinin qarşısını almaq,
azaltmaq və ona nəzarət etmək, habelə onun qorunması, mühafizəsi və bərpası məqsədilə Xəzər dənizinin
dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi üçün Fəaliyyət Planının tərtib edilməsində əməkdaşlıq edirlər.
3. Razılığa gələn Tərəflər bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilmiş öhdəliklərin yerinə
yetirilməsində, o cümlədən aşağıdakı istiqamətlərdə fərdi və ya birgə işlər həyata keçirirlər:
a) Xəzər dənizini çirkləndirən, yaxud çirklənməsinə səbəb ola biləcək mənbələri aşkar etmək
məqsədilə məlumatların toplanması, yığılması və qiymətləndirilməsi, habelə Razılığa gələn digər
Tərəflərlə müvafiq informasiyanın mübadiləsi;
b) suyun
keyfiyyət
və
kəmiyyətinin
monitorinqi
üçün
proqramların
işlənib
hazırlanması;
c) fövqəladə ekoloji hallar üçün cavab tədbirləri planlarının hazırlanması;
d) axıntı və tullantılar üçün limitlərin müəyyən olunması və nəzarət proqramlarının səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi;
e) suyun keyfiyyətinin təyin edilməsi üçün normativlərin və meyarların hazırlanması, suyun
mövcud vəziyyətdəki keyfiyyətini qoruyub saxlamaq, zəruri olan hallarda isə yaxşılaşdırmaq üçün
müvafiq tədbirlərin təklif edilməsi;
f)
nöqtəvi və səpələnmiş bələdiyyə və sənaye mənbələrindən, o cümlədən kənd təsərrüfatı,
şəhər və digər tullantı mənbələrindən çirklənmə yükünü azaltmaq üçün uyğunlaşdırılmış fəaliyyət
proqramları işləyib hazırlamaq.
M a d d ə 1 9 . Monitorinq
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1. Razılığa gələn Tərəflər fərdi və ya birgə Xəzər dənizinin dəniz ətraf
mühitinin vəziyyətinin monitorinqi üçün müvafiq proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün
səy göstərirlər.
2. Razılığa
gələn
Tərəflər
Xəzər
dənizinə
axıdılması
və
konsentrasiyası
üzərində
müntəzəm
monitorinq
həyata
keçiriləcək
tullantıların
siyahısını
və
parametlərini razılaşdıracaqlar.
3. Razılığa gələn Tərəflər müntəzəm olaraq fərdi və ya birgə Xəzər dənizinin dəniz ətraf
mühitinin vəziyyətini və Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin çirklənməsinin qarşısını almaq, azalt maq
və ona nəzarət etmək üçün həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini qiymətləndirirlər.
4. Bu
məqsədlər
üçün
Razılığa
gələn
Tərəflər
monitorinq
proqramlarının,
ölçü sistemlərinin, analitik üsulların, məlumatların işlənilməsi və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
proqramlarının hazırlanması və fəaliyyət göstərməsi üçün qaydaların uyğunlaşdırılmasına səy göstərirlər.
5. Razılığa
gələn
Tərəflər
qərarların
qəbul
edilməsində
və
mütəxəssislər,
inzibatçılar və ictimaiyyət üçün ümumi məlumat mənbəyinin əsası olan bütün müvafiq informasiyanın
toplandığı mərkəzləşdirilmiş məlumat bazası və informasiyanın idarə edilməsi sistemini işləyib
hazırlayırlar.
M a d d ə 2 0. Elmi tədqiqatlar və təkmilləşdirmələr
Razılığa gələn Tərəflər Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınması, azaldılması və ona
nəzarət sahəsində elmi tədqiqatların aparılması və səmərəli metodların təkmilləşdirilməsi istiqamətində
əməkdaşlıq edirlər, bunun üçün də Razılığa gələn Tərəflər, aşağıdakı istiqamətlər üzrə elmi proqramlara,
zərurət olarsa, xüsusi tədqiqat proqramlarına təşəbbüs göstərilməsinə və intensivləşdirilməsinə səy
göstərirlər:
a) zərərli maddələrin toksiklik dərəcəsini qiymətləndirmə üsullarının təkmilləşdirilməsi və
onların Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinə təsiri prosesinin öyrənilməsi;
b) ekoloji cəhətdən əsaslandırılmış və təhlükəsiz texnologiyaların hazırlanması və tətbiqi;
c) çirkləndirmə qabiliyyətli maddələrin dövriyyədən çıxarılması və/və ya əvəz edilməsi;
d) təhlükəli maddələrin kənarlaşdırılması üçün ekoloji cəhətdən əsaslandırılmış və təhlükəsiz
metodların inkişafı;
e) drenaj işlərinin və su axınlarının tənzimlənməsinin ekoloji cəhətdən həssas və təhlükəsiz
üsullarının təkmilləşdirilməsi;
f)
çirklənmədən dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi;
g) Xəzər dənizinin hidroloji rejimi və ekosisteminin dinamikası, o cümlədən dəniz səviyyəsinin
dəyişməsi və bunun dənizə və sahilyanı ekosistemlərə təsiri haqqında biliklərin təkmilləşdirilməsi;
h) Xəzər dənizində radiasiya və radioaktivlik səviyyəsinin öyrənilməsi.
M a d d ə 2 1. İnformasiya mübadiləsi və informasiyanı əldə etmə
1. Razılığa gələn Tərəflər birbaşa və yaxud Katiblik vasitəsilə müntəzəm
surətdə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq informasiya mübadiləsi həyata keçirirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər öz milli qanunvericiliklərinə və mövcud beynəlxalq sazişlərin dəniz
ətraf mühiti barədə ictimaiyyətin məlumat almasını nəzərdə tutan müddəalarına uyğun olaraq, Xəzər
dənizinin dəniz ətraf mühitinin vəziyyəti, onun çirklənməsinin qarşısının alınması, azaldılması və ona
nəzarət edilməsi üçün görülən və görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında məlumatların ictimaiyyət
üçün əldə edilə bilən olmasını təmin etməyə səy göstərirlər.
VI. TƏŞKİLATİ STRUKTURLAR
M a d d ə 22. Tərəflər Konfransı
1. Bununla Tərəflər Konfransı təsis edilir.
2. Tərəflər Konfransı hər bir Tərəfin bir səsə malik olan bir nümayəndəsindən ibarətdir. Hər bir
nümayəndəyə bir və ya daha çox məsləhətçi tərəfindən yardım göstərilə bilər.
3. Tərəflər Konfransının birinci sessiyası bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra on
iki aydan gec olmayaraq çağırılır. Tərəflər Konfransının mütəmadi sessiyaları Konfransın birinci
sessiyasında müəyyən olunan müntəzəm əsasla keçirilir.
4. Tərəflər Konfransının növbədənkənar sessiyaları Tərəflər Konfransı tərəfindən zəruri hesab
olunan vaxtda və ya istənilən Tərəfin yazılı müraciəti əsasında keçirilir, bu şərtlə ki, həmin müraciət ən
azı Razılığa gələn digər iki Tərəfin dəstəyini almış olsun.
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5. Tərəflər Konfransının sessiyaları ingilis əlifbası sırası ilə rotasiya qaydasında Razılığa gələn
Tərəflərin ərazilərində, yaxud Katibliyin yerləşdiyi yerdə keçirilir.
6. Tərəflər Konfransına sədrliyi növbə ilə, Razılığa gələn Tərəflərin adlarının ingilis əlifbası
sırası ilə Razılığa gələn hər bir Tərəf edəcəkdir. Sədrlik vəzifəsi boşaldıqda, Konfransda sədrlik edən
Razılığa gələn Tərəf bu vəzifədə Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyət müddəti qurtarana qədər fəaliyyət
göstərmək üçün varis təyin edir.
7. Tərəflər Konfransının işçi dilləri ingilis dili və Razılığa gələn Tərəflərin dövlət dilləridir.
Katiblik BMT-nin rəsmi dillərini təmin edir.
8. Tərəflər
Konfransının
bütün
qərarları
Razılığa
gələn
Tərəflərin
yekdil
səsi əsasında qəbul edilir.
9. Tərəflər Konfransı özünün birinci sessiyasında aşağıdakılar barədə qərar qəbul edəcəkdir:
a) bu Konvensiyanın zəruri hesab olunan digər orqanlarının təsis edilməsi;
b) yerləşmə yeri və heyətin müəyyən olunması da daxil olmaqla, Konvensiyanın daimi Katibliyinin
təşkil edilməsi;
c) özünün və onun köməkçi orqanlarının prosedur və maliyyə qaydaları.
10. Tərəflər Konfransının funksiyaları aşağıdakılardır:
a) bu Konvensiyanın, onun protokollarının və Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsini nəzarətdə
saxlamaq;
b) bu
Konvensiyanın
və
onun
protokollarının
müntəzəm
olaraq
nəzərdən
keçirilməsi;
c) istənilən əlavə protokolun və ya bu Konvensiyaya, yaxud onun protokollarına istənilən
düzəlişin nəzərdən keçirilməsi və qəbul edilməsi və bu Konvensiyaya və onun protokollarına əlavələrin
qəbul edilməsi və dəyişdirilməsi;
d) Razılığa gələn Tərəflərin təqdim etdiyi hesabatların qəbul edilməsi və nəzərdən keçirilməsi
və Razılığa gələn Tərəflərin və hər hansı səlahiyyətli beynəlxalq və regional təşkilatın təqdim etdiyi
hesabatlar əsasında dəniz ətraf mühitinin vəziyyətinin, xüsusilə çirklənmənin vəziyyəti və onun
təsirlərinin xülasəsi və qiymətləndirilməsi;
e) bu Konvensiya ilə bağlı Katiblik tərəfindən hazırlanmış hesabatların nəzərdən keçirilməsi;
f)
bu Konvensiyanın məqsədi üçün zəruri olduğu təqdirdə, texniki və maliyyə xidmətləri üçün
müvafiq beynəlxalq orqanlara və elmi institutlara müraciət edilməsi;
g) bu Konvensiyanı və onun protokollarını yerinə yetirmək üçün zəruri hesab oluna bilən köməkçi
orqanların yaradılması;
h) Razılığa gələn Tərəflərin bərabər təmsilçiliyin nəzərə alaraq, Konvensiyanın İcraçı katibinin və
lazım gəldiyi təqdirdə digər heyətin təyin edilməsi;
i) bu Konvensiyanın məqsədinə nail olmaq üçün lazım olan istənilən digər funksiyaların yerinə
yetirilməsi.
M a d d ə 2 3. Konvensiyanın Katibliyi
1. Bununla Konvensiyanın Katibliyi təsis edilir.
2. Katiblik Konvensiyanın İcraçı katibindən və aşağıda göstərilən funksiyaları yerinə yetirmək
üçün zəruri olan digər heyətdən ibarətdir.
3. İcraçı
katib
Konvensiyanın
Katibliyinin
baş
inzibati
vəzifəli
şəxsidir,
Tərəflər Konfransının qəbul etdiyi prosedur və maliyyə qaydalarına uyğun olaraq Konvensiyanın
Katibliyinin işini idarə etmək üçün zəruri olan funksiyaları yerinə yetirir.
4. Katibliyin funksiyaları aşağıdakılardır:
a) Tərəflər Konfransının sessiyalarının və onun köməkçi orqanlarının iclaslarının təşkili və
keçirilməsi;
b) bildirişlərin, hesabatların və digər alınmış informasiyaların hazırlanması və Razılığa gələn
Tərəflərə ötürülməsi;
c) Razılığa gələn Tərəflərdən alınmış sorğuların və informasiyanın nəzərdən keçirilməsi və bu
Konvensiyanın və onun protokollarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlər barədə onlarla
məsləhətləşmələrin aparılması;
d) bu Konvensiyanın və onun protokollarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlərə dair
hesabatların hazırlanması və yayılması;
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e) Xəzər dənizinin qorunması ilə bağlı və Razılığa gələn Tərəflərin qanunlarının və beynəlxalq
hüquqi sənədlərin bazasını yaratmaq, saxlamaq və yaymaq;
f)
bu Konvensiyanın və onun
protokollarının səmərəli yerinə yetirilməsi
üçün Razılığa gələn hər hansı Tərəfin xahişi ilə texniki yardımın və məslə hətlərin təmin edilməsinin
təşkil edilməsi;
g) bu
Konvensiyanın
protokolları
ilə
müəyyən
edilən
digər
funksiyaların
həyata keçirilməsi;
h) regional və beynəlxalq təşkilatlarla və proqramlarla lazımi qaydada əməkdaşlıq edilməsi;
i) Tərəflər Konfransı tərəfindən müəyyən edilə biləcək digər funksiyaların yerinə yetirilməsi.
VII. PROTOKOLLAR VƏ ƏLAVƏLƏR
M a d d ə 2 4. Protokolların qəbul edilməsi
1. Razılığa gələn istənilən Tərəf bu Konvensiyaya dair protokolların qəbul edilməsini təklif edə
bilər. Bu cür protokollar Tərəflər Konfransının sessiyasında Tərəflərin yekdil qərarı əsasında qəbul edilir.
Protokolların özündə qəbul olunma ilə bağlı fərqli prosedur nəzərdə tutulmamışdırsa, protokollar
Razılığa gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq onların hamısı tərəfindən ratifikasiya
olunduqdan və ya təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir. Protokollar bu Konvensiyanın ayrılmaz tərkib
hissəsini təşkil edir.
2. Hər bir təklif olunan protokolun mətni Razılığa gələn Tərəflərə protokolun qəbul olunması
nəzərdə tutulan Tərəflər Konfransının sessiyasının başlanmasından ən azı altı ay əvvəl təqdim olunur.
M a d d ə 2 5. Əlavələrin və düzəlişlərin qəbulu
1. Bu Konvensiyaya və ya hər hansı protokola əlavələr bu Konvensiyanın və ya bu cür protokolun
ayrılmaz tərkib hissəsidir və açıq şəkildə başqa cür nəzərdə tutulmayıbdırsa, bu Konvensiyaya və ya onun
protokollarına istinad eyni zamanda onların əlavələrinə istinad deməkdir. Həmin əlavələr prosedur, elmi,
texniki və inzibati məsələlərlə məhdudlaşdırılır.
2. Bu Konvensiyaya və ya onun hər hansı protokoluna əlavələr 24-cü maddədə təsbit edilmiş
prosedura müvafiq olaraq təklif edilir və qəbul edilir.
3. Bu Konvensiyanın və ya onun hər hansı bir protokolunun əlavələrinə düzəlişlərin təklif
edilməsi, qəbulu və qüvvəyə minməsi qaydaları Konvensiyaya və ya onun hər hansı bir protokoluna
əlavələrin təklif edilməsi, qəbulu və qüvvəyə minməsi qaydaları ilə eynidir.
4. Əlavəyə edilən əlavə və ya düzəliş bu Konvensiya və ya hər hansı protokola düzəliş edilməsi
ilə əlaqədar olduqda, bu Konvensiyaya və ya protokola düzəliş qüvvəyə minənə qədər müvafiq əlavə
və ya düzəliş qüvvəyə minməyəcəkdir.
VIII. HƏYATA KEÇİRMƏ VƏ RİAYƏT ETMƏ
M a d d ə 2 6. Konvensiyanın həyata keçirilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf öz ərazisində və yurisdiksiyası altında bu Konvensiyanın
müddəalarının həyata keçirilməsini əlaqələndirən Milli orqan təyin edir.
2. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin fərdi və ya birgə olaraq bu
Konvensiyada müəyyən edilmiş tədbirlərdən daha sərt tədbirlər görmək və həyata keçirmək hüquqlarına
təsir etmir.
M a d d ə 2 7. Hesabatlar
Hər bir Milli orqan Katibliyə Konvensiya və protokolların müddəalarının həyata keçirilməsi üzrə
yerinə yetirilmiş tədbirlər barəsində Tərəflər Konfransının müəyyən etdiyi formada və intervalda
hesabatlar təqdim edir. Katiblik alınmış hesabatları Razılığa gələn bütün Tərəflərə göndərir.
M a d d ə 2 8. Həyata keçirmə və riayət etmə
Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyaya və ya onun protokollarına riayət edilməsini təmin etmək
məqsədilə prosedurların işlənib hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər.
M a d d ə 2 9. Dəymiş ziyana görə məsuliyyət və kompensasiya
Razılığa gələn Tərəflər beynəlxalq hüququn müvafiq prinsip və normalarını nəzərə alaraq, bu
Konvensiyanın və onun protokollarının müddəalarının pozulması nəticəsində Xəzər dənizinin dəniz ətraf
mühitinə dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə və kompensasiyaya dair müvafiq qaydalar və prosedurlar
işləyib hazırlamağı öhdələrinə götürürlər.
M a d d ə 3 0. Mübahisələrin həlli
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Razılığa gələn Tərəflər arasında bu Konvensiyanın müddəalarının tətbiqi və təfsiri ilə bağlı
mübahisələr yarandıqda, Razılığa gələn Tərəflər onları məsləhətləşmələr, danışıqlar və ya öz seçimlərinə
əsasən digər dinc vasitələrlə həll edirlər.
IX. YEKUN MÜDDƏALAR
M a d d ə 3 1. İmzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya 2003-cü il noyabrın 4-dən 2004-cü il noyabrın 3-dək İran İslam
Respublikasının Tehran şəhərində yalnız Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıq olacaqdır.
2. Bu Konvensiya Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. O,
imzalanmaq
üçün
bağlandığı
tarixdən
başlayaraq
hər
hansı Xəzəryanı dövlət tərəfindən həmin dövlətin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq qoşulmaq üçün
açıq olacaqdır.
3. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma barəsində sənədlər Depozitariya saxlanca
verilir.
M a d d ə 3 2. Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
M a d d ə 3 3. Qüvvəyə minmə
Bu Konvensiya bütün Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilmə, yaxud
qoşulma barəsində sənədin Depozitariyə verilməsindən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
M a d d ə 3 4. Konvensiyaya və ya protokollara düzəliş
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyaya və onun istənilən protokoluna düzəlişlər
edilməsini təklif edə bilər. Belə düzəlişlər Tərəflərin yekdil qərarı əsasında Tərəflər Konfransının
sessiyasında qəbul edilir.
2. Bu Konvensiyaya və ya onun hər hansı protokoluna edilmiş düzəlişlər həmin Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi üçün nəzərdə tutulan prosedura müvafiq olaraq qüvvəyə minir.
M a d d ə 3 5. Depozitari
Bu Konvensiyanın Depozitarisi İran İslam Respublikasıdır.
M a d d ə 3 6. Autentik mətnlər
Mətnləri Azərbaycan, qazax, rus, türkmən, fars və ingilis dillərində autentik olan bu Konvensiya
Depozitariyə saxlanca verilir. Bu Konvensiya, yaxud onun protokollarının tətbiqi və ya təfsiri ilə bağlı
mübahisə yarandıqda ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.
M a d d ə 3 7. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqındakı danışıqlara
münasibət
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Xəzər dənizinin yekun hüquqi statusu ilə bağlı danışıqların
nəticələrini əvvəlcədən müəyyən edən müddəa kimi təfsir edilmir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
2003-cü il noyabrın dördündə Tehran şəhərində imzalanmışdır.
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"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın 14 saylı
Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın 2004-cü il mayın
13-də Strasburq şəhərində imzalanmış 14 saylı Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 aprel 2006-cı il
№ 87-IIIQ
"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyaya dair bu Konvensiyanın nəzarət sisteminə
düzəlişlər edilməsini nəzərdə tutan
14 saylı P R O T O K O L
PREAMBULA
1950-ci il noyabrın 4-də Romada imzalanmış "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında" Konvensiyaya (bundan sonra - Konvensiya) dair bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasının üzv
Dövlətləri,
2000-ci il noyabrın 3-4-də Romada İnsan Hüquqları üzrə Avropa Nazirlər Konfransında qəbul
edilmiş 1 saylı Qətnaməni və Bəyannaməni nəzərə alaraq;
2001-ci il noyabrın 8-də, 2002-ci il noyabrın 7-də və 2003-cü il mayın 15-də Nazirlər Komitəsinin
müvafiq olaraq 109-cu, 111-ci və 112-ci sessiyalarında qəbul olunmuş Bəyannamələri nəzərə alaraq;
2004-cü il aprelin 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş 251 saylı
Rəyi nəzərə alaraq;
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin iş yükünün
artmaqda davam etməsi ilə əlaqədar nəzarət sisteminin uzun müddətə səmərəliliyini saxlamaq və daha da
artırmaq məqsədilə Konvensiyanın müəyyən müddəalarında təcili dəyişiklik etmək ehtiyacını diqqətə
alaraq;
xüsusilə, Məhkəmənin Avropada insan hüquqlarının qorunmasında mühüm rol oynamaqda davam
etməsini təmin etməyə ehtiyacın olduğunu diqqətə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın 22-ci maddəsinin 2-ci bəndi çıxarılsın.
Maddə 2
Konvensiyanın 23-cü maddəsi dəyişdirilərək aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Maddə 2 3 . Səlahiyyət müddəti və vəzifədən azad edilmə
1. Hakimlər doqquz il müddətinə seçilirlər. Onlar yenidən seçilə bilməzlər.
2. Hakimlərin səlahiyyət müddəti onlar 70 yaşına çatanda bitir.
3. Hakimlər
əvəz
olunanadək
vəzifələrini
yerinə
yetirirlər.
Bununla
belə,
onlar artıq başladıqları məhkəmə proseslərini sonadək davam etdirirlər.
4. Heç bir hakim digər hakimlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə həmin hakimin tələb olunan şərtləri
icra etməyi dayandırdığını iddia etməyincə vəzifəsindən azad edilə bilməz.".
Maddə 3
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Konvensiyanın 24-cü maddəsi çıxarılsın.
Maddə 4
Konvensiyanın 25-ci maddəsi 24-cü maddə hesab olunsun və onun mətni dəyişdirilərək aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
"Maddə 2 4 . Dəftərxana və məruzəçilər
1. Məhkəmənin, fəaliyyəti və təşkili Məhkəmə Reqlamentinə əsasən müəyyənləşdirilən
dəftərxanası vardır.
2. İclas tək hakimdən ibarət tərkibdə olduqda Məhkəmə sədrinin sərəncamında fəaliyyət
göstərən məruzəçilər Məhkəməyə kömək edirlər. Onlar Məhkəmə dəftərxanasının tərkib hissəsini
təşkil edirlər.".
Maddə 5
Konvensiyanın 26-cı maddəsi 25-ci maddə ("Plenar Məhkəmə") hesab olunsun və onun mətninə
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. d bəndinin sonundakı vergül nöqtəli vergüllə əvəz olunsun və "və" sözü çıxarılsın.
2. e bəndinin sonundakı nöqtə nöqtəli vergüllə əvəz olunsun.
3. Aşağıdakı məzmunda yeni f bəndi əlavə olunsun:
"f. 26-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən hər hansı sorğu verir.".
Maddə 6
Konvensiyanın 27-ci maddəsi 26-cı maddə hesab olunsun və onun mətni dəyişdirilərək aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
"M a d d ə 2 6 . Tək hakimli tərkib, komitələr, Palatalar və Böyük Palata
1. Məhkəmə ona təqdim edilmiş işlərə tək hakimli tərkibdə, üç hakimli komitələrdə, yeddi
hakimli Palatalarda və on yeddi hakimli Böyük Palatada baxır. Məhkəmənin Palataları müəyyən edilmiş
müddət üçün komitələr təsis edir.
2. Plenar
Məhkəmənin
sorğusu
ilə
Nazirlər
Komitəsi
yekdil
qərarla
və
müəyyən edilmiş müddət üçün Palatalardakı hakimlərin sayını beş nəfərə endirə bilər.
3. Tək hakimli tərkibdə hakim özünün seçildiyi Razılığa gələn Yüksək Tərəfə qarşı olan heç bir
ərizəyə baxmamalıdır.
4. Orada Palatanın və Böyük Palatanın ex offıcio üzvü kimi, maraqlı olan Razılığa gələn Yüksək
Tərəfə münasibətdə seçilmiş hakim hakimlik edir. Əgər belə bir hakim yoxdursa və ya həmin hakim
iştirak edə bilmirsə, onda həmin Tərəfin əvvəlcədən təqdim etdiyi siyahıdan Məhkəmə Sədrinin seçildiyi
şəxs hakim rolunda çıxış edir.
5. Böyük
Palata
həmçinin
Məhkəmə
Sədri,
Sədrin
Müavinləri,
Palataların
Sədrləri və Məhkəmənin Reqlamentinə əsasən seçilmiş digər hakimlər daxildir. Məhkəmə işi 43-cü
maddəyə əsasən Böyük Palataya göndərildikdə, Palatanın Sədri və maraqlı olan Ali Razılığa gələn
Tərəfə
münasibətdə
iştirak
edən hakim istisna olmaqla, məhkəmə qərarını çıxaran Palatanın hakimlərindən heç biri Böyük Palatada
iştirak etməməlidir.".
Madd ə 7
Yeni 26-cı maddədən sonra Konvensiyaya aşağıdakı məzmunda yeni 27-ci maddə əlavə edilsin:
"Maddə 2 7 . Tək hakimlərin səlahiyyəti
1. Tək hakim 34-cü maddəyə əsasən verilmiş ərizəni qəbul edilə bilməyən elan edə və ya icraatda
olan işlərin siyahısından çıxara bilər və bu cür qərar əlavə öyrənilmədən qəbul edilə bilər.
2. Bu qərar qətidir.
3. Əgər tək hakim ərizəni qəbul edilə bilməyən elan etmirsə və ya siyahıdan çıxarmırsa, o zaman
həmin hakim əlavə öyrənilmə üçün onu komitəyə və ya Palataya göndərir.".
Maddə 8
Konvensiyanın 28-ci maddəsi dəyişdirilərək aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Maddə 2 8 . Komitələrin səlahiyyəti
1.
34-cü maddəyə müvafiq olaraq təqdim olunan ərizəyə münasibətdə komitə yekdil səslə,
a. əlavə öyrənmədən onu qəbul edilə bilməyən elan edə və ya məhkəmə işlərinin siyahısından
çıxara bilər; və ya
b. onu qəbul edilə bilən elan edə bilər və eyni zamanda işin mahiyyətinə uyğun qərar çıxara bilər,
bu şərtlə ki, işin Konvensiyanın və ya ona dair Protokolların təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı olan əsas
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məsələsi
artıq
Məhkəmənin
qəti müəyyən edilmiş presedent hüququnun predmeti olsun.
2. 1-ci bənddə qeyd olunan qərardadlar və qərarlar qətidir.
3. Əgər maraqlı olan Razılığa gələn Yüksək Tərəfə münasibətdə seçilmiş hakim komitənin üzvü
deyilsə, o zaman komitə bütün aidiyyəti faktorları, o cümlədən 1 .b. bəndinə əsasən prosessual normaların
tətbiqinə dair həmin Tərəfin iradının olub-olmamasını nəzərə alaraq məhkəmə işinin istənilən
mərhələsində komitənin üzvlərindən hər hansı birinin yerinə həmin hakimi dəvət edə bilər.".
Maddə 9
29-cu maddəyə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.
1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Əgər 27-ci və ya 28-ci maddəyə əsasən hər hansı bir qərardad qəbul olunmayıbsa və ya 28-ci
maddəyə əsasən heç bir qərar çıxarılmayıbsa, o zaman Palata 34-cü maddəyə uyğun olaraq təqdim edilmiş
fərdi şikayətlərin qəbul edilə bilmə meyarına və mahiyyətinə görə qərar çıxarır. Qəbul edilə bilməyə dair
qərardad ayrıca çıxarıla bilər."
2.
2-ci bəndin sonuna aşağıdakı məzmunda yeni cümlə əlavə olunsun: "Qəbul edilə bilməyə
dair qərar, əgər müstəsna hallarda Məhkəmə başqa cür qərar verməyibsə, ayrıca çıxarılır."
3.
3-cü bənd çıxarılsın.
Maddə 10
31-ci maddəyə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. a bəndinin sonundakı "və" sözü çıxarılsın.
2. b bəndi c bəndi hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda yeni b bəndi
əlavə olunsun:
"b. Nazirlər Komitəsi tərəfindən 46-cı maddənin 4-cü bəndinə əsasən Məhkəməyə göndərilmiş
məsələləri həll edir; və".
Maddə 11
Konvensiyanın 32-ci maddəsinə aşağıdakı dəyişiklik edilsin:
1-ci bəndin sonunda 34 rəqəmindən sonra vergül və 46 rəqəmi əlavə edilsin.
Maddə 12
Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"3. Məhkəmə 34-cü maddəyə əsasən təqdim edilmiş istənilən fərdi şikayəti qəbuledilməz elan
edir, əgər o hesab edirsə ki:
a.
şikayət Konvensiyanın və ya ona dair Protokolların müddəalarına uyğun deyil, açıq-aşkar
əsassızdır və ya fərdi müraciət hüququndan sui-istifadədir;
və ya
b. Konvensiya və ona dair Protokollarda göstərilmiş insan hüquqlarına hörmətin şikayətə mahiyyəti
üzrə baxılmasını tələb etdiyi hallar istisna olmaqla ərizəçi böyük zərərə məruz qalmayıbsa; lakin yerli
məhkəmə tərəfindən lazımınca araşdırılmayan heç bir iş bu əsasla rədd edilə bilməz.
Maddə 13
Konvensiyanın 36-cı maddəsinin sonuna aşağıdakı məzmunda yeni 3-cü bənd əlavə olunsun:
"3. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarı Palata və Böyük Palatada olan bütün məhkəmə
işlərinə dair yazılı şəkildə şərhlər verə və dinləmələrdə iştirak edə bilər.".
Maddə 14
Konvensiyanın 38-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Maddə 3 8 . Məhkəmə işinin araşdırılması
Məhkəmə, məhkəmə işini maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırır və ehtiyac olarsa,
işin hallarını təhqiq edir və bu təhqiqatın səmərəli olması üçün maraqlı olan Razılığa gələn Yüksək
Tərəflər bütün zəruri imkanları yaratmalıdırlar.".
Maddə 15
Konvensiyanın 39-cu maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Maddə 3 9 . Dostcasına həlletmə
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1. Məhkəmə prosesinin istənilən mərhələsində Məhkəmə Konvensiya və ona dair Protokollarda
müəyyən edilən insan hüquqlarına hörmət əsasında məsələnin dostcasına həllini təmin etmək məqsədilə
maraqlı tərəflərə öz xidmətlərini təqdim edə bilər.
2. 1-ci bənddə nəzərdə tutulan prosedur məxfi olmalıdır.
3. Əgər
dostcasına
həlletmə
mümkündürsə,
Məhkəmə
faktların
və
əldə
olunmuş razılığın qısaca əks olunduğu qərardadla işi öz siyahısından çıxarır.
4. Bu qərardad dostcasına həlletmənin qərardadda müəyyən edilmiş şərtlərinin yerinə yetirilməsinə
nəzarət edəcək Nazirlər Komitəsinə göndərilir.".
Maddə 16
Konvensiyanın 46-cı maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Maddə 4 6 . Qərarların məcburi qüvvəsi və icrası
1. Razılığa gələn Yüksək Tərəflər tərəf olduqları istənilən məhkəmə prosesində Məhkəmənin
verdiyi qəti qərarı yerinə yetirmək öhdəliyi götürürlər.
2. Məhkəmənin qəti qərarı icrasına nəzarət edilmək üçün Nazirlər Komitəsinə göndərilir.
3. Əgər Nazirlər Komitəsi hesab edərsə ki, qəti qərarın yerinə yetirilməsinə nəzarətə qərarın
şərhi ilə bağlı ortaya çıxan problemlər maneə yaradır, o zaman o, şərhlə bağlı ortaya çıxan məsələni
həll etmək üçün işi Məhkəməyə göndərə bilər. Qərarın göndərilməsi üçün Komitədə iştirak etmək
hüququ olan nümayəndələrin üçdə iki səs çoxluğu tələb olunur.
4. Əgər Nazirlər Komitəsi hesab edərsə ki, Razılığa gələn Yüksək Tərəf özünün tərəf olduğu
məhkəmə prosesinin qəti qərarını yerinə yetirməkdən boyun qaçırır, o zaman o, həmin Tərəfə rəsmi
xəbərdarlıq göndərdikdən sonra və Komitədə iştirak etmək hüququ olan nümayəndələrin üçdə iki səs
çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarla, 1-ci bəndə əsasən həmin Tərəfin üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə
yetirib-yetirməməsi məsələsini aydınlaşdırmaq üçün işi Məhkəməyə göndərə bilər.
5. Əgər Məhkəmə 1-ci bəndin pozulduğunu aşkar edərsə, onda müəyyən ölçülərin götürülməsi
üçün işi Nazirlər Komitəsinə göndərir. Əgər Məhkəmə 1-ci bəndin pozulmadığını aşkar edərsə, onda o, iş
üzrə təhqiqatın başa çatdırılması üçün onu Nazirlər Komitəsinə göndərir. ".
Maddə 17
Konvensiyanın 59-cu maddəsinə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.
Aşağıdakı
məzmunda
yeni
2-ci
bənd
əlavə
olunsun:
"2. Avropa İttifaqı bu Konvensiyaya qoşula bilər. ".
2. 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlər müvafiq olaraq 3-cü, 4-cü və 5-ci bəndlər
hesab olunsun.
Yekun və keçid müddəalar
Maddə 18
1.
Bu Protokol Avropa Şurasının Konvensiyanı imzalamış üzv Dövlətləri tərəfindən
imzalanmaq üçün açıqdır və Protokolun onlar üçün məcburiliyinə aşağıdakılar dəlalət edə bilər:
a.
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə qeyd-şərtsiz imzalama; və ya
b. ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqlə müşayiət olunan ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə qeydşərtlə imzalama.
2.
Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqə dair sənədlər Avropa Şurasının Baş
katibinə saxlanca verilir.
Maddə 19
Bu Protokol, Konvensiyaya qoşulan bütün Tərəflərin 18-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq
Protokolun məcburiliyinə razılıqlarını ifadə etdikləri tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci
günündən qüvvəyə minir.
Maddə 20
1. Bu
Protokolun
qüvvəyə
mindiyi
tarixdən
etibarən
onun
müddəaları
Məhkəmədə
baxılmaqda
olan
bütün
şikayətlərə
və
eyni
zamanda
Nazirlər
Komitəsinin icrasına nəzarət etdiyi bütün qərarlara tətbiq edilir.
2. Bu Protokolun 12-ci maddəsi ilə Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3.b bəndinə əlavə edilən
yeni qəbul edilə bilmə meyarı bu Protokol qüvvəyə minməzdən əvvəl qəbul edilə bilən elan edilmiş
şikayətlərə tətbiq edilmir.
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Bu Protokolun qüvvəyə minməsindən sonrakı iki il ərzində yeni qəbul edilə
bilmə meyarı yalnız Məhkəmənin Palataları və Böyük Palatası tərəfindən tətbiq edilə bilər.
Maddə 21
Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdə birinci səlahiyyət müddətində olan hakimlərin səlahiyyət
müddəti ipso jure ümumilikdə doqquz ilə çatanadək artırılır. İpso jure səlahiyyət müddəti iki il artırılan
digər hakimlər səlahiyyətini bu müddətin sonunda başa vururlar.
Maddə 22
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasına üzv Dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a.
hər hansı imzalanma;
b. ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında hər hansı sənədin saxlanca verilməsi;
c. 19-cu maddəyə müvafıq olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi; və
d. bu Protokolla bağlı istənilən digər akt, bildiriş və ya məlumatlandırma.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Hər ikisi autentik olmaqla ingilis və fransız dillərində, bir əsl nüsxədə 2004-cü il mayın 13-də
Strasburqda imzalanmışdır. Sənədin əsli Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir. Avropa Şurasının Baş
katibi təsdiq edilmiş nüsxələri Avropa Şurasının bütün üzv Dövlətlərinə göndərəcəkdir.
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında " Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" 2005-ci il oktyabrın 3-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və həmin
Konvensiyanın Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart 2006-cı il
№ 62-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN TƏTBİQ DAİRƏSİ
Maddə 1
Əhatə olunan şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə
tətbiq edilir.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən,
yaxud onların ayrı-ayrı elementlərindən, o cümlədən daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əməkhaqqının, yaxud
maaşın ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər aşağıdakılardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(ı) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ıı) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ııı) əmlak vergisi; və
(ıv) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan vergiləri" adlanır);
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(b) Latviya Respublikasında:
(ı) müəssisələrin gəlir vergisi (uznemumu ienakuma nodoklis);
(ıı) fiziki şəxslərin gəlir vergisi (iedzivotacu ienakuma nodoklis); və
(ııı) daşınmaz əmlakdan vergi (nekustama ipasuma nodoklis)
(bundan sonra "Latviya vergiləri" adlanır).
4. Konvensiya həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud
onların əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə ox-şar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları onların müvafiq vergi qanunvericiliklərində edilən hər bir əhəmiyyətli
dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verirlər.
F ə s i l II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Azərbaycan" termini daxili sular, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin
təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və
yurisdiksiyasının tətbiq oluna bildiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisini, habelə beynəlxalq
hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilən və gələcəkdə
müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
b) "Latviya" termini Latviya Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edildikdə
Latviya Respublikasının ərazisi və Latviya Respublikasının öz qanunlarına və beynəlxalq hüquqa uyğun
olaraq dənizin dibi, yerin təki və onların təbii sərvətlərinə münasibətdə öz hüquqlarmı tətbiq edə
bildiyi Latviya Respublikasının daxili suları ilə əlaqəli istənilən digər ərazini bildirir;
c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri kontekstdən asılı
olaraq, Azərbaycanı və ya Latviyanı bildirir;
d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
e) "şirkət" termini istənilən korporativ qurumu, yaxud vergitutma məqsəd ləri üçün
korporativ qurum kimi baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlə tin müəssisəsi"
terminləri, müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin reziden ti tərəfindən idarə olunan
müəssisəni və Razılığa gələn digər Dövlətin rezi denti tərəfindən idarə olunan müəssisəni
bildirir;
g)"beynəlxalq daşıma" termini Razılığa gələn Dövlətin rez identi olan müəssisə
tərəfindən istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən
daşımaları (dəniz və ya hava gəmisinin müstəsna ola raq Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
məntəqələr arasında istismar edilməsi hallan istisna olmaqla) bildirir;
h) "səlahiyyətli orqan" termini:
(ı) Azərbaycana münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ıı) Latviyaya münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini
bildirir.
i) "milli şəxs" termini:
(ı) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ıı) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin mövcud qa nunvericiliyinə əsasən
almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosi asiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı,
kontekstdən başqa məna alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın
tətbiq olunduğu vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan mənanı daşıyır və həmin terminin bu Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş hər hansı bir mənası həmin terminə həmin Dövlətin digər qanunla rına müvafiq
olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
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1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini bu Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat (yaradılma) yerinə,
inkorporasiya yerinə, idarəetmə yerinə, yaxud digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb edilən
istənilən şəxsi, həmçinin həmin Dövləti və ya onun hər hansı inzibati ərazi bölməsini, yaxud yerli
hakimiyyət orqanını bildirir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə,
yaxud orada yerləşən əmlaka münasibətdə həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilən şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər
iki Dövlətin rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir.
a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur. Əgər onun hər iki
Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati
mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab edilir;
b) əgər
onun
həyati
mənafelərinin
mərkəzinin
hansı
Dövlətdə
olduğunu
müəyyən etmək mümkün deyilsə, yaxud onun bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o,
yalnız adətən yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab edilir;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində
yaşamırsa, o, yalnız milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyilsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına əsasən Razılığa gələn
hər iki Dövlətin rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə həll etməyə və Konvensiyanın bu cür şəxsə tətbiq edilmə formasını müəyyən
etməyə çalışırlar. Belə razılaşmanın olmadığı təqdirdə bu cür şəxs Konvensiyanın verdiyi üstünlüklərə
münasibətdə Razılığa gələn Dövlətlərin heç birinin rezidenti hesab edilmir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə, əsasən, aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f)
yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, qurğu, struktur, gəmi və ya təbii ehtiyatların
kəşfiyyatı, yaxud işlənilməsi və hasil olunması ilə bağlı hər hansı başqa yer.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar da aid edilir:
a) tikinti meydançası, yaxud quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və
ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti - yalnız bunlar doqquz aydan artıq müddət ərzində davam etdikdə;
b) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən öz işçiləri, yaxud onun
tərəfindən bu cür məqsədlər üçün cəlb olunmuş digər heyət vasitəsilə məs ləhət xidmətləri də daxil
olmaqla xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu cür fəaliyyət (eyni və ya oxşar layihə üçün) Razılığa gələn
digər Dövlətdə istənilən on iki aylıq dövr ərzində üst-üstə altı aydan artıq olan dövr və ya dövrlər ərzində
davam etdikdə.
4 .Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
a) müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların yalnız saxlanıl ması, nümayiş
etdirilməsi və ya çatdırılması məqsədi üçün qurğulardan istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş
etdirilmə və ya çatdırılma məqsədilə saxlanması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə
tərəfindən emal edilməsi məqsədilə saxlanması;
d) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud
informasiya toplanılması məqsədilə saxlanması;
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e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli ist ənilən
digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədilə saxlanması;
f) daimi fəaliyyət yerinin yalnız a)-e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət
növlərinin
istənilən kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanılması – bir şərtlə ki, daimi fəaliyyət yerinin bu
kombinasiya nəticəsində yaranan məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud yardımçı xarakter daşısın.
5.
Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarına baxmayaraq, əgər 6-cı bəndin şamil
edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və Razılığa
gələn Dövlətdə müəssisənin adından müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə və adətən bu
səlahiyyətdən istifadə edirsə, bu halda, həmin müəssisə, bu şəxsin müəssisə üçün həyata keçirdiyi
istənilən fəaliyyətlə bağlı həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir
(həmin şəxsin bu maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti
istisna olmaqla, belə ki, həmin fəaliyyətin daimi fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirilməsinə
baxmayaraq, bu bəndin müddəalarına görə həmin daimi fəaliyyət yeri daimi nüma yəndəlik yaratmır).
6.
Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq kommersiya fəaliyyətini broker,
komisyon agenti, yaxud müstəqil statuslu hər hansı agent vasitəsilə həyata keçirdiyinə görə həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, həmin şəxslər adi
fəaliyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Lakin bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə,
yaxud əsasən həmin müəssisə üçün həyata keçirilirsə və müəssisə ilə həmin agent arasındakı şərtlər
müstəqil şəxslər arasında ola biləcək şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda həmin agent bu maddənin
məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir. Belə halda 5 -ci bəndin müddəaları tətbiq
edilir.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti olan, yaxud həmin digər Dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən (daimi
nümayəndəlik vasitəsilə, yaxud başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması
faktı bu şirkətlərdən birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. .Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan əldə etdiyi gəlirlər (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. ."Daşınmaz əmlak" termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş mənaya malikdir. İstənilən halda bu termin daşınmaz əmlaka
münasibətdə yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq
mülkiyyəti barədə ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın əldə
edilməsi barədə opsion, yaxud oxşar hüququ, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral ehtiyatların,
mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə kompensasiya kimi ödənilən
dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişləri əhatə edir. Dəniz və hava gəmilərinə daşınmaz əmlak kimi
baxılmır.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən, yaxud
hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə, həmçinin daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilir.
4. Əgər müəssisənin səhmlərinə, yaxud digər korporativ hüquqlarına sahiblik, bu cür səhm və ya
korporativ hüquqların sahibinə müəssisəyə məxsus olan daşınmaz əmlakdan yararlanmaq hüququ verirsə,
bu halda həmin daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən, yaxud bu cür yararlanma
hüququnun hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlər daşınmaz əmlakın yerləşdiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. 1-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakdan gəlirlərinə
və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq
edilir.
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Maddə 7.
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmədiyi halda, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən tərzdə həyata
keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız daimi nümayəndəliyə aid edilən hissəsi digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə eyni
və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi
Dövlətdə, yaxud hər hansı yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün
çəkilmiş xərclərin (həmin daimi nümayəndəlik həmin Razılığa gələn Dövlətin ayrıca müəssisəsi
olduğu halda çıxılmasına yol verilməyən xərclər istisna olmaqla), o cümlədən idarəetmə və ümumi
inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin
ümumi mənfəətinin onun bölmələri arasında proporsional qaydada bölüşdürülməsi əsasında müəyyən
edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan mənfəəti bu cür bölgü əsasında
müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; lakin seçilmiş proporsional bölgü
metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Öz müəssisəsi üçün yalnız mal və ya məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir
mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bu metodun dəyişdirilməsi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı
səbəblər olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə aşağıdakılar aiddir:
a) dəniz və hava gəmilərinin heyətsiz icarəyə verilməsindən əldə edilən mənfəət;
b) mal və ya məmulatların daşınması üçün istifadə edilən konteynerlərin
(konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıqlar daxil olmaqla) istifadəsi, saxlanılması,
yaxud icarəyə verilməsindən əldə edilən mənfəət;
əgər bu cür icarə, yaxud bu cür istifadə, saxlanılma və ya icarə dəniz, yaxud hava gəmilərinin
müəssisə tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istifadəsinə münasibətdə qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, həmçinin pulda ("pool"), müştərək müəssisə, yaxud
beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
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b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn
digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud
dolayısı ilə iştirak edirlərsə,
və hər iki halda bu müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil müəssisə
arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən edildikdə, onlardan
birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət, həmin müəssisənin
mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edib, müvafiq
olaraq, vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasında münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olduğu halda birinci qeyd olunan Dövlətin müəssisəsinə
hesablana bilən mənfəətdirsə, bu halda həmin di-gər Dövlət orada bu mənfəətdən hesablanan verginin
məbləğində müvafiq düzəlişlər aparmalıdır. Bu cür düzəlişlər müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın digər
müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır və Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri
hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
Maddə 10.
Dividendlər
1. Razılığa
gələn
Dövlətin
rezidenti
olan
şirkət
tərəfindən
Razılığa
gələn
digər Dövlətin rezidentinə ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən
şirkətin
rezident
olduğu
Razılığa
gələn
Dövlətdə
də
onun
qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər, lakin dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti olduğu halda, tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) dividendlərin faktiki sahibi birbaşa və ya dolayısı ilə dividendləri ödəyən şirkətin əmlakının
25%-dən az olmayan hissəsinə malik şirkət olduğu halda (tərəfdaşlıqdan başqa) - dividendlərinin ümumi
məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün
digər
hallarda
dividendlərin
ümumi
məbləğinin
10
faizindən.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini, səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və
ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi
eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri
ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə
kommersiya fəaliyyəti göstərirsə və ya orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə
və dividendlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza ilə faktiki
olaraq əlaqəlidirsə, bu halda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı
olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və
ya gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi v ə
ya dividendlər ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə şirkətin ödədiyi dividendlərdən və
bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta bu dividendlərin və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya
qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda belə, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, vergiyə cəlb edilə bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq:
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a) Razılığa gələn Dövlətdə yaranan, Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, həmçinin onun inzibati
ərazi bölmələri, yerli hakimiyyət orqanları, Mərkəzi Bankı və ya tamamilə həmin Hökumətə mənsub olan
hər hansı maliyyə qurumu tərəfindən əldə edilən və onların faktiki sahibliyində olan faizlər və ya həmin
Hökumət, bölmə, yaxud hakimiyyət orqanı tərəfindən zəmanət verilmiş borclara münasibətdə ödənilən
faizlər adı birinci çəkilən Dövlətdə vergidən azad olunur;
b) Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsidirsə
və həmin faizlər həmin digər Dövlətin müəssisəsinin sənaye, kommersiya, yaxud elmi avadanlığı adı birinci
çəkilən Dövlətin müəssisəsinə kreditlə satmasının nəticəsi kimi yaranan borclara münasibətdə ödənilirsə, bu
halda həmin faizlər satış, yaxud borc qarşılıqlı əlaqəli şəxslər arasında həyata keçirildiyi hallar istisna olmaqla,
yarandığı Dövlətdə vergidən azad olunur.
4. Bu maddədə istifadə olunan "faizlər" termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak hüququna sahiblikdən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri, o cümlədən
hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan, yaxud borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli kağızlar,
istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri bildirir.
"Faizlər" termininə 10-cu maddəyə əsasən dividend kimi baxılan ödənişlər aid edilmir. Bu maddənin
məqsədləri üçün vaxtında aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimə ödənişləri faiz
kimi qiymətləndirilmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud həmin
digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən
borc tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, bu halda 1-ci, 2-ci və
3-cü bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddənin
müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, həmin faizlər həmin bu
Dövlətdə yaranmış hesab edilir. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya
malikdirsə və faizlər ödənilən borc həmin daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqəlidirsə və bu
faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab edilir
ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən digər
şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən
faizlərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında
razılaşdırıla bilən məbləğdən artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən
məbləğə şamil edilir. Bu halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq
qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bununla belə, bu cür royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn digər Dövlətdə də və həmin
Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, bu halda tutulan vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) sənaye, kommersiya, yaxud elmi avadanlığın istifadəsi, yaxud istifadə hüququnun verilməsinə görə
ödənilən royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elmi
əsərlərə, o cümlədən kinofilmlərə, istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud modelə, plana,
məxfi düstura, yaxud prosesə dair müəllif hüquqlarının istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə
görə və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi avadanlığın istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə
görə, yaxud sənaye, kommersiya. yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə alınan istənilən növ
ödənişləri bildirir.
4. Əgər royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltilərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə,
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yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royalti
ödənilən hüquq və ya əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqəlidirsə,
bu halda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud
14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royaltilər
həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezident olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya
malikdirsə və royaltiləri ödəmək öhdəliyi bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa
və royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza tərəfindən çəkilirsə, belə
hesab olunur ki, royaltilər daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla hər hansı digər şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən
royaltilərin məbləği bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən
royalti məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə tətbiq edilir.
Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, 6-cı maddədə müəyyən edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirləri həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, aktivləri əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
daşınmaz əmlakdan ibarət olan şirkətdəki səhmlərinin və ya digər korporativ hüquqlarının
özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə sərəncamında olan
daimi bazasına aid olan daşınar əmlakın, o cümlədən bu daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda, yaxud bütün
müəssisə ilə birlikdə) və ya bu daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarın ilə
məşğul olan müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz, yaxud hava gəmilərinin, yaxud
onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1.
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin peşəkar xidmətlər göstərməsindən,
yaxud müstəqil xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə də vergiyə cəlb
edilir. Lakin belə gəlir Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər; əgər
a) fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətdə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müntəzəm istifadə etdiyi
daimi bazaya malikdirsə; bu halda gəlirin yalnız həmin daimi baza ilə bağlı olan hissəsi;
b) fiziki şəxs cari vergi ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq bir dövr, yaxud dövrlər ərzində Razılığa gələn digər Dövlətdə olursa; bu
halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə göstərilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi.
2.
"Peşəkar xidmətlər" termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil, yaxud
müəllimlik fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların,
mühasiblərin və auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
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1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər
oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə,
bununla bağlı orada alınan bu cür mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2.
1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari vergi ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövrdə və ya dövrlərdə digər Dövlətdə olursa; və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən, yaxud onun adından
ödənilirsə; və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud
daimi bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3.
Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla
işləməyə görə alınan mükafatlar həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının, nəzarət şurasının və ya digər oxşar orqanının üzvü kimi aldığı direktor qonorarları və digər oxşar
ödənişlər hə-min digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, radio və ya televiziya
artisti, musiqiçi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin və ya idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi
gəlirlər onun özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçinin, yaxud idmançının fəaliyyətini həyata keçirdiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları incəsənət işçisi və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətdəki
fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərə tətbiq edilmir, bir şərtlə ki, həmin Dövlətə gəliş tamamilə və ya
əsasən Razılığa gələn digər Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin ictimai fondlarından və ya onların
inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilsin. Bu halda gəlir yalnız
idmançı, yaxud incəsənət işçisinin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərdiyi fərdi qulluğa
görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb edilir.
b) Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və 0:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; yaxud
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(ii) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, bu cür maaş, əməkhaqqı
və digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a)
Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli
hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya
bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) Lakin fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsi olduğu halda, bu
təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati ərazi
bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan
qulluğa görə ödənilən mükafat və təqaüdlərə tətbiq olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan, yaxud Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil, yaxud təlim
almaq məqsədilə olan tələbələrin, təcrübə keçən şəxslərin və ya stajorların yaşamaq, təhsil, yaxud təlim
almaq üçün aldıqları ödənişlərin mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənar-da yerləşdiyi halda, bu cür
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir.
Maddə 21
Sahildənkənar fəaliyyət
1. Bu
maddənin
müddəaları
bu
Konvensiyanın
4-cü
maddəsindən
20-ci
maddəsinə qədər olan maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq tətbiq edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün "sahildənkənar fəaliyyət" termini Razılığa gələn Dövlətdə
sahildən kənarda həmin Dövlətdə yerləşən dəniz dibinin, yerin təkinin və onların təbii resurslarının
kəşfiyyatı və işlənməsi ilə bağlı olaraq həyata keçirilən fəaliyyəti bildirir.
3. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və Razılığa gələn digər Dövlətdə sahildənkənar
fəaliyyəti həyata keçirən şəxsə 4-cü bəndin müddəalarına müvafiq olaraq həmin digər Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən şəxs
kimi baxılacaq.
4. Sahildənkənar fəaliyyət istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 30 gündən az olan dövr
və ya dövrlər ərzində davam etdiyi halda 3-cü bəndin müddəaları tətbiq edilmir. Bu bəndin məqsədləri
üçün:
a)
digər şəxslə qarşılıqlı əlaqəli olan şəxs tərəfindən həyata keçirilən sahildənkənar
fəaliyyət, həmin fəaliyyət adı sonuncu çəkilən şəxs tərəfindən həyata keçirilən fəa liyyətlə mahiyyətcə
eynilik təşkil etdiyi halda, digər şəxs tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət kimi qiymətləndirilir,
bir şərtlə ki, həmin fəaliyyət eyni vaxtda və onun fərdi fəaliyyəti kimi həyata keçirilməsin;
b) əgər bir şəxs birbaşa, yaxud dolayı olaraq digər şəxsin nəzarəti altındadırsa və ya onların hər
ikisinə birbaşa, yaxud dolayısı ilə üçüncü şəxs, yaxud üçüncü şəxslər tərəfindən nəzarət olunursa, belə
şəxslər qarşılıqlı əlaqəli şəxslər hesab edilirlər.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahildənkənar fəaliyyətlə
bağlı muzdlu iş müqabilində əldə etdiyi əməkhaqqı, maaş və digər oxşar mükafatlar həmin digər
Dövlətdə sahildənkənar fəaliyyətlə bağlı olduğu dərəcədə həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
Lakin belə mükafat, muzdlu iş digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən üçün və istənilən 12 aylıq
dövr ərzində üst-üstə 30 gündən artıq olmayan dövr və ya dövrlər ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlə
bağlı əldə edildiyi halda, yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
6. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin:
a) kəşfiyyat, yaxud işlənmə hüquqlarının, yaxud
b) Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən
sahildənkənar fəaliyyətlə bağlı istifadə edilən əmlakın, yaxud
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c) tam dəyəri, yaxud dəyərinin əksər hissəsi bu cür hüquq və ya bu cür əmlakla, yaxud bu
cür hüquq və əmlakın hər ikisi ilə ifadə olunan səhmlərin özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Bu maddədə istifadə olunan "kəşfiyyat, yaxud işlənmə hüquqları" termini Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən sahildənkənar fəaliyyət nəticəsində istehsal olunan aktivlərə hüquqları, yaxud bu
cür aktivlərdən faizləri və ya mənfəəti ifadə edir.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan
gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilən daşınmaz
əmlakdan əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirləri alan şəxs Razılığa gələn
Dövlətin rezidenti olmaqla Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil
fərdi xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak bu daimi
nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda, tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir. "
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn digər Dövlətdə yaranan
və uduşlu oyunlar və lotereyalardan uduşlar formasında olan gəlir növləri həmçinin həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4.
F ə s i l IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 23
Əmlak
1. 6-cı maddədə müəyyən edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisənin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün
sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlaka təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz,
yaxud hava gəmiləri və ya bu dəniz, yaxud hava gəmilərinin istismarın ilə bağlı olan daşınar əmlakla
təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Fəsil V
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
Maddə 24
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1.
Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Latviyada vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka sahibdirsə, bu gəlirə, yaxud əmlaka görə Latviyada
ödənilən vergi həmin şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar olaraq Azərbaycanda tutulan verginin
məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma
1024

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlirə, yaxud əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən çox ol mamalıdır.
2. Latviya Respublikasına münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) Əgər Latviyanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Azərbaycanda vergiyə
cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka sahibdirsə və daxili qanunvericilikdə daha əlverişli şərtlər
nəzərdə tutulmayıbsa, bu halda Latviya:
(i) həmin rezidentin gəlirindən tutulan vergidən Azərbaycanda ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına;
(ii) həmin rezidentin əmlakından tutulan vergidən Azərbaycanda ödənilmiş əmlak vergisinə bərabər
məbləğin çıxılmasına icazə verəcəkdir.
Lakin çıxılan məbləğ heç bir halda gəlir, yaxud əmlak vergisinin Latviyada çıxılma tətbiq edilməzdən
əvvəl hesablanmış və şəraitdən asılı olaraq Azərbaycanda vergiyə cəlb edilə bilən gəlir, yaxud əmlaka
münasibətdə tutulan hissəsindən çox ola bilməz.
b) a) yarımbəndinin məqsədləri üçün, əgər Latviyanın rezidenti olan şirkət Azərbaycanın
rezidenti olan şirkətin tam səs hüququ verən səhmlərinin ən azı 100%-inə malikdirsə və həmin şirkətdən
dividendlər alırsa, bu halda Azərbaycanda ödənilmiş vergilərə yalnız dividendlərə görə ödənilmiş
vergilər deyil, həm də dividendləri ödəyən şirkətin dividendlər ödənilən əsas mənfəətinə görə
ödənilmiş vergilərin müvafiq məbləği də aid edilir.
F ə s i l VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa
gələn
Dövlətin
milli
şəxsləri
Razılığa
gələn
digər
Dövlətdə
həmin digər Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu
və ya cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha
ağır olan vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci
maddənin müddəalarına baxmayaraq, həmçinin Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər
ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn
Dövlətlərdən heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə
münasibətdə cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və ya bununla bağlı olan
öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb
edilməməlidirlər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn
Dövlətin vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların, güzəştlərin və
çıxılmaların Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də mülki status və ya ailə öhdəlikləri əsasında
verilməsi məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin, yaxud 12- ci maddənin 6-cı
bəndinin müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu
müəssisənin vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyən edilərkən, birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb olunan əmlakı müəyyən edilərkən, birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi
eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin əmlakı tamamilə, yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentinə, yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan
müəssisəsi birinci qeyd olunan Dövlətdə həmin Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu,
yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və ya onunla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır
olan şərtlərlə vergitutmaya və onunla bağlı öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
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6. 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları istənilən qəbildən və növdən
olan vergilərə şamil edilir.
Madd ə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib
çıxarır və ya gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezidenti olduğu Dövlətin, yaxud bu hal 25ci maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına təqdim edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun
gəlməyən vergitutmaya səbəb olmuş hərəkətlər haqqında ilk məlumatın tarixindən etibarən 3 il ərzində
təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab etməsinə baxmayaraq, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll
etməyə çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş hər hansı vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı
aradan qaldırmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə, o cümlədən onlar özlərini və ya onların nümayəndələrindən ibarət olan digər
komissiya vasitəsilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilər.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən tutulan istənilən növlü və adlı vergilərlə
bağlı bu Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərinin müddəalarının yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi aparırlar, bir şərtlə ki, həmin qanunvericiliklərdə
nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi 1-ci və 2-ci
maddələrlə məhdudlaşır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin daxili
qanunvericiliyi əsasında alınan informasiya kimi məxfi sayılır və yalnız birinci cümlədə göstərilən
vergilərin müəyyən edilməsi, yaxud toplanması, məcburi alınması, yaxud məhkəmə qaydasında təqib
olunması və ya həmin vergilərlə bağlı apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya hakimiyyət
orqanlarına (0 cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara) açıqlanır, Bu şəxslər, yaxud orqanlar
informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə iclası
və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan
inzibati tədbirlər görmək;
b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə
alınması mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ictimai asayişə) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri
üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normalarına, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş
vergi imtiyazlarına toxunmur.
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Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə yazılı formada diplomatik kanallarla bu
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan tələblərin yerinə yetirildiyi barədə bildiriş təqdim edir.
2. Konvensiya bildirişlərdən sonuncusunun alındığı tarixdən qüvvəyə minir və onun müddəaları
Razılığa gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir.
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı
təqvim ilinin 01 yanvar tarixində, ondan yaxud sonra ödənilən gəlirlərə;
b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin
01 yanvar tarixində, yaxud ondan sonra başlayan istənilən vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixindən 3 təqvim
ili keçdikdən sonra istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış diplomatik kanallarla
qüvvədən düşmə haqqında yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda
Konvensiya Razılığa gələn hər iki Dövlətdə qüvvədən düşmüş hesab edilir:
a)
mənbədə
tutulan
vergilərə
münasibətdə
bildirişin
verildiyi
tarixdən
sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar tarixində, yaxud ondan sonra ödənilən gəlirlərə;
b) digər vergilərə münasibətdə - bildirişin verildiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar
tarixində, yaxud ondan sonra başlayan istənilən vergi ili üzrə tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bakı şəhərində 3 oktyabr 2005-ci ildə Azərbaycan, latış və ingilis dillərində olmaqla iki əsl
nüsxədə tərtib edilmişdir, bütün mətnlər autentikdir. Şərhlərdə ziddiyyət olduqda, ingilis dilində olan
mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Latviya Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYANIN PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan
aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəlmişlər:
1.
2-ci maddənin 2-ci bəndinə əlavə:
Belə başa düşülür ki, sosial müdafiə yığımları və ya istənilən digər oxşar yığımlar gəlir vergisi kimi
qiymətləndirilməyəcək.
2. 3-cü maddənin 1-ci bəndinin e) yarımbəndinə əlavə:
Azərbaycana münasibətdə öz müvafiq statusunu Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq əldə edən
və Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergitutma vahidi hesab edilən tərəfdaşlıq, yaxud birgə
müəssisə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün müəssisə hesab edilir.
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Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Bakı şəhərində 3 oktyabr 2005-ci ildə Azərbaycan, latış və ingilis dillərində olmaqla iki əsl
nüsxədə tərtib edilmişdir, bütün mətnlər autentikdir. Şərhlərdə ziddiyyət olduqda, ingilis dilində olan
mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Latviya Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında " Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" 2005-ci il noyabrın 24-də Praqa şəhərində imzalanmış Konvensiya və
həmin Konvensiyanın Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart 2006-cı il
№ 66-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Ma ddə

1

Əhatə olunan şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə

2

Əhatə olunan vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun
inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən,
yaxud onların ayrı-ayrı elementlərindən, o cümlədən, daşınar və ya daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əməkhaqqının, yaxud
maaşın ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın tətbiq edildiyi mövcud vergilər xüsusən aşağıdakılardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi; və
(iv) torpaq vergisi;
(bundan sonra "Azərbaycan vergiləri" adlanır);
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b) Çexiya Respublikasında:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) hüquqi şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) daşınmaz əmlakdan vergi;
(bundan sonra "Çexiya vergiləri" adlanır).
4.
Bu Konvensiya həmçinin imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud
onların əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə birbirinə məlumat verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1.
Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a)
"Azərbaycan Respublikası " termini Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla yerin təki,
dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasmm suveren hüquqlarının
və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilən və gələcəkdə müəyyən
edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;
b) "Çexiya Respublikası" termini Çexiya qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq
Çexiya Respublikasının suveren hüquqlarının tətbiq olunduğu Çexiya Respublikasmm ərazisini bildirir;
c)
"Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri kontekstdən asılı
olaraq, Azərbaycan Respublikasını və ya Çexiya Respublikasını bildirir;
d) "şəxs" termini fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini bildirir;
(e) "şirkət" termini istənilən korporativ qurumu, yaxud vergi məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
(f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri
müvafiq olaraq Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) "beynəlxalq daşıma" termini Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən
dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları (dəniz, yaxud hava gəmisinin
müstəsna olaraq Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismarı istisna olmaqla) bildirir;
h) "səlahiyyətli orqan" termini;
(i) Azərbaycan Respublikasında - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyini;
(ii) Çexiya Respublikasında - maliyyə naziri, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir;
i) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı, yaxud assosiasiyanı bildirir.
2.
Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı burada
müəyyən edilməyən hər hansı termin, kontekstdən başqa məna alınmırsa, Konvensiyanın tətbiq olunduğu
vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır,
həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məna, həmin
terminə həmin Dövlətin digər qanunlarına müvafiq olaraq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə

4

Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat (inkorporasiya) yerinə,
idarəetmə yerinə, yaxud digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi, habelə
həmin Dövləti və onun hər hansı inzibati ərazi bölməsini, yaxud yerli hakimiyyət orqanım bildirir.
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Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə, yaxud orada yerləşən əmlaka
münasibətdə orada vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur. Əgər onun hər
iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu
(həyati mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək
mümkün deyilsə, yaxud onun bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən
yaşadığı Dövlətin rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız
milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyilsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqdı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3.
Əgər bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa
gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə, bu halda:
a)
şəxs yalnız milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab edilir;
b) əgər şəxs Dövlətlərdən heç birinin milli şəxsi deyildirsə, bu halda Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə və Konvensiyanın belə şəxsə
tətbiq olunma formasını müəyyən etməyə çalışırlar. Bu cür razılığın olmadığı təqdirdə, bu cür şəxs bu
Konvensiya ilə verilmiş hər hansı vergi güzəştindən, yaxud azad olmasından istifadə edə bilməz.
Maddə

5

Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə xüsusilə aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana; və
f)
yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı, yaxud hasilatı üçün
istifadə olunan hər hansı başqa yer.
3.
"Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, montaj, yaxud yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı
nəzarət fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət doqquz aydan artıq müddət ərzində
davam etdikdə;
b) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən, məsləhət, yaxud idarəetmə xidmətləri də daxil
olmaqla, öz işçiləri və ya bu məqsədlər üçün cəlb edilmiş digər həyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi
- yalnız bu xarakterli fəaliyyət Razılığa gələn Dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində
ümumilikdə altı aydan artıq bir dövr, yaxud dövrlər ərzində davam etdikdə.
4.
Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə
aşağıdakılar aid edilmir:
a) müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların yalnız saxlanılması, yaxud nümayiş
etdirilməsi məqsədi üçün qurğulardan istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, yaxud nümayiş
etdirilmə məqsədilə saxlanılması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən
emal edilməsi məqsədilə saxlanması;
d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müəssisə üçün yalnız mal və ya məmulatların satın
alınması, yaxud informasiya toplanılması məqsədilə saxlanması;
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e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli
istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədilə saxlanması;
f)
daimi sahibkarlıq fəaliyyəti gerinin yalnız a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət
növlərinin istənilən kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanılması - bir şərtlə ki, daimi fəaliyyət
yerinin bu kombinasiya nəticəsində yaranan məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud yardımçı xarakter daşısın.
5.
1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, 7-ci bəndin şamil edildiyi müstəqil
statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin adından
fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi istənilən fəaliyyətlə bağlı birinci
qeyd olunan Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, əgər həmin şəxs:
a) həmin Dövlətdə müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən
bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə (həmin şəxsin 4-cü bənddə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə
məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla, belə ki, həmin fəaliyyət daimi fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata
keçirilməsinə baxmayaraq, həmin bəndin müddəalarına görə daimi nümayəndəlik yaratmır); yaxud
b) bu
cür
səlahiyyətləri
olmadan,
adətən
birinci
qeyd
olunan
Dövlətdə
mal, yaxud məmulat ehtiyatları saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq müəssisənin adından mal, yaxud
məmulatlar çatdırırsa.
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, əgər Razılığa gələn Dövlətin sığorta
müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində 7-ci bəndin şamil edildiyi müstəqil statuslu agentdən
fərqli şəxs vasitəsilə, təkrar sığorta istisna olmaqla, sığorta mükafatlarını yığırsa, yaxud orada yerləşən
riskləri sığorta edirsə, həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti, yaxud müstəqil
statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, bu cür şəxslər adi fəaliyyətləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Lakin bu agentin fəaliyyəti tamamilə, yaxud əsasən həmin müəssisə
üçün həyata keçirilirsə və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində
onlar arasında yaradılmış, yaxud müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil tərəflər arasında ola biləcək şərtlərdən
fərqlidirsə, həmin agent bu maddənin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan,
yaxud həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə,
yaxud başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu
şirkətlərdən birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə

6

Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi gəlirlər (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi
ilə müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufuktunu və mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə kompensasiya
kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir; dəniz və hava
gəmilərinə daşınmaz əmlak kimi baxılmır.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən, yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə
də şamil edilir.
Maddə

7

Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
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1.
Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər
Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız adı
birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxanda
göstərilən tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəəti yalnız:
(a) həmin daimi nümayəndəliyə;
(b) həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə satılan mallarla eyni və ya onlara oxşar
malların satışına aid edilən hissədə digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa
gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə, eyni və
ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi
Dövlətdə, yaxud hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən müəssisənin
ümumi mənfəətin onun bölmələri arasında proporsional qaydada bölüşdürülməsi əsasında müəyyən
edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan mənfəəti bu cür bölgü əsasında
müəyyənləşdirməklə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; lakin seçilmiş proporsional bölgü
metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Sadəcə olaraq öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç
bir mənfəət aid edilmir.
6.
Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bunun əksi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəb olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə

8

Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından mənfəəti yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə həmçinin:
a) dəniz, yaxud hava gəmilərinin heyətsiz icarəyə verilməsindən;
b) konteynerlərin
(o
cümlədən
konteynerlərin
daşınması
üçün
treylerlərin
və əlaqədar avadanlıqların) istifadəsi, saxlanılması, yaxud icarəyə verilməsindən
əldə olunan mənfəət aiddir - əgər şəraitdən asılı olaraq bu cür icarə, yaxud bu cür istifadə, saxlanılma,
yaxud icarə dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına münasibətdə tamamlayıcı,
yaxud təsadüfi xarakter daşıyırsa.
3.
1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları, həmçinin pulda, müştərək müəssisə, yaxud beynəlxalq
əməliyyat təşkilatında iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə

9

Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə
iştirak edirlərsə,
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və hər iki halda bu müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil
müəssisə arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən edildikdə,
onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət,
həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq vergiyə cəlb oluna bilər.
2.
Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə
Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini
daxil edib, müvafiq olaraq, vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr
arasında münasibətlər müstəqil müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olduğu halda birinci qeyd olunan
Dövlətin müəssisəsinə hesablana bilən mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət orada bu mənfəətdən
hesablanan verginin məbləğində müvafiq düzəlişlər aparmalıdır. Bu cür düzəlişlər müəyyən edilərkən
bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır və Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
3. Dələduzluq, ümumi məsuliyyətsizlik, yaxud bilərəkdən ödəməmə hallarında 2-ci bəndin
müddəaları tətbiq olunmur.
Maddə

10

Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergiyə cəlb oluna bilər, lakin
dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi dividendlərin
ümumi məbləğinin 8 faizindən artıq olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətin tətbiq olunma formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına təsir etmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən,
yaxud borc tələbləri olmayan, mənfəətin bölgüsündə iştirak etmək hüququ verən digər hüquqlardan
gəlirləri, həmçinin digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri və gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu
Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən
gəlirlər kimi eyni qaydada vergitutmaya cəlb olunan gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri
ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə
və barəsində dividendlər ödənilən holdinq bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəlidirsə, bu halda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7ci yaxud, 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və
ya gəlir əldə edirsə, həmin digər Dövlət dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya
barəsində dividendlər ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlərdən və
bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta bu dividendlərin və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya
qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda belə, vergi tuta bilməz.
Maddə

11

Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu cür faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq olmamalıdır.
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3. 2-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn
digər Dövlətin onların faktiki sahibi olan rezidentinə ödənilən faizlər:
a) yarandığı Dövlətdə vergidən azad olunur, əgər bu faizlər:
(i) Razılığa gələn digər Dövlətin Hökumətinə, onun inzibati ərazi bölmə-sinə, yaxud yerli hakimiyyət
orqanına, həmin digər Dövlətin Mərkəzi Bankına, yaxud digər Dövlətin Hökumətinə məxsus olan və ya
onun nəzarətində olan hər hansı maliyyə qurumuna ödənilirsə; yaxud
(ii) Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, həmin digər Dövlətin Mərkəzi Bankı, yaxud həmin
Hökumətə məxsus olan və ya onun nəzarətində olan hər hansı maliyyə qurumu tərəfindən zəmanət
verilmiş, yaxud sığortalanmış borc və ya kreditə münasibətdə ödənilirsə;
b) yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə faizlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən artıq olmayan
dərəcə ilə vergiyə cəlb olunacaqdır, əgər bu faizlər bank tərəfindən verilmiş istənilən növlü borc,
yaxud kreditə münasibətdə ödənilirsə.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətin tətbiq olunma formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
4. Bu maddədə istifadə olunan "faizlər" termini ipoteka təminatından və
borcluların mənfəətində iştirak hüququna sahiblikdən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan
gəlirləri, o cümlədən hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan, yaxud borc öhdəliklərindən, həmin
qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan
gəlirləri ifadə edir. Vaxtında aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimələr bu maddənin
məqsədləri üçün faizlər sayılmır. "Faizlər" termini 10-cu maddənin 3-cü bəndinə əsasən dividend hesab
olunan hər hansı gəlir elementlərini əhatə etmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə,
yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göst ərirsə və
faizlərin ödənildiyi borc tələbnaməsi bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəlidirsə, bu halda 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı
olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər
həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya
malikdirsə və faizlər ödənilən borc həmin daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlı yaranırsa və
bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilirs ə,
belə hesab edilir ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə
yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla hər hansı digər şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, bu
münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla bilən
məbləğdən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda
ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən
royaltilər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Lakin bu cür royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq vergiyə cəlb oluna bilər, lakin həmin gəlirlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentidirsə, bu halda tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox
olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətin tətbiq olunma formasını
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elmi
əsərlərə, o cümlədən kinofilmlərə, yaxud televiziya və ya radio yayımı üçün istifadə olunan lentlərə,
yaxud kasetlərə, istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud
1035

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

prosesə dair müəllif hüquqlarının istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə görə və ya sənaye,
kommersiya, yaxud elmi avadanlığın istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə görə, yaxud
sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə (know-how) dair informasiyaya görə alınan istənilən
növ ödənişləri bildirir. Buna baxmayaraq, "royaltilər" termini 8-ci maddədə göstərilən gəlirləri əhatə
etmir.
4. Əgər royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltilərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirirsə, yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi
xidmətlər göstərirsə və royaltilər ödənilən hüquq, yaxud əmlak bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi
baza ilə faktiki olaraq əlaqəlidirsə, 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki,
royaltilər həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi
bazaya malikdirsə və royaltiləri ödəmək öhdəliyi bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar
yaranırsa və royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclər bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza tərəfindən
çəkilirsə, belə hesab olunur ki, royaltilər daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə
yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla hər hansı digər şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royaltilərin
məbləği bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən
royalti məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə tətbiq edilir.
Bu halda ödənişlərin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, 6-cı maddədə müəyyən edilmiş və Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirləri həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, şirkətdə dəyərinin 50 faizindən çoxu bilavasitə və ya
dolayısı ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla bağlı olan səhmlərin və ya digər
oxşar hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə sərəncamında olan
daimi bazasına aid olan daşınar əmlakın, o cümlədən bu daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda, yaxud bütün
müəssisə ilə birlikdə) və ya bu daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz, yaxud
hava gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə
etdiyi gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə

14

Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin peşəkar xidmətlər göstərməsindən, yaxud
müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə etdiyi gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna biləcəyi aşağıdakı hallar istisna olmaqla, yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər:
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a) əgər onun Razılığa gələn digər Dövlətdə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazası vardırsa; bu halda gəlirin yalnız göstərilən bazaya aid edilə bilən hissəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; yaxud
b) əgər o, cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə
183 gündən artıq bir dövrdə, yaxud dövrlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa; bu halda gəlirin
yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2.
"Peşəkar xidmətlər" termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil, yaxud
müəllimlik fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların və
mühasiblərin müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə

15

Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
tərəfindən əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu iş
Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı orada alınan bu cür mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci
bəndin
müddəalarından
asılı
olmayaraq,
Razılığa
gələn
Dövlətin
rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat, aşağıdakı bütün
şərtlər ödənildiyi halda, yalnız birinci qeyd olunan Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) mükafatı alan şəxs cari vergi ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövrdə və ya dövrlərdə digər Dövlətdə muzdla işləyirsə, və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən, yaxud onun adından
ödənilirsə, və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud
daimi bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3.
2-ci bəndin b) yarımbəndində göstərilən "işəgötürən" termini görülmüş işin nəticələrinə
hüququ olan və işin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsuliyyət və risk daşıyan şəxsi bildirir.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asıl olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla
işləməyə görə alınan mükafatlar-dan həmin Dövlətdə vergi tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
və ya nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanın üzvü kimi aldığı qonorarlar və digər oxşar ödənişlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti, musiqiçi, yaxud
idmançı kimi Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirdiyi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi
gəlirlər onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin, yaxud idmançının fəaliyyətinin həyata
keçirdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə

18

Təqaüdlər
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19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə
keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə

19

Dövlət qulluğu
1. a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanı
tərəfindən fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərdiyi fərdi qulluğa
görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb olunur.
b) Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; yaxud
(ii) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, bu cür maaş, əməkhaqqı və
digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət
orqanı tərəfindən və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsə, həmin Dövlətə və ya bölməyə,
yaxud hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) Lakin fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəx si olduğu halda, bu
təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3.
15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun
inzibati ərazi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olan qulluğa görə ödənilən maaşlara, əmək haqlarına və digər oxşar mükafatlara
və təqaüdlərə tətbiq olunur.
Maddə

20

Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan, yaxud Razılığa gələn digər Dövlətə gəlməzdən bilavasitə
əvvəl adı birinci çəkilən Dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər Dövlətdə yalnız təhsil, yaxud təlim
almaq məqsədilə olan tələbələrin, yaxud təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil, yaxud təlim almaq üçün
aldıqları ödənişlərin mənbəyi həmin digər Dövlətdən kənarda yerləşdiyi halda, bu cür ödənişlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmur.
Maddə

21

Digər gəlirlər
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur, bir şərtlə ki, həmin gəlir Razılığa gələn digər
Dövlətdəki mənbələrdən əldə edilməsin. Bu halda həmin gəlir həmçinin həmin digər Dövlətdə də
vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə

22

Əmlak
1. 6-cı maddədə müəyyən edilmiş, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa
gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün
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sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinə məxsus olan və onun tərəfindən beynəlxalq daşımalarda
istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmiləri və ya bu dəniz, yaxud hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan
daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə

23

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1.
Azərbaycan Respublikasının rezidentinə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı
kimi alınır:
Əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Çexiya Respublikasında
vergiyə cəlb oluna bilən gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, həmin şəxsin bu gəlirə, yaxud əmlaka
görə Çexiya Respublikasında ödədiyi vergi həmin şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqə-dar olaraq
Azərbaycanda tutulan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ Azərbaycanın
qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına müvafiq olaraq bu cür gəlirə, yaxud əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
2.
Çexiya Respublikasının rezidentinə münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi
alınır:
Çexiya Respublikası öz rezidentlərini vergiyə cəlb edərkən, bu vergilərin hesablandığı vergitutma
bazasına bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb oluna bilən gəlir,
yaxud əmlak elementlərini əlavə edə bilər, lakin bu vergitutma bazası əsasında hesablanmış vergidən
Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergi məbləğinin çıxılmasına yol verəcəkdir. Lakin bu
Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb oluna bilən gəlir, yaxud
əmlaka müvafiq olan çıxılan məbləğ, çıxılma tətbiq edilməzdən əvvəl hesablanmış Çexiya Respublikası
vergisinin məbləğindən çox olmamalıdır.
3.
Əgər bu Konvensiyanın hər hansı müddəasına müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti tərəfindən əldə edilən gəlir, yaxud ona məxsus əmlak həmin Dövlətdə vergidən azaddırsa, bu
Dövlət, buna baxmayaraq bu cür rezidentin qalan gəliri, yaxud əmlakına vergi hesablayarkən azad
olunmuş gəlir, yaxud əmlakı nəzərə ala bilər.
Maddə

24

Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi
vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergi-tutmaya və ya
bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq,
həmçinin Razılığa gələn Dövlətlər-dən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil
edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb
olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən,
yaxud daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər.
3.
Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün
sərəncamında olan daimi bazasının vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin eyni
fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır.
4. Bu maddənin heç bir müddəası Razılığa gələn Dövlətin vergitutma məqsədləri üçün öz
rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazlarının, güzəştlərin və çıxılmaların Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də mülki status və ya ailə öhdəlikləri əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi
təfsir olunmamalıdır.
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5. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin, yaxud 12-ci maddənin 6-cı
bəndinin müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu
müəssisənin vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyən edilərkən, birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi halda tətbiq olunan şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb olunan əmlakı müəyyən edilərkən, birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi
eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır.
6. Razılığa gələn Dövlətin, əmlakı tamamilə, yaxud qismən Razılığa gələn
digər Dövlətin bir, yaxud bir neçə rezidentinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti
altında olan müəssisəsi birinci qeyd olunan Dövlətdə həmin Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu,
yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və ya onunla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan
şərtlərlə vergitutmaya və onunla bağlı öhdəliklərə cəlb edilə bilməz.
7. 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları istənilən növdən və
qəbildən olan vergilərə şamil edilir.
Maddə

25

Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib
çıxarır və ya gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezidenti olduğu Dövlətin, yaxud bu hal
24-cü maddənin 1-ci bəndinin əhatə dairəsinə aiddirsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına təqdim edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun
gəlməyən vergitutmaya səbəb olmuş hərəkətlər haqqında ilk məlumatın tarixindən etibarən 3 il ərzində
təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab etməsinə baxmayaraq, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın qarşısının alınması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll
etməyə çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş hər hansı vaxt məhdudiyyətinə baxma-yaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı
aradan qaldırmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın
əldə edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə

26

İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları Razılığa gələn Dövlətlər və ya onların inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən tutulan istənilən növdən və qəbildən olan
vergilərlə bağlı bu Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərinin
müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi aparırlar, bir şərtlə ki, həmin
qanunvericiliklərdə nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd olmasın. İnformasiya mübadiləsi
1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin
daxili qanunvericiliyi əsasında alınan informasiya kimi məxfi sayılır və yalnız birinci cümlədə göstərilən
vergilərin müəyyən edilməsi, yaxud toplanması, məcburi alınması, yaxud məhkəmə qaydasında təqib
olunması və ya həmin vergilərlə bağlı apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və
ya hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər,
yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq
məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
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2. Heç bir halda 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan
inzibati tədbirlər görmək;
b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə
alınması mümkün olmayan informasiya vermək;
c ) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ictimai asayişə) zidd olan informasiya vermək.
Maddə

27

Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və ya konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normaları, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə

28

Qüvvəyə minmə
1. Razılığa
gələn
Dövlətlərin
hər
biri
digərinə
Konvensiyanın
qüvvəyə
minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə diplomatik kanallarla yazılı
bildiriş təqdim edir.
2. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir və onun müddəaları Razılığa
gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir:
a)
mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 01 yanvar tarixində, yaxud ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
b) digər gəlir və əmlak vergilərinə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin 01 yanvar tarixində, yaxud ondan sonra başlanan hər hansı vergi ilindəki gəlir, yaxud
əmlaka.
Maddə

29

Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
olacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixindən 5 təqvim ili
keçdikdən sonra istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış, diplomatik kanallarla yazılı
bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu hal-da Konvensiyanın qüvvəsi ləğv
edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - bildirişin təqvim edildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin
01 yanvar tarixində, yaxud ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
b) digər gəlir və əmlak vergilərinə münasibətdə - bildirişin təqdim edildiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin 01 yanvar tarixində, yaxud ondan sonra başlanan hər hansı vergi ilindəki gəlir, yaxud əmlaka.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Praqa şəhərində 2005-ci il noyabrın 24-də Azərbaycan, çex və ingilis dillərində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər autentikdir. Azərbaycan və çex mətnləri arasında ziddiyyət olduqda, ingilis
dilində olan mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Çexiya Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
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ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYANIN PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan
aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
1.
5-ci maddənin 5-ci bəndinə əlavə:
Razılığa gələn hər iki Dövlət öz mövcud vergitutma praktikasına müvafiq olaraq təsdiq edir ki,
müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla müqavilənin əsas elementlərini və təfsilatını razılaşdırmaq səlahiyyətləri
olan şəxs, müqavilə imzalanma yerindən asılı olmayaraq, digər şəxs tərəfindən imzalansa belə,
öz səlahiyyətlərini tətbiq edən hesab edilir.
2.
14-cü maddəyə əlavə:
14-cü maddənin 1-ci bəndinin b) yarımbəndində göstərilmiş dövrlərin hesablanması zamanı
aşağıdakı günlər əlavə olunur:
a) gəlmə və getmə günləri də daxil olmaqla bütün fiziki olma günləri;
b) fəaliyyət Dövlətindən kənarda keçirilən günlər, məsələn, şənbə və bazar günləri, milli
bayramlar və gəliri alan şəxsin həmin Dövlətdə fəaliyyətini həyata keçirməsi ilə bağlı işgüzar ezamiyyət
günləri; sonra fəaliyyəti həmin Dövlətin ərazisində davam etdirməklə.
3.
15-ci maddəyə əlavə:
15-ci maddənin 2-ci bəndinin a) yarımbəndində göstərilmiş dövrlərin hesablanması zamanı
aşağıdakı günlər əlavə olunur:
a) gəlmə və getmə günləri də daxil olmaqla bütün fiziki olma günləri;
b) fəaliyyət Dövlətindən kənarda keçirilən günlər, məsələn, şənbə və bazar günləri, milli
bayramlar və gəliri alan şəxsin həmin Dövlətdəki muzdlu işi ilə bağlı işgüzar ezamiyyət günləri; sonra
fəaliyyəti həmin Dövlətin ərazisində davam etdirməklə.
4. Belə başa düşülür ki, bu Konvensiyanın üstünlükləri Razılığa gələn Dövlətlərin hər hansı
birinin şirkətlərinə tətbiq edilmir, əgər bu şirkətlərin yaradılmasının əsas məqsədi bu Konvensiyanın
verdiyi və başqa halda mümkün olmayan üstünlüklərin əldə edilməsi olmuşdursa.
5. Belə başa düşülür ki, bu Konvensiyanın müddəaları heç bir halda Razılığa gələn Dövlətin öz
daxili qanunvericiliyindəki vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması ilə, xüsusilə nazik
kapitalizasiya, transfer qiymətləri və s. ilə bağlı müddəaların tətbiq edilməsinə mane olan kimi təfsir
olunmamalıdır.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Praqa şəhərində 2005-ci il noyabrın 24-də Azərbaycan, çex və ingilis dillərində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər autentikdir. Azərbaycan və çex mətnləri arasında ziddiyyət olduqda, ingilis
dilində olan mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Çexiya Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kanada Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan
yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiyanın və onun
Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kanada Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının
alınması haqqında” 2004-cü il sentyabrın 7-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya və onun Protokolu
təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2005-ci il
№ 43-IIIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kanada Hökuməti arasında
gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kanada Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I f əs i l
KONVENSİYANIN TƏTBİQ DAİRƏSİ
Maddə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn hər bir Dövlətin adından,
Azərbaycan Respublikasına münasibətdə həm də onun siyasi, yaxud inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən,
yaxud onların ayrı-ayrı elementlərindən, o cümlədən daşınar və daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əməkhaqqının, yaxud maaşın
ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından əldə olunmuş gəlirlərdən tutulan bütün
vergilər aiddir.
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3. Konvensiya aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergiləri” adlanır);
b) Kanadada: Gəlir Vergisi Aktına əsasən Kanada Hökuməti tərəfindən tutulan
vergilər.
(bundan sonra “Kanada vergiləri” adlanır);
4. Konvensiya onun imzalandığı tarixdən sonra istənilən mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud
onların əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları hər ilin sonunda onların mövcud vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verirlər.
I I f əs i l
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar

(i)

(ii)

(i)
(ii)

(i)
(ii)

1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “Azərbaycan” termini, coğrafi mənada istifadə edilərkən yerin təki, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycana aid olan sektoru, Azərbaycan Respublikası üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin
təkinə, dənizin dibinə və təbii sərvətlərə və istənilən digər əraziyə münasibətdə Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu Azərbaycan Respublikasının
ərazisi, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
müəyyən edilən və gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən başqa ərazi deməkdir.
b) “Kanada” termini, coğrafi mənada istifadə edilərkən aşağıdakılar da daxil olmaqla Kanadanın
ərazisi deməkdir:
Kanadanın ərazi sularından kənarda, beynəlxalq hüquqa və Kanada qanunlarına görə dənizin dibi və yerin
təkinə, həmçinin onların təbii sərvətlərinə münasibətdə Kanadanın öz hüquqlarını tətbiq edə bildiyi
istənilən ərazi; və
(i) altbəndində göstərilmiş istənilən ərazi üzərindəki su və hava məkanı.
c) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri, kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Kanadanı ifadə edir;
d) “şəxs” termini fiziki şəxsi, şirkəti, trastı, tərəfdaşlığı və şəxslərin hər hansı digər birliklərini ifadə
edir;
e) “şirkət” termini istənilən korporativ qurumu, yaxud vergitutma məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
f) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri,
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) “beynəlxalq daşıma” termini, dəniz və ya hava gəmisinin yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən məntəqələr arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
tərəfindən istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları ifadə
edir;
h) “milli şəxs” termini:
Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən almış istənilən hüquqi
şəxsi, tərəfdaşlıq və yaxud assosiasiyanı bildirir.
i) “səlahiyyətli orqanlar” termini:
Azərbaycana münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi deməkdir.
Kanadaya münasibətdə - milli gəlirlər naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi deməkdir;
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2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, kontekstdə başqa
mənalar alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərə
münasibətdə həmin vaxt bu Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır və onun bu
Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir mənası ona həmin Dövlətin
digər qanunları ilə verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında özünün yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, inkorporasiya yerinə,
idarəetmə yerinə, yaxud digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi, habelə həmin
Dövləti və onun hər hansı siyasi, yaxud inzibati ərazi bölməsini və ya yerli hakimiyyət orqanını, yaxud da
belə Dövlətin, bölmənin və ya hakimiyyət orqanının istənilən agentliyini və ya vasitəçilik orqanını bildirir.
Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərlə, yaxud orada yerləşən əmlakla
bağlı həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) şəxs yalnız daimi yaşayış yerinin olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur. Əgər həmin şəxsin hər
iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda şəxs, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu
(həyati mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər şəxsin həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyilsə, yaxud şəxsin bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab olunur;
c) əgər şəxs adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız
milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi
deyilsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll
edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs 1-ci bəndin müddəalarına görə Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll
etməyə və bu Konvensiyanın belə şəxsə tətbiq olunmasının formasını müəyyən etməyə çalışırlar. Belə
razılaşmanın olmadığı təqdirdə, belə şəxs bu Konvensiyada nəzərdə tutulan vergi güzəştlərini və
azadolmaları tələb etmək hüququna malik olmayacaqdır.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə əsasən aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik (zavod);
e) emalatxana;
f) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, qurğu, struktur, gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı,
işlənməsi və ya hasil olunmasına aid olan hər hansı başqa yer.
3. “daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar da aid edilir:
a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma obyekti və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya
məsləhət fəaliyyəti - yalnız belə meydançanın mövcudluğu, layihə və ya fəaliyyət on iki aydan artıq müddət
ərzində davam etdikdə;
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b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz əməkdaşları və yaxud belə
məqsədlər üçün cəlb edilmiş heyət vasitəsilə xidmətlərin təqdim olunması - yalnız bu xarakterli fəaliyyət
(həmin layihə və yaxud onunla əlaqəli layihə ilə bağlı) Razılığa gələn Dövlətdə istənilən on iki aylıq dövr
ərzində altı aydan çox davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə aşağıdakılar
aid edilmir:
a) qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların saxlanılması, nümayiş
etdirilməsi, yaxud çatdırılması məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə
və çatdırılma məqsədləri üçün saxlanılması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən emal
edilməsi məqsədilə saxlanılması;
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud
informasiya toplanılması məqsədilə saxlanılması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər
işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə saxlanılması;
f) daimi fəaliyyət yerinin a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanılması – bir şərtlə ki, bu kombinasiya nəticəsində yaranan
daimi fəaliyyət yerinin məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, əgər 7-ci bəndin şamil edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs, müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin
adından müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə, bu halda həmin müəssisə, bu şəxsin müəssisə üçün
həyata keçirdiyi istənilən fəaliyyətlə bağlı həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir (həmin şəxsin 4-cü bənddə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla; belə
ki, həmin fəaliyyətin daimi fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu bəndin
müddəalarına görə, həmin daimi fəaliyyət yeri daimi nümayəndəlik yaratmır).
6. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, əgər Razılığa gələn Dövlətin sığorta şirkəti
sığorta mükafatlarının yığılmasında iştirak edirsə və Razılığa gələn digər Dövlətdə risklərin sığorta
təminatını həyata keçirirsə (7- ci bəndin tətbiq olunduğu, müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs tərəfindən
həyata keçirilən təkrar sığorta istisna olmaqla), bu halda həmin şirkət digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi
olan şirkət sayılır.
7. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq kommersiya fəaliyyətini broker, komisyon
agenti, yaxud müstəqil statuslu hər hansı agent vasitəsilə həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə daimi
nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bu şərtlə ki, həmin şəxslər bu fəaliyyəti adi fəaliyyətləri
çərçivəsində həyata keçirirlər. Lakin belə agentin fəaliyyəti tamamilə, yaxud əsasən həmin müəssisə üçün
həyata keçirilirsə, əgər müəssisə və agent arasındakı bu əlaqələrin müstəqil tərəflər arasında həyata keçirilə
biləcək əlaqələr şəraitində olduğu göstərilmirsə, belə agent bu maddənin məqsədləri üçün müstəqil statuslu
agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan, yaxud
həmin digər Dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə, yaxud başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun tərəfindən nəzarətdə olması faktı bu şirkətlərdən birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
I I I fəs i l
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, “Daşınmaz əmlak” termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi
Razılığa gələn Dövlətin uyğun vergi qanunvericiliyinin məqsədləri üçün daşıdığı mənaya malikdir. Bütün
hallarda bu termin daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə
edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq
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edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu, mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii
resursların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə kompensasiya kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit
olunmuş ödənişləri əhatə edir: dəniz və hava gəmilərinə daşınmaz əmlak kimi baxılmır.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən, yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə və belə əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi gəlirlərə
və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə
də şamil edilir.
Maddə 7
Kommersiya fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə kommersiya fəaliyyətini yuxarıda göstərilən tərzdə
həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəəti yalnız daimi nümayəndəliyə aid edilən hissədə digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər
Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, əgər o, eyni və ya oxşar şəraitdə eyni və ya
oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olsaydı və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən və bütün digər şəxslərdən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərsəydi, həmin halda əldə edə
biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə,
yaxud hər hansı yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən bu məqsədlə çəkilmiş idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir,
bir şərtlə ki, bu xərclərin çıxılmasına həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi çərçivəsində imkan verilsin.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət
adətən müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin onun bölmələri arasında proporsional qaydada
bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan
mənfəəti bu cür bölgü əsasında müəyyənləşdirməklə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır: lakin
seçilmiş bölgü metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Öz müəssisəsi üçün yalnız mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət
aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bu metodun dəyişməsi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəblər olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Birinci bəndin və 7-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin dəniz, yaxud hava gəmilərinin hərəkətindən əldə etdiyi gəlir, əgər bu hərəkətin əsas məqsədi
Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında sərnişin və yaxud əmlak daşınması olarsa, həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Bu maddənin məqsədləri üçün:
a) “mənfəət” termininə dəniz və ya hava gəmilərinin bilavasitə beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan xalis daxilolmalar və gəlirlər daxil edilir,
b) müəssisə tərəfindən “dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarı” termininə
aşağıdakılar daxildir:
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Müəssisə tərəfindən:
(i) dəniz və hava gəmilərinin heyətlə birlikdə təsadüfi əsasda fraxt və icarəyəverilməsi;
(ii) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıqlar daxil olmaqla) istifadəsi,
saxlanılması, yaxud icarəyə verilməsi,əgər belə fəaliyyət müəssisə tərəfindən dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarına münasibətdə qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə bağlı pulda (“pool”),
müştərək müəssisə, yaxud beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qohum müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə və ya,
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə və hər
iki halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil müəssisə arasında
mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən edildikdə, onlardan birinə
hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış gəlir həmin müəssisənin gəlirinə daxil
edilə və müvafiq olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin gəlirinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş gəlirini daxil edir və müvafiq olaraq, vergiyə
cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş gəlir, əgər bu müəssisələr arasındakı münasibətlər müstəqil
müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olsaydı, adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana bilən
gəlirdirsə, bu halda həmin digər Dövlət bu gəlirindən hesablanan verginin məbləğində müvafiq düzəlişlər
aparmalıdır. Düzəlişlər müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə
alınmalıdır, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları isə zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr
aparmalıdırlar.
3. Razılığa gələn Dövlət 1-ci bənddə göstərilən şərtlərdə müəssisənin gəlirinə, öz qanunvericiliyində
göstərilən vaxt məhdudiyyətləri bitdikdən sonar və istənilən halda, gəlirin dəyişikliklərə məruz qalmalı
olduğu, lakin 1-ci bənddə göstərilən şərtlərə əsasən, həmin müəssisəyə aid edildiyi il bitdikdən beş il sonra
dəyişikliklər etməyəcək.
4. 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları dələduzluq, bilərəkdən ödəməmə və etinasızlıq hallarında tətbiq
edilməyəcək.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividend
alan dividendlərin faktiki sahibi olduğu halda, tutulan vergi aşağıdakından artıq olmamalıdır:
a) dividendlərinin ümumi məbləğinin 10 faizindən, əgər dividendlərin faktiki sahibi olan şirkət
birbaşa və ya dolayısı ilə dividendləri ödəyən şirkətdə səsvermə hüququnun ən azı 10 faizinə sahibdirsə;
b) dividendlərinin ümumi məbləğinin 15 faizindən, bütün digər hallarda. Bu bənd dividendlər
ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan “dividendlər” termini, mənfəətin bölgüsündə iştirak etmək hüququ
verən səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və borc tələbi olmayan digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq pay iştirakından gəlirlər
kimi eyni qaydada vergitutmaya cəlb olunan gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən
şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə
kommersiya fəaliyyəti göstərirsə, yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə
və dividendlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza ilə faktiki
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olaraq əlaqəlidirsə, onda 2-ci bəndin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və 14cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir
əldə etdiyi halda, digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlər
ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid olduğu
hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlərdən və bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta bu
dividendlər və ya bölüşdürülməmiş mənfəət tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan
mənfəətə və ya gəlirə aid olduğu halda, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq:
a) Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən faizlər, əgər həmin rezident bu faizlərin faktiki sahibidirsə, bu faizlərin ödəyicisi və ya
alıcısı Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi, yaxud inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı,
mərkəzi bankı, yaxud Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu olduğu halda yalnız həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur və,
b) Azərbaycanda yaranan və Kanadanın rezidentinə ödənilən faizlər əgər Kanada İxrac Təşkilatı
tərəfindən təqdim edilmiş, təminat verilmiş və ya sığorta edilmiş borclara və ya vaxtı uzadılmış, təminat
verilmiş və ya sığorta edilmiş kreditlərə münasibətdə ödənilirsə, bu halda onlar yalnız Kanadada vergiyə
cəlb olunur.
4. Bu maddədə istifadə olunan “faizlər” termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak hüququnun sahibliyindən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri, o cümlədən
hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlarından, yaxud borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli kağızlar,
istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə edir.
Lakin bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsasən əldə edilən gəlirlər “faizlər” termininə aid edilmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən
borc tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, bu halda 2-ci bəndin
müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq
edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və faizlər
ödənilən borc həmin daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlı yaranırsa və bu faizlərin ödənilməsi
üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab edilir ki, faizlər bu daimi
nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği
bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla bilən məbləğdən
artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu halda,
ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
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1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Belə royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də həmin Dövlətin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq vergiyə cəlb oluna bilər, lakin bu royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentidirsə, bu halda tutulan vergi aşağıdakından çox olmamalıdır:
a) kompüter proqramları və ya istənilən patentdən istifadə və ya istifadə hüququnun verilməsi üçün,
yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiya üçün royaltilərin 5 faizindən (lakin icarə
və ya franşiza müqaviləsinə münasibətdə əldə edilən istənilən belə royaltiləri çıxmaq şərtilə),
b) bütün digər hallarda royaltinin ümumi məbləğinin 10 faizindən.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royalti” termini istənilən ədəbi, incəsənət, yaxud elmi əsərlərə,
istənilən kompüter proqramına, istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud modelə, plana, məxfi
düstura, yaxud prosesə müəllif hüquqlarının istifadəsinə və istifadə hüququnun verilməsinə və ya sənaye,
kommersiya, yaxud elmi avadanlıqdan istifadə və ya istifadə hüququnun verilməsinə görə, yaxud sənaye,
kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə alınan istənilən növ ödənişləri bildirir və
hərəkətli filmlərə və filmlər üzərində işlərə, videokassetlərə və televiziyaya münasibətdə digər
reproduksiya vasitələrinə görə istənilən növ ödənişləri özündə ehtiva edir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltinin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə,
yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royalti
ödənilən hüquq, yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, onda 2ci bəndin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və 14 -cü
maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti
həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və royalti
ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa və royaltinin ödənilməsi üzrə
xərcləri bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti daimi
nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royalti
məbləğləri, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu
halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakının
özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşmiş və ya yerləşən
daimi nümayəndəliyinin kommersiya daşınan əmlakının bir hissəsi olan əmlakın, yaxud Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşmiş və
ya yerləşən daimi bazasına aid olan daşınar əmlakın, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda,
yaxud bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya belə daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz,
yaxud hava gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin:
a) dəyərinin əsas hissəsi digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla bağlı olan səhmlər və digər
korporativ hüquqlarının; və ya
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b) dəyərinin əsas hissəsi digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla bağlı olan tərəfdaşlıq və ya
trastdakı faizlərinin özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin müstəqil xarakteri peşəkar və ya oxşar
xidmətlər göstərməsindən əldə etdiyi gəlir, fiziki şəxs xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər
Dövlətdə daimi bazaya malik deyilsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil, yaxud müəllimlik
fəaliyyəti, habelə, həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
3. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin
müstəqil xarakterli peşəkar və ya oxşar xidmətlər göstərməsindən əldə etdiyi gəlir, əgər fiziki şəxs cari
vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq
müddətdə, yaxud müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa, həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər. Bu halda gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə əldə edilən hissəsi həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 15
Muzdlu fərdi xidmətlər
1. Bu Konvensiyanın 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətin rezidentinin muzdlu işə görə aldığı maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər
muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı alınan belə mükafatlar həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari təqvim ilində başlanan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə digər Dövlətdə olursa və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən, yaxud onun adından ödənilirsə və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər şəxsin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud daimi
bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin
beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla işləməyə görə
alınan mükafatlardan vergi həmin Dövlətdə tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının və ya bu cür orqanın üzvü kimi aldığı qonorarlar və oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
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1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti
və ya musiqiçi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi
gəlirlər onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin, yaxud idmançının fəaliyyətini həyata keçirdiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Əgər incəsənət işçisinin, idmançının, yaxud onlara aidiyyəti olan şəxsin 2-ci bənddə göstərilən
şəxsin mənfəətində iştirak etmədiyi müəyyən edilmişdirsə, onda 2-ci bəndin müddəaları tətbiq olunmur.
4. Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinin öz fəaliyyətindən əldə etdiyi
gəlir, bu fəaliyyət adı birinci çəkilən Dövlətə digər Dövlətin qeyri-kommersiya təşkilatlarının səfəri
çərçivəsində həyata keçirilirsə və əsasən ictimai fondlar tərəfindən maliyyələşdirilirsə, bu maddənin 1-ci
və 2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 18
Təqaüdlər və rentalar
Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən təqaüdlər və
rentalar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
a) Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi inzibati bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən
hər hansı fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya onun siyasi, yaxud inzibati ərazi bölmələrinə, yaxud yerli
hakimiyyət orqanlarına göstərdiyi qulluğa görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əməkhaqqı və digər oxşar
mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və
fiziki şəxs həmin Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; yaxud
(ii) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, belə maaş, əməkhaqqı və
digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. 15-ci, 16-cı və 17-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun siyasi, yaxud
inzibati ərazi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı olan qulluğa görə maaşa, əməkhaqqına və digər oxşar mükafatlara şamil olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl rezidenti olmuş və adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq məqsədilə
müvəqqəti olan tələbələrin, yaxud təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, tədris və təhsil almaq üçün aldıqları
ödənişlərin mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, belə ödənişlər həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
olunmur.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Bu Konvensiyanın 2-ci və 3-cü maddələrinə uyğun olaraq Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı
olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən
müəyyən edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə (əgər bu gəlirləri alan
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şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi
vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti göstərirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil
fərdi xidmətlər göstərirsə və ödənilən gəlir həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə
bağlıdırsa) tətbiq edilmir. Belə halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq
edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə
yaranan gəlir növləri həmçinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər. Əgər belə gəlir pul
qoyuluşları çıxılan trastdan fərqli trast tərəfindən ödənilən gəlirdirsə və bu gəlir, onun faktiki sahibinin
rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilərsə, belə halda tutulan verginin məbləği
gəlirin tam məbləğinin 15 faizindən çox ola bilməz.
IV f ə s i l
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 22
Əmlak
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın
daşınar əmlakı ilə təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz və hava
gəmiləri ilə təmsil olunmuş əmlak və bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlak
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
V f əs i l
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodu
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır: əgər Azərbaycanın
rezidenti Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq Kanadada vergiyə cəlb oluna bilən gəlir əldə edirsə
və ya belə əmlaka malikdirsə, onda Azərbaycanda həmin şəxsin belə gəlir və ya əmlakdan ödədiyi
vergilərdən Kanadada ödədiyi vergilər çıxılmalıdır. Lakin bu halda çıxılan məbləğ Azərbaycanın
qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlir və ya əmlaka hesablanan verginin
məbləğindən çox ola bilməz.
2. Kanadaya münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) Kanada vergisindən xaricdə ödənilmiş vergilərin çıxılması haqqında Kanada qanunlarına və
müddəalarına və bu müddəaların, onların əsas prinsiplərini dəyişməyən istənilən sonrakı
modifikasiyalarına uyğun olaraq və əgər bu çıxılma və yaxud güzəşt Kanada qanunlarına əsasən müəyyən
edilməyibsə, Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən gəlirdən, mənfəətdən və qazancdan tutulmuş
Azərbaycan vergilərinin həmin gəlirlərə görə Kanada vergilərinə qarşı çıxılmasına yol verilir.
b) Əgər bu Konvensiyanın istənilən müddəalarına əsasən Kanadanın rezidentinin əldə etdiyi gəlir və
ya əmlak Kanadada vergidən azaddırsa, Kanada belə rezidentin yerdə qalan gəlirinə və ya kapitalına vergi
hesablayarkən vergidən azad olan gəliri və ya kapitalı nəzərə ala bilər.
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3. Bu maddənin məqsədləri üçün, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilən mənfəəti, gəliri və qazancına həmin digər Dövlətin mənbəyindən əldə edilmiş kimi
baxıla bilər.
VI fəs i l
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi
vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və
ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin
vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır.
3. Bu müddəa Razılığa gələn Dövlətin vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər
hansı şəxsi imtiyazların, çıxılmaların və güzəştlərin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də onların
mülki status və ya ailə öhdəlikləri əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
4. Azərbaycanda kapitalı tamamilə və ya qismən Kanada rezidentinə və ya rezidentlərinə məxsus
olan, yaxud onlar tərəfindən birbaşa və ya dolayı idarə olunan Azərbaycan müəssisələri Azərbaycanın digər
oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan
öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb
edilməməlidirlər.
5. Kanadada kapitalı tamamilə və ya qismən Azərbaycan rezidentinə, yaxud rezidentlərinə mənsub
olan, yaxud onlar tərəfindən birbaşa və ya dolayı idarə olunan Kanada müəssisələri kapitalı tamamilə və ya
qismən üçüncü Dövlətin rezidentinə, yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onlar tərəfindən birbaşa və
ya dolayı idarə olunan oxşar müəssisələrin cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi vergilərdən və ya
onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb edilə bilməz.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib
çıxarır və ya gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, rezidenti olduğu Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına
özünün belə vergitutmaya yenidən baxılması tələblərini əsaslandırdığı yazılı ərizə göndərir. Bu ərizə qəbul
edilmək üçün bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayaraq vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətdən
sonrakı iki il ərzində verilməlidir.
2. 1-ci bənddə göstərilən səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda
qənaətbəxş qərara gələ bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın aradan
qaldırılması məqsədilə məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq
əsasında həll etməyə çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili
qanunvericiliyi ilə hər hansı vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlət öz qanunvericiliyindəki zaman məhdudiyyətləri çıxdıqdan sonra və
istənilən halda müzakirə olunan gəlirin aid olduğu vergitutma dövrü bitdikdən sonrakı beş il ərzində digər
Dövlətdə də vergiyə cəlb olunmuş gəlir elementlərini əlavə etmək yolu ilə Razılığa gələn Dövlətlərin hər
birinin rezidentlərinin vergitutma bazasını genişləndirməməlidir.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidir.
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5. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq üçün
bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları istənilən növ və xarakterli vergilərlə bağlı bu
Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər həmin qanunvericiliklərdə
nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri
olan informasiya mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələri ilə
məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin milli qanunvericiliyi
əsasında alınan informasiya kimi məxfi sayılır və yalnız vergilərin müəyyən edilməsi, yaxud toplanması,
məcburi alınması və ya Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərlə bağlı apellyasiyalara baxılması ilə məşğul
olan şəxslərə və orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara) bildirilir. Bu şəxslər, yaxud
orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq
məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan inzibati
tədbirlər görmək;
b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ictimai asayişə) zidd olan informasiya vermək.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlət bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq informasiya istəyirsə, onda
Razılığa gələn digər Dövlət hətta xahişin mövzusu olan informasiyaya ehtiyacı olmadıqda belə,
informasiyanı öz vergitutmasının məqsədləri üçün olduğu kimi toplamağa çalışır.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
1. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normaları, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
2. 4-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin Razılığa gələn digər
Dövlətdəki və ya üçüncü dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyinin, konsulluq idarəsinin və ya daimi
missiyasının üzvü olan şəxs, əgər vergi məqsədləri üçün onu akkreditə edən (göndərən) Dövlətdə ümumi
gəlirə görə vergiyə münasibətdə həmin Dövlətin digər vətəndaşlarının daşıdığı öhdəliklərlə eyni
öhdəliklərə malikdirsə, onda həmin şəxs onu akkreditə edən Dövlətin rezidenti hesab olunacaqdır.
3. Bu Konvensiya beynəlxalq təşkilatlara, onların orqanlarına və rəsmi şəxslərinə, üçüncü Dövlətin
və ya Dövlətlər qrupunun Razılığa gələn Dövlətdə akkreditə edilmiş diplomatik nümayəndəliklərinin,
konsulluq idarələrinin və daimi missiyalarının üzvləri olan və Razılığa gələn Dövlətlərin heç birində ümumi
gəlirdən vergiyə münasibətdə həmin Dövlətlərin rezidentlərinin daşıdığı öhdəlikləri daşımayan şəxslərə
tətbiq olunmayacaq.
VI I f ə s i l
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 28
Qüvvəyə minmə
Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə yazılı formada, diplomatik kanallarla bu Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi üçün öz milli qanunvericiliklərinin tələb etdiyi prosedurların yerinə yetirildiyi barədə
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bildiriş təqdim edir. Konvensiya bu bildirişlərdən sonuncusunun tarixindən qüvvəyə minir və onun
müddəaları aşağıdakılara münasibətdə qüvvədədir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin yanvar
ayının birinci günündə və ya ondan sonra kreditləşən və ya ödənilən məbləğlərə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin yanvar ayının birinci
günündə və ya ondan sonra başlayan hər hansı vergitutma dövrünə aid olan vergilərə.
Maddə 29
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədə olacaqdır, lakin Razılığa gələn Dövlətlərdən hər
biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən 5 təqvim ili keçdikdən sonra istənilən təqvim ilinin 30 iyun
tarixindən gec olmayaraq, diplomatik kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv
edə bilər. Belə halda Konvensiya:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
göndərildiyi il bitdikdən sonra qeyri-rezidentlərə ödənilən və ya kreditləşən gəlirlərə; və
b) gəlirdən tutulan digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
göndərildiyi ildən sonrakı vergi ilinə münasibətdə qüvvəsini itirir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq
qaydada səlahiyyət verilmiş və aşağıda göstərilən şəxslər bu Konvensiyasını imzalamışlar.
Bakı şəhərində 7 sentyabr 2004-cü ildə Azərbaycan, ingilis və fransız dillərinin hər birində iki
nüsxədə tərtib olunmuşdur, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
Höküməti adından

Kanada
Höküməti adından

(imza)

(imza)
Azərbaycan Respublikası və Kanada arasında
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə vergitutmadan
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın
PROTOKOLU

Bu Konvensiya Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kanada Hökuməti arasında imzalanan
zaman, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması məqsədilə bu Protokolu imzalayanlar Konvensiyanın tərkib
hissəsi sayılan aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
1. 5-ci maddənin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq anlaşılır ki, müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla
müqavilənin bütün elementlərini və ya onun ayrı-ayrı hissələrini Razılığa gələn Dövlətdə razılaşdırmaq
səlahiyyətləri verilmiş şəxslər, həmin Dövlətdə bu səlahiyyətləri həyata keçirən şəxs sayılır (hətta müqavilə
müəssisənin yerləşdiyi Dövlətdə başqa şəxs tərəfindən imzalansa belə).
2. Razılaşdırılır ki, Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin həmin
Dövlətdəki daimi nümayəndəliyə aid edilən gəlirinə və ya daşınmaz əmlak satışı ilə məşğul olan müəssisə
tərəfindən həmin Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirinə
həmin Dövlətin milli şəxsi olan müəssisənin gəlirinə qoyulan vergiyə əlavə vergi qoymasının qarşısını ala
biləcək kimi qiymətləndirilməməlidir, bir şərtlə ki, bu vergi əvvəlki vergi ilində belə gəlirin belə əlavə
vergiyə cəlb edilməmiş məbləğinin 10 faizindən artıq ola bilməz. Bu müddəanın məqsədləri üçün “gəlir”
termini Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən belə daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə aid edilən, həmin
Dövlət tərəfindən 6-cı maddənin və ya 13-cü maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına əsasən vergiyə cəlb
edilə bilən gəliri və əvvəlki və cari ildə istənilən artımlar da daxil olmaqla, Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən
daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəəti (burada göstərilən əlavə vergidən başqa həmin Dövlətdə belə
mənfəətə qoyulmuş bütün vergilər çıxıldıqdan sonra) bildirir.
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3. 11-ci maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq, razılaşdırılır ki, Kanadaya münasibətdə “faiz”
termininə debitor mənfəətində iştirak hüququ verən borc öhdəliklərindən əldə olunan gəlir aid edilməyəcək,
lakin buraya Kanada qanunlarına uyğun olaraq pul vəsaitlərindən gəlir kimi vergi rejimi tətbiq edilən gəlir
aid ediləcək.
4. 13-cü maddəyə müvafiq olaraq, əgər Razılığa gələn Dövlətdə rezidentliyi sona yetən və həmin
andan Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsə vergitutma məqsədləri üçün adı birinci
çəkilən Dövlətdə əmlakını özgələşdirən və bu səbəbdən orada vergiyə cəlb olunan şəxs kimi baxılır. Həmin
fiziki şəxs ona, digər Dövlətdə həmin Dövlətin rezidenti olmamışdan əvvəl əmlakını həmin vaxt mövcud
olan bazar qiymətinə satmış və yenidən almış şəxs kimi baxılmasını seçə bilər.
5. 18-ci maddəyə müvafiq olaraq razılaşdırılır ki:
a) Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən təqaüdlər,
həmçinin yarandıqları Dövlətdə həmin Dövlətin qanunlarına uyğun olaraq vergiyə cəlb edilə bilər. Lakin
dövri təqaüd ödənişləri olduqda (Razılığa gələn Dövlətin sosial müdafiə qanunvericiliyinə əsasən edilən
ödənişlər də daxil olmaqla), belə vergi təqaüdü alan şəxsə ödənilən dövri təqaüdün ümumi məbləği təqvim
ilində on iki min Kanada dolları və ya bunun Azərbaycan manatı ilə ekvivalentindən çox olduqda, ümumi
təqaüd məbləğinin 15 faizindən çox ola bilməz.
b) Bu Konvensiyada göstərilənlərə baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentinə ödənilən müharibə ilə bağlı təqaüdlər və müavinətlər (müharibə veteranlarına
ödənilən təqaüdlər və müharibə nəticəsində dəymiş ziyan və zərərin kompensasiyası olaraq ödənilən
müavinətlər də daxil olmaqla) həmin digər Dövlətdə adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə ödənildiyi
halda azad olunduğu kimi, vergidən azad olmalıdır.
6. Razılığa gələn Dövlətin Xidmətlər Ticarəti Baş Sazişin (XTBS), yaxud digər beynəlxalq sazişlərin
iştirakçısı olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlər vergi məsələlərində bu
Konvensiyanın müddəalarını əsas götürəcəkdir.
7. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Dövlətin həmin Dövlətin rezidentinin gəlirinə onun
maraqlarının olduğu tərəfdaşlıq, trast və ya şirkətə münasibətdə daxil edilmiş məbləğə vergi qoymasının
qarşısını ala biləcək kimi qiymətləndirilməməlidir.
8. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan, lakin həmin Dövlətin rezidenti olmayan
şəxs, yaxud şəxslərə faktiki məxsus olan və ya birbaşa, yaxud dolayısı ilə onlar tərəfindən idarə olunan
müəssisələrə, trastlara və ya digər hüquqi şəxslərə tətbiq edilməyəcək - əgər belə müəssisənin, trastın,
yaxud digər hüquqi şəxsin gəlirinə, yaxud əmlakına qoyulmuş verginin məbləği müəssisənin kapitalındakı
bütün paylar, yaxud trastdakı və ya digər hüquqi şəxsdəki bütün faizlər həmin Dövlətin rezidenti olan fiziki
şəxsə, yaxud şəxslərə məxsus olduğu halda qoyulacaq vergi məbləğindən əhəmiyyətli dərəcədə kiçik
olarsa.
9. Bu Konvensiyanın müddəaları heç bir halda Razılığa gələn Dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq
həmin Dövlət tərəfindən qoyulmuş vergilərin müəyyən olunmasında verilən istənilən vergi azadolmasını,
müavinəti, krediti və ya digər çıxılmanı məhdudlaşdıra biləcək kimi qiymətləndirilməməlidir.
Bunun təsdiqi olaraq, özlərinin müvafiq Hökumətləri tərəfindən buna səlahiyyət verilmiş aşağıda
göstərilən şəxslər bu Protokolu imzalamışlar.
Bakı şəhərində 7 sentyabr 2004-cü ildə Azərbaycan, ingilis və fransız dillərinin hər birində iki
nüsxədə tərtib olunmuşdur, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
Höküməti adından
(imza)

Kanada
Höküməti adından
(imza)
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"Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti
arasında Baytarlıq-Sanitariya Konvensiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I.
2005-ci il aprelin 21-də Kişineu şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti
ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında Baytarlıq-Sanitariya Konvensiyası" təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2005-ci il
№ 1012-IIQ
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının
Hökuməti arasında Baytarlıq-Sanitariya
KONVENSİYASI
Bundan sonra "Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının
Hökuməti,
Azərbaycan - Moldova beynəlxalq əlaqələrini inkişaf etdirmək və baytarlıq sahəsində əməkdaşlığı
dərinləşdirmək istəyini rəhbər tutaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətin əlaqələndirilməsini həyata keçirən Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları:
Azərbaycan Respublikasından - Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətidir;
Moldova Respublikasından - Kənd Təsərrüfatı və Yeyinti Sənayesi Nazirliyinin Baş Baytarlıq Təbabəti
İdarəsi və Dövlət Müfəttişliyidir.
Maddə 2
Tərəflər arasında əməkdaşlıq yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin keçiricisi ola bilən heyvanların,
heyvan mənşəli məhsul və xammalın, yem və digər malların idxalı, ixracı və tranziti zamanı ərazilərin
epizootiyadan qorunması zərurətindən irəli gəlir. Bu məqsədlə:
1. Tərəflər beynəlxalq Epizootik Büronun siyahısında nəzərdə tutulan xəstəliklərin, qeyri-sağlam
məntəqəsini göstərməklə, baş verməsi, onda olan xəstə heyvanların növü və miqdarı, xəstəliyin gedişi
formaları, infeksiyanın ehtimal olunan yoluxma yolları və törədicinin tipi, həmçinin xəstəliyin yayılmasının
qarşısını almaq və ləğv etmək üçün görülən tədbirlər barədə bir-birini məlumatlandırmaq öhdəliyini öz
üzərinə götürürlər.
2. Tərəflər insan və heyvan sağlamlığı üçün təhlükəli olan antropozoonoz xəstəliklərin baş verməsi,
heyvanlarda, yaxud heyvan mənşəli məhsullarda bioloji əlavələrin, kimyəvi maddələrin və mexaniki
qarışıqların olması barədə qarşılıqlı olaraq məlumat vermək öhdəliyini öz üzərinə götürürlər.
3. Tərəflər, zərurət yarandığı təqdirdə, heyvanlarda baş vermiş xəstəliyin diaqnostikasında qarşılıqlı
kömək göstərir, qüvvədə olan beynəlxalq qaydalara riayət etməklə bakteriya və virus ştamlarının qarşılıqlı
mübadiləsini aparırlar.
Maddə 3
1. Bu Konvensiyada "heyvanlar" adı altında aşağıdakılar anlaşılmalıdır:
- təkdırnaqlılar (at, eşşək, qatır və s.);
- cütdırnaqlı ev və vəhşi heyvanlar (iri buynuzlu heyvanlar, qoyunlar, keçilər, donuzlar, dəvələr və
s.);
- ev və vəhşi gəmiricilər (ev və çöl dovşanları, siçovullar, hind donuzları və s.);
1058

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

-

Azərbaycan
diplomatiyası

ev quşları (toyuqlar, hind toyuqları, qazlar, ördəklər, firəng toyuğu və s.);
dekorativ quşlar (qırqovul, kəklik, meşə xoruzu və s.);
ekzotik quş və heyvanlar (tutuquşular, meymunlar və s.);
arılar;
- balıqlar, ilbizlər, xərçəngkimilər, digər onurğasızlar, tısbağalar, qurbağalar, ipəkqurdları.

2.
Bu Konvensiyada "heyvanların doğum-törəmə materialları" adı altında toxum, yumurta
hüceyrələri, ziqotlar və embrionlar, mayalanmış kürü anlaşılmalıdır.
3.
Bu Konvensiyada "heyvan mənşəli məhsullar" adı altında aşağıdakılar anlaşılmalıdır:
- işlənilməmiş halda heyvan mənşəli xammal;
- heyvan mənşəli qida məhsulları, qida üçün istifadə olunan əlavə məhsullar (içalat, başlayaq) və
hazır heyvandarlıq məhsulları;
- ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, yumurta, bal və s.;
- qida üçün istifadə olunmayan heyvan mənşəli məhsullar.
4.
Bu Konvensiyada "yem" anlayışı altında, tərkibində toksiki maddə olmayan və heyvanların
yemlənməsi üçün istifadə edilə bilən bitki, heyvan, mineral, mikrobioloji, kimyəvi və digər mənşəli bütün
yemlər anlaşılmalıdır.
5.
Bu Konvensiyada göstərilməyən heyvanlar, heyvanların doğub-törəmə materialları, heyvan
mənşəli məhsullar və yem ilə bağlı məsələlər hər konkret halda Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının
rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənir.
Maddə 4
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları heyvanların yoluxucu xəstəlikləri ilə mübarizəsinə və profilaktikasına
dair qüvvədə olan təlimatlar barədə qarşılıqlı məlumat verməlidirlər, idxal, ixrac və tranzit edilən heyvan
və heyvan mənşəli məhsullara, yemlərə və dövlət baytarlıq xidmətinin nəzarətində olan di-gər yüklərə
baytarlıq-sanitariya tələbləri barədə, eləcə də böyük iqtisadi itkilərlə nəticələnə biləcək yoluxmayan
xəstəliklər, o cümlədən toksiki və radioaktiv maddələrin istifadəsi nəticəsində əmələ gələn xəstəliklərə
qarşı tətbiq edilən tədbirlər barədə informasiya mübadiləsi etməlidirlər.
Bu Konvensiya çərçivəsində Tərəflər, yoluxma təhlükəsi olmadığı hallarda, tranzitlə daşınan heyvan
mənşəli məhsulları baytarlıq nəzarətindən azad edirlər.
M addə 5
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları baytarlıq sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə:
1. Baytarlıq təbabəti fəaliyyəti ilə əlaqədar normativ aktlar və digər xüsusi informasiya, habelə
baytarlıq təbabəti sahəsində xüsusi ədəbiyyat və dövri nəşrlərin mübadiləsini edirlər.
2. Baytarlıq təbabəti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə təcrübənin və biliklərin mübadiləsi,
baytar həkimlərinin, elmi işçilərin peşəkarlıq dərəcəsini artırmaq və baytar mütəxəssislərinin qarşılıqlı
səfərləri üçün əlverişli şərait yaradırlar.
3. Tərəflərin dövlətlərinin ərazilərində istehsal olunan baytarlıq preparatlarının (dərmanlar, parazit
əleyhinə, immunobioloji və diaqnostik vasitələr) ticarət mübadiləsinə, həmçinin birgə baytarlıq istehsal və
ticarət müəssisələrinin yaradılmasına yardım göstərirlər.
Maddə 6
1. Konvensiyanın 4-cü və 5-ci maddələrində göstərilən sənədlərin mübadiləsi üzrə xərclər sənədi
göndərən Tərəfin hesabına ödənilir.
2. Mütəxəssislər mübadiləsi Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının qarşılıqlı razılığı əsasında həyata
keçirilir. Əgər Tərəflər başqa cür razılığa gəlməyiblərsə, səfərlərlə bağlı bütün xərclər ezamiyyətə
göndərən Tərəfin hesabına ödənilir.
M ad də 7
Tərəflər yoluxucu, parazitar və antropozoonoz xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək heyvanların, heyvan
mənşəli məhsulların, yemlərin və digər malların idxalı, ixracı və tranziti üzrə ticarət sövdələşməsində
tətbiq edilən Beynəlxalq Epizootik Büronun Beynəlxalq Baytarlıq Məcəlləsinin müddəalarına uyğun xüsusi
baytarlıq-sanitariya qaydaları və qarşılıqlı razılaşdırılmış tələblərinin işlənilməsini öz səlahiyyətli
orqanlarına həvalə edirlər.
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Tərəflərin dövlətlərinin baytarlıq təbabəti xidmətlərinin rəhbərləri bu Konvensiyanın 4-cü və 5-ci
maddələrində göstərilən zəruri məlumatların mübadiləsi üçün birbaşa əlaqə yarada, yaxud ortaya çıxan
problemlər üzrə məsləhətləşmələrin aparılması və birgə profilaktiki tədbirlərin hazırlanması üçün görüşlər
təşkil edə bilərlər.
Maddə 8
Tərəflər heyvanların yoluxucu xəstəliklərinin, həmçinin antropozoonozların törədicilərinin daşıyıcısı
olan heyvanların, heyvan mənşəli xammal və məhsulların, yemlərin və digər malların idxalı, ixracı və
tranziti zamanı milli qanunvericilik normalarını rəhbər tuturlar.
Maddə 9
Baytarlıq sertifikatları Beynəlxalq Epizootik Büronun Beynəlxalq Baytarlıq Məcəlləsinə uyğun
olmalıdır və dövlət baytarlıq xidmətinin mütəxəssisi tərəfindən iki dildə - ixrac edən ölkənin dilində və
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları ilə razılaşdırılmış dildə doldurulur.
Maddə 10
Əgər Tərəflərin birinin dövlətinin ərazisində Beynəlxalq Epizootik Büronun siyahısında göstərilən
xəstəliklərdən biri baş versə, digər Tərəf həmin dövlətdən xəstəlik daşıyıcısı ola bilən heyvanların, heyvan
mənşəli məhsul və xammalın, bioloji preparatların, yemlərin və digər materialların idxalı və tranzitini
məhdudlaşdıra, yaxud dərhal dayandıra bilər və bu barədə həmin Tərəfin səlahiyyətli orqanına məlumat
verir.
Maddə 11
Əgər sərhəd baytarlıq baxışı zamanı heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və yemlər olan bağlama və
ya nəqliyyat vasitəsi baytarlıq sertifikatında göstərilənlərə uyğun gəlmirsə və baytarlıq-sanitariya tələblərinə
cavab vermirsə, idxal edən ölkənin səlahiyyətli baytarlıq orqanları ixrac edən ölkənin səlahiyyətli baytarlıq
orqanlarına bu barədə məlumat verir və qüvvədə olan baytarlıq sahəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq,
öz ərazisini infeksion və invazion xəstəliklərdən, həmçinin antropozoonozlardan qorumaq məqsədilə
tədbirlər görürlər.
Maddə 12
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında bu Konvensiyaya, onun ayrılmaz hissəsi olan ayrı-ayrı Protokollarla
müvafiq qaydada rəsmiləşdirilən dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər. Həmin Protokollar bu Konvensiyanın
14-cü maddəsində nəzərdə tutulan prosedura uyğun olaraq qüvvəyə minir.
Maddə 1 3
Bu Konvensiya Tərəflərin iştirak etdikləri beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunmuş hüquqi
münasibətlərə və öhdəliklərə təsir etmir.
M a d d ə 14
Bu Konvensiya onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi
barədə Tərəflərin bir-birinə sonuncu yazılı bildirişinin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
Bu Konvensiya 5 (beş) il müddətinə bağlanılır. Tərəflərdən biri müvafiq müddətin bitməsinə 6 (altı) ay
qalmış Konvensiyanın qüvvəsini ləğv etmək niyyətində olduğu haqqında digər Tərəfə yazılı bildiriş
göndərməzsə, Konvensiyanın qüvvəsi avtomatik olaraq növbəti beşillik müddətlərə uzadılacaqdır.
Kişineu şəhərində 21 aprel 2005-ci il tarixində hər biri Azərbaycan, moldav və rus dillərində iki əsl
nüsxədə imzalanıb və bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Konvensiyanın müddəalarının təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, rus dilində olan mətndən
istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan
Respublikasının
Moldova
Respublikasının
Hökuməti adından
Hökuməti
adından
(imza)
(imza)
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2004-cü il fevralın 27-də imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə
Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd şərtləri və bəyanatları ilə (qeyd-şərtlərin və
bəyanatların mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2005-ci il
№ 1003-IIQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının korrupsiya əleyhinə
KONVENSİYASI
Baş Assambleyanın 2003-cü il 31 oktyabr tarixli
57/169 nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
PREAMBULA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Dövlətlər,
korrupsiyanın, demokratik institutları və dəyərləri, etik dəyərləri və əda-ləti sarsıdaraq, davamlı
inkişafa və hüququn aliliyinə xələl gətirərək, cəmiyyətin stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün doğurduğu
problemlərin və təhdidlərin ciddiliyindən narahat olaraq,
həmçinin korrupsiya və cinayətkarlığın digər formaları, xüsusən mütəşəkkil cinayətkarlıq və iqtisadi
cinayətkarlıq, o cümlədən pul vəsaitlərinin yuyulması arasında əlaqələrdən narahat olaraq,
dövlətlərin resurslarının xeyli hissəsini təşkil edə bilən böyük həcmli aktivlərlə bağlı olan, bu
dövlətlərin siyasi stabilliyini və sabit inkişafını təhlükə altına qoyan korrupsiya hallarından narahat
olaraq,
korrupsiyanın artıq lokal problem deyil, bütün ölkələrin cəmiyyət və iqtisadiyyatına toxunan, buna görə
də qarşısının alınması və əleyhinə mübarizə aparılması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın müstəsna
dərəcədə vacib əhəmiyyət kəsb etdiyi transmilli bir təzahür olmasına əmin olaraq,
korrupsiyanın səmərəli surətdə qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə aparılması üçün ümum əhatəli
və çox şaxəli yanaşmanın zəruriliyinə inanaraq,
texniki yardımın mövcudluğunun, habelə potensialı artırmaq və institutlar yaratmaq yolu ilə,
korrupsiyanın səmərəli surətdə qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə aparılması sahəsində dövlətlərin
imkanlarını genişləndirəcəyini qət edərək,
qanunsuz olaraq şəxsi var-dövlət əldə edilməsinin demokratik təsisatlara, milli iqtisadiyyata və hüquq
qaydalarına ciddi ziyan vura bilməsinə əmin olaraq,
qanunsuz əldə edilmiş aktivlərin beynəlxalq köçürmələrinin daha səmərəli surətdə qarşısını almaq,
onları aşkarlamaq və dəf etmək, habelə aktivlərin geri qaytarılması üzrə tədbirlər görülməsi sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlığı möhkəmlətmək əzmi ilə çıxış edərək,
cinayət təqibi, mülki və ya inzibati icraat gedişində əmlak hüquqlarının müəyyən edilməsi üçün düzgün
hüquq tətbiqinin əsas prinsiplərini təsdiq edərək,
korrupsiyanın qarşısının alınması və aradan qaldırılmasının bütün dövlətlərin vəzifəsi olduğunu, bu
sahədə öz səylərinin səmərəliliyini təmin etmək üçün dövlətlərin bir-biri ilə əməkdaşlıq etməli, habelə
dövlət sektorundan xaricdə ayrı-ayrı şəxslərin və qrupların, məsələn vətəndaş cəmiyyətinin, qeyrihökumət təşkilatlarının, icma bazasında fəaliyyət göstərən təşkilatların dəstəyinə və iştirakına güvənməli
olduğunu nəzərə alaraq,
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həmçinin dövlət işlərinin və dövlət əmlakının düzgün idarə olunması, ədalət, məsuliyyət və qanun
qarşısında bərabərlik prinsiplərini, vicdanlılığın təmin olunması, korrupsiyanı istisna edən mədəniyyətin
formalaşmasına imkan yaradılması zərurətini nəzərə alaraq,
Cinayətkarlığın qarşısının alınması və cinayət mühakiməsi Komissiyasının və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı
mübarizə aparılması sahəsində gördüyü işlərə yüksək qiymət verərək,
digər beynəlxalq və regional təşkilatların, məsələn Afrika İttifaqının, Avropa Birliyinin, Ərəb Dövlətləri
Liqasının, Amerika Dövlətləri Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, Avropa Şurasının
və Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının (həmçinin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı kimi tanınır) bu sahədə
apardığı işlərə istinad edərək,
korrupsiyanın qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çoxtərəfli sənədlərə, o
cümlədən Amerika Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən 29 mart 1996-cı il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiya
ilə mübarizəyə dair Amerika konvensiyasına, Avropa Birliyinin Şurası tərəfindən 26 may 1997-ci il
tarixdə qəbul olunmuş Avropa İttifaqının vəzifəli şəxsləri və Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin vəzifəli
şəxsləri ilə bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Konvensiyaya, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı tərəfindən 21 noyabr 1997-ci il tarixdə qəbul olunmuş Beynəlxalq kommersiya əqdlərində xarici
vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınmasına qarşı mübarizəyə dair Konvensiyaya, Avropa Şurasının Nazirlər
Komitəsi tərəfindən 27 yanvar 1999-cu il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət
məsuliyyəti haqqında Konvensiyaya, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən 4 noyabr 1999-cu il
tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında Konvensiyaya və Afrika
İttifaqı dövlət və hökumət başçıları tərəfindən 12 iyul 2003-cü il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiyanın
qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Afrika İttifaqı Konvensiyasına rəğbət hissi ilə
diqqət yetirərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının 29
sentyabr 2003-cü il tarixdə qüvvəyə minməsini alqışlayaraq,
aşağıdakılar barəsində razılığa gəlmişlər:
Fəsil I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
M ad də 1
Məqsədlər
Bu Konvensiyanın məqsədləri aşağıdakılardır:
a) korrupsiyanın qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha səmərəli və təsirli
qurulması üçün tədbirlərin təşviq edilməsi və gücləndirilməsi;
b) korrupsiyanın qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizə, habelə aktivlərin geri
qaytarılması üzrə tədbirlər görülməsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və texniki yardımın təşviq
edilməsi, asanlaşdırılması və dəstəklənməsi;
c) dövlət işlərinin və dövlət əmlakının idarə olunması zamanı vicdanlılığın, məsuliyyətliliyin və
düzgün idarəçiliyin təşviq edilməsi.
Maddə 2
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "dövlət vəzifəli şəxs" dedikdə: i) İştirakçı Dövlətin qanunverici, icra, inzibati və ya məhkəmə
orqanlarında daimi və ya müvəqqəti əsaslarla, əmək haqqı almaqla və ya almadan, təyinetmə və ya seçki
əsasında hər hansı vəzifə tutan, vəzifə səviyyəsindən asılı olmayaraq hər hansı şəxs; ii) dövlət təsisatı və
dövlət müəssisəsi də daxil olmaqla hər hansı dövlət funksiyası yerinə yetirən, yaxud İştirakçı Dövlətin
daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən edildiyi kimi və ya qanunvericiliyin müvafiq sahəsində qəbul olunduğu
kimi hər hansı dövlət xidmətləri göstərən istənilən digər şəxs; iii) İştirakçı Dövlətin daxili
qanunvericiliyində "dövlət vəzifəli şəxs" kimi qəbul olunan hər hansı digər şəxs başa düşülür. Bununla
belə, bu Konvensiyanın II fəslində nəzərdə tutulmuş bəzi konkret tədbirlərin məqsədləri üçün "dövlət
vəzifəli şəxs" dedikdə, İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən edildiyi kimi və ya
qanunvericiliyin müvafiq sahəsində qəbul olunduğu kimi, hər hansı dövlət funksiyaları yerinə yetirən və
ya hər hansı dövlət xidmətləri göstərən istənilən şəxs nəzərdə tutla bilər;
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b) "xarici dövlət vəzifəli şəxs" dedikdə, xarici dövlətin qanunvericilik, icra, inzibati və ya məhkəmə
orqanlarında təyinetmə və ya seçki əsasında hər hansı vəzifə tutan hər hansı şəxs; habelə dövlət təsisatı
və dövlət müəssisəsi də daxil olmaqla, xarici dövlət üçün hər hansı dövlət funksiyalarını yerinə yetirən
şəxs başa düşülür;
c) "dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatın qulluqçusu" dedikdə, bu təşkilat tərəfindən onun adından
fəaliyyət göstərmək üçün icazə verilmiş beynəlxalq qulluqçu və ya istənilən digər şəxs nəzərdə tutulur;
d) "əmlak" dedikdə, maddi və ya qeyri-maddi, daşınar və ya daşınmaz əşyalarda və ya hüquqlarda
ifadə edilən istənilən aktivlər, habelə belə aktivlərə mülkiyyət hüququnu və ya onlarla bağlı marağı
təsdiq edən hüquqi sənədlər və aktlar başa düşülür;
e) "cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlər" dedikdə, hər hansı cinayətin törədilməsi nəticəsində
birbaşa və ya dolayı yolla əldə edilmiş və ya alınmış hər hansı əmlak başa düşülür;
f)
"həbs" və ya "götürmə" dedikdə, məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli orqanın qərarı ilə
əmlakın verilməsinin, dəyişdirilməsinin, özgəninkiləşdirilməsinin və ya daşınmasının müvəqqəti olaraq
qadağan edilməsi, yaxud belə əmlaka müvəqqəti olaraq sahiblik edilməsi və ya bu əmlaka müvəqqəti
nəzarət edilməsi başa düşülür;
g) "müsadirə" dedikdə, məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli orqanın qərarı ilə əmlakdan həmişəlik
məhrum etmə başa düşülür;
h) "əsas hüquqpozma" dedikdə, törədilməsi nəticəsində bu Konvensiyanın 23-cü maddəsi ilə müəyyən
edilən hüquqpozmanın predmeti ola bilən gəlirin əldə edilməsinə səbəb olan hüquqpozma başa düşülür;
i) "nəzarətli göndəriş" dedikdə, hər hansı hüquqpozmanın istintaqı və onun törədilməsində iştirak
edən şəxslərin aşkara çıxarılması məqsədilə bir və ya bir neçə dövlətin ərazisində bu dövlətlərin
səlahiyyətli orqanlarını məlumatlandırmaqla və onların nəzarəti altında qanunsuz və ya şübhəli yük
partiyalarının gətirilməsi, keçirilməsi və aparılmasını nəzərdə tutan metod başa düşülür.
Maddə 3
Tətbiq sahəsi
1. Bu Konvensiya, müvafiq müddəalarına uyğun olaraq, korrupsiyanın qarşısının alınması, istintaqı
və cinayət təqibinə, habelə bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş
gəlirlər üzərinə həbs qoyulması, onların götürülməsi, müsadirəsi və geri qaytarılmasına tətbiq olunur.
2. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, əgər onda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, göstərilən
hüquqpozmalar nəticəsində dövlətin əmlakına zərər və ya ziyan vurulması vacib sayılmır.
Madd ə 4
Suverenliyin qorunması
1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyada müəyyən olunmuş öhdəliklərini dövlətlərin suveren
bərabərliyi və ərazi bütövlüyü, habelə dövlətlərin daxili işlərinə qarışmama prinsiplərinə uyğun olaraq
həyata keçirirlər.
2.
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası İştirakçı Dövlətə başqa dövlətin ərazisində bu dövlətin
daxili qanunvericiliyi ilə müstəsna olaraq onun öz orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmiş yurisdiksiyanı
və ya funksiyaları həyata keçirmək hüququ vermir.
F ə s i l II
KORRUPSİYANIN QARŞISININ ALINMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR
Maddə 5
Korrupsiyanın qarşısının alınması
və ona qarşı əks-təsir siyasəti və praktikası
1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, cəmiyyətin
korrupsiya ilə mübarizədə iştirakını təşviq edən, qanunun aliliyi, dövlət işlərinin və dövlət əmlakının
düzgün idarə olunması, vicdanlılıq, şəffaflıq və məsuliyyətlilik prinsiplərini özündə əks etdirən
korrupsiyaya qarşı səmərəli və uzlaşdırılmış siyasət hazırlayır və tətbiq edir.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiya ilə mübarizə praktikasının səmərəli növlərini müəyyən
etməyə və təşviq etməyə səy göstərir.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət müvafiq hüquqi sənədlərin və inzibati tədbirlərin korrupsiyanın
qarşısının alınması və onunla mübarizə baxımından uyğunluğunu müəyyən etmək üçün onların dövri
dəyərləndirilməsinə səy göstərir.
4. İştirakçı Dövlətlər, lazım gəldikdə və öz hüquq sistemlərinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, bu
maddədə göstərilən tədbirlərin hazırlanması və inkişaf etdirilməsində bir-biri ilə və müvafıq beynəlxalq
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və regional təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Belə qarşılıqlı fəaliyyət korrupsiya ilə
mübarizəyə yönəlmiş beynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak formasında da ola bilər.
Maddə 6
Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə orqan və ya orqanlar
1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, aşağıdakı tədbirlər
vasitəsilə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində fəaliyyət göstərən orqanı, lazım gəldikdə,
orqanları yaradır:
a)
bu Konvensiyanın 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan siyasətin həyata keçirilməsi və lazım
gəldikdə, bu siyasətin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və onun koordinasiyası;
b) korrupsiyanın qarşısının alınması məsələləri üzrə biliklərin genişləndirilməsi və yayılması.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən orqan və ya orqanların öz
funksiyalarını səmərəli surətdə və hər hansı kənar təsirdən azad şəraitdə həyata keçirə bilməsi üçün,
daxili hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, onların zəruri müstəqilliyini təmin edir.
Göstərilən məqsədlə, zəruri maddi resursları və ixtisaslı heyəti, bu heyətin üzərinə düşən funksiyaların
yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan hazırlığı təmin etmək lazımdır.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hazırlanması və həyata
keçirilməsində digər İştirakçı Dövlətlərə kömək göstərəcək orqan və ya orqanlarının ad və ünvanları
barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə məlumat verir.
Maddə 7
Dövlət sektoru
1. Hər bir İştirakçı Dövlət lazım gəldikdə və öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq,
dövlət qulluqçularının işə qəbulunun, seçilməsinin, qulluq keçməsinin, qulluqda irəli çəkilməsinin və
istefaya çıxmasının elə bir sistemini yaratmağa, təmin etməyə və möhkəmləndirməyə çalışır ki, bu sistem:
a) səmərəlilik, şəffaflıq prinsiplərinə və layiqlilik, ədalətlilik və bacarıqlılıq kimi obyektiv meyarlara
əsaslanır;
b) korrupsiyaya xüsusilə həssas olan dövlət vəzifələrini tutmaq üçün şəxslərin seçilməsi və
hazırlanmasının, lazım gəldikdə, bu şəxslərin digər vəzifələrə yerdəyişməsinin adekvat prosedurlarını
nəzərdə tutur;
c) İştirakçı Dövlətin iqtisadi inkişaf səviyyəsini nəzərə alan müvafiq əmək haqlarının ödənilməsinə
və ədalətli maaşların müəyyən olunmasına imkan verir;
d) bu şəxslərin dövlət funksiyalarmı düzgün, vicdanla və lazımi qaydada yerinə yetirməsi üçün
təhsil və tədris proqramlarının həyata keçirilməsinə imkan verir, habelə öz funksiyalarının yerinə
yetirilməsindən irəli gələn korrupsiya riskləri barədə məlumatlandırmaq üçün onların ixtisaslaşmış və
müvafiq hazırlığını təmin edir. Belə proqramlar tətbiq edilən sahələr üzrə etik davranış kodekslərinə və
standartlarına istinad edə bilər.
2.
Dövlət vəzifələrinə namizədliyə və seçkiyə aid meyarları müəyyən etmək üçün hər bir İştirakçı
Dövlət bu Konvensiyanın məqsədlərinə və öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olan müvafiq
qanunvericilik və inzibati tədbirlərin qəbul olunması məsələsini nəzərdən keçirir.
3.
Hər bir İştirakçı Dövlət seçkili dövlət vəzifələrinə namizədliyin maliyyələşdirilməsində və
mümkün hallarda siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsində şəffaflığı gücləndirmək üçün bu
Konvensiyanın məqsədlərinə və öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olan müvafiq qanunvericilik
və inzibati tədbirlərin qəbul olunması məsələsini də nəzərdən keçirir.
4.
Hər bir İştirakçı Dövlət öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq şəffaflığı təmin
edən və maraqların toqquşmasının qarşısını alan sistemləri yaratmağa, saxlamağa və
möhkəmləndirməyə səy göstərir.
Maddə 8
Dövlət vəzifəli şəxslər üçün davranış kodeksləri
1. Korrupsiya ilə mübarizə məqsədilə hər bir İştirakçı Dövlət, digər tədbirlərlə yanaşı həmçinin
daxili hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, öz dövlət vəzifəli şəxslərinin vicdanlılığını,
şərəfliliyini və məsuliyyətliliyini təşviq edir.
2. Xüsusilə, hər bir İştirakçı Dövlət, dövlət funksiyalarının düzgün, vicdanla və lazımi qaydada
yerinə yetirilməsi üçün öz institusional və hüquqi sistemləri çərçivəsində davranış kodekslərini və
standartlarım tətbiq etməyə çalışır.
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3. Bu maddənin müddəalarının tətbiq edilməsi üçün hər bir İştirakçı Dövlət, lazım gəldikdə və öz
hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, regional, regionlararası və çoxtərəfli təşkilatların
müvafiq təşəbbüslərini, məsələn, Baş Assambleyanın 12 dekabr 1996-cı il tarixli 51/59 qətnaməsinin
əlavəsində əks olunmuş dövlət vəzifəli şəxslərin beynəlxalq davranış kodeksini nəzərə alır.
4. Hər bir İştirakçı Dövlət, dövlət vəzifəli şəxslərin öz funksiyalarını yerinə yetirən zaman aşkar
etdiyi korrupsiya əməlləri barədə müvafiq orqanlara xəbər verməsinə şərait yaradan tədbir və sistemləri
müəyyən etmək məsələsini də öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq nəzərdən keçirir.
5. Hər bir İştirakçı Dövlət, lazım gəldikdə və öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun
olaraq, dövlət vəzifəli şəxslər qismində onların vəzifələrinə münasibətdə maraqlar toqquşması yarada
bilən, digərləri ilə yanaşı həmçinin qulluqdan kənar fəaliyyəti, məşğuliyyəti, investisiyaları, aktivləri və
əhəmiyyətli hədiyyələri və ya faydaları barədə müvafiq orqanlara bəyannamə vermək öhdəliyini doğuran
tədbir və sistemləri müəyyən etməyə çalışır.
6. Hər bir İştirakçı Dövlət bu maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş kodeksləri və standartları
pozan dövlət vəzifəli şəxslər barəsində intizam və digər tədbirlər görülməsi məsələsini öz daxili
qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun surətdə nəzərdən keçirir.
Maddə 9
Dövlət satınalmaları və dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi
1. Hər bir İştirakçı Dövlət, digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin korrupsiyanın qarşısının alınmasında
səmərəli olan və şəffaflığa, rəqabətə, qərar qəbulunda obyektiv meyarlara əsaslanan müvafiq satınalma
sistemləri yaratmaq üçün öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görür. Tətbiq
olunduqları halda müvafiq dəyər hüdudlarını nəzərdə tuta bilən bu sistemlər digər məsələlərlə yanaşı,
həmçinin aşağıdakılara əməl edir:
a) potensial tender iştirakçılarının tender təkliflərini hazırlamasına və təqdim etməsinə kifayət qədər
vaxt vermək üçün, satınalma prosedurları və müqavilələri barədə məlumatların, o cümlədən tenderdə
iştirak üçün dəvət və müqavilələrin bağlanması üçün lazımi məlumatların ictimai yayılması;
b) seçilmə və müqavilə bağlanması da daxil olmaqla, iştirak şərtlərinin və tender qaydalarının
əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi və dərc olunması;
c) qayda və prosedurların düzgün tətbiq edilməsinin sonradan yoxlanmasını asanlaşdırmaq məqsədilə,
dövlət satınalmaları qərarları üçün obyektiv və əvvəlcədən müəyyənləşdirilən meyarlardan istifadə
olunması;
d) bu bəndə uyğun olaraq müəyyən edilən qayda və prosedurlara əməl olunmadığı hallarda
hüquqi mübahisələndirmə və hüquqi müdafiə vasitələrini təmin edən səmərəli daxili nəzarət sistemi, o
cümlədən səmərəli şikayət sistemi;
e) lazım gəldikdə, satınalmalara görə məsul olan heyətlə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi tədbirləri,
məsələn, konkret dövlət satınalmalarında maraqlı olan şəxslərin bu barədə bəyanat vermək vəzifəsi,
dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması prosedurları
və treninq tələbləri.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət, öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, dövlət maliyyəsinin
idarə olunmasında şəffaflığı və hesabatlılığı stimullaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər görür. Belə
tədbirlər digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin aşağıdakıları nəzərdə tutur:
a) milli büdcənin təsdiq olunması prosedurlarını;
b) gəlirlər və xərclərə dair hesabatların mütəmadi təqdimini;
c) mühasibat uçotu və audit standartları sistemini və onlarla bağlı nəzarəti;
d) risklərin idarə olunmasının və daxili nəzarətin səmərəli və təsirli sistemlərini və;
e) lazım gəldikdə, bu bənddə müəyyən olunmuş tələblərin pozulduğu halda düzəliş tədbirlərini.
3) Dövlət gəlir və xərclərinə aid olan mühasibat kitablarının, qeydlərinin, maliyyə cədvəllərinin və digər
sənədlərin tamlığını qorumaq və onların saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq üçün hər bir İştirakçı Dövlət
daxili qanunvericiliyin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq zəruri ola bilən mülki-hüquqi və inzibati tədbirləri
görür.
Maddə 10
İctimaiyyətin məlumatlandırılması
Korrupsiya ilə mübarizənin zəruriliyini nəzərə alaraq hər bir İştirakçı Dövlət, daxili qanunvericiliyinin
əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, öz administrasiyasında, o cümlədən onun təşkilində, fəaliyyətində və lazım
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gəldikdə, qərarlar qəbulu prosesində şəffaflığı gücləndirmək üçün müvafiq tədbirləri görür. Belə tədbirlər,
digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin aşağıdakıları əhatə edə bilər:
a) geniş ictimaiyyətin nümayəndələri tərəfindən, lazım gəldikdə, dövlət administrasiyasının
təşkili, fəaliyyəti və qərar qəbulu prosesləri, habelə şəxsi həyatın və şəxsi məlumatların qorunması
şərtlərinə əməl edilməklə, ictimaiyyətin mənafeyinə toxunan qərar və hüquqi aktlar barədə məlumat
alınmasına imkan verən prosedur və qaydaların qəbul edilməsi;
b) qərar qəbul edən səlahiyyətli orqanlara müraciət edilməsini asanlaşdırmaq üçün, lazım gəldikdə,
inzibati prosedurların sadələşdirilməsi; və
c) dövlət administrasiyasında korrupsiyanın təhlükələri barədə dövri hesabatları da özündə əks etdirə
bilən məlumatların dərc olunması.
Maddə 1 1
Məhkəmə və prokurorluq orqanları barədə tədbirlər
1. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini və korrupsiya ilə mübarizədə onun həlledici rolunu
nəzərə alaraq hər bir İştirakçı Dövlət, öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq və məhkəmə
orqanlarının müstəqilliyinə xələl gətirmədən, məhkəmələrin və məhkəmə orqanları işçilərinin
vicdanlılığının möhkəmləndirilməsi və onlar arasında korrupsiya imkanlarına yol verilməməsi üçün lazımi
tədbirləri görür. Belə tədbirlərə məhkəmə orqanları işçilərinin davranışı ilə bağlı qaydalar daxil ola bilər.
2.
Prokurorluq orqanları məhkəmə hakimiyyətinin tərkibinə daxil olmayan, lakin məhkəmə
orqanları ilə analoji müstəqillikdən istifadə edən İştirakçı Dövlətlərdə, bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən
qəbul edilən eyni mahiyyətli tədbirlər prokurorluq orqanlarına münasibətdə qəbul edilə və tətbiq edilə
bilər.
Maddə 12
Özəl sektor
1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, özəl sektorla
bağlı korrupsiyanın qarşısının alınması, bu sektorda mühasibat uçotu və audit standartlarının
gücləndirilməsi üçün tədbirlər görür və lazım gəldikdə, bu tədbirlərə əməl edilməməsinə görə səmərəli,
müvafiq və çəkindirici təsir göstərən mülki-hüquqi, inzibati və ya cinayət sanksiyaları müəyyən edir.
2. Bu məqsədlərə nail olunmasına yönəlmiş tədbirlər, digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin
aşağıdakıları əhatə edə bilər:
a) hüquq mühafizə orqanları və müvafiq özəl təşkilatlar arasında əməkdaşlığın təşviqi;
b) müvafiq özəl təşkilatların fəaliyyətində vicdanlılığın təmin edilməsinə yönəlmiş standart və
prosedurların, habelə sahibkarlar və bütün müvafiq peşə nümayəndələri tərəfindən fəaliyyətin düzgün,
vicdanlı və lazımi formada həyata keçirilməsi, maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və
kommersiya müəssisələri arasında, o cümlədən onların dövlətlə müqavilə münasibətlərində vicdanlı
kommersiya praktikasından istifadənin təşviqi üçün davranış kodekslərinin hazırlanmasına yardım;
c) özəl təşkilatların fəaliyyətində şəffaflığın təmininə yardım edilməsi, lazım gəldikdə, həmçinin
korporativ təşkilatların yaradılması və idarə olunmasında iştirak edən hüquqi və fiziki şəxslərin
müəyyənləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi;
d) özəl təşkilatların fəaliyyətini tənzim edən prosedurlardan, o cümlədən kommersiya fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi üçün dövlət orqanlarının verdiyi subsidiya və lisenziyalara aid prosedurlardan suiistifadə hallarının qarşısının alınması;
e) keçmiş dövlət vəzifəli şəxslərin peşəkar fəaliyyəti və ya dövlət vəzifəli şəxslərin istefaya və ya
pensiyaya çıxmasından sonra özəl sektordakı işi onların dövlət vəzifəsində olduğu dövrdə yerinə
yetirdikləri və ya yerinə yetirilməsinə nəzarət etdikləri funksiyalarla birbaşa bağlı olduqda, zəruri
hallarda və ağlabatan müddətə məhdudiyyətlər qoymaq yolu ilə, maraqlar toqquşmasının qarşısının
alınması;
f)
strukturundan və ölçülərindən asılı olaraq özəl təşkilatlarda korrupsiya əməllərinin qarşısının
alınması və aşkara çıxarılmasına kömək məqsədi daşıyan qənaətbəxş daxili audit mexanizmləri
yaradılmasının, habelə bu təşkilatların hesablarında və tələb olunan maliyyə cədvəllərində müvafiq
audit və sertifikatlaşdırma prosedurlarının tətbiqinin mümkünlüyünün təmin edilməsi.
3. Korrupsiyanın qarşısını almaq məqsədilə hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili qanunvericiliyinə və
mühasibat uçotunun aparılmasını, maliyyə hesabatlarının təqdimini, habelə mühasibat uçotu və audit
standartlarını tənzim edən qaydalara əsasən, bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı
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hüquqpozmanın törədilməsinə yönəlmiş aşağıdakı hərəkətlərin qadağan edilməsi çün lazım olan
tədbirləri görür:
a) uçotdankənar hesabların tərtib olunması;
b) uçota alınmamış və ya düzgün qeydiyyata alınmamış əməliyyatların aparılması;
c) mövcud olmayan xərclərin uçotunun aparılması;
d) obyekti düzgün müəyyən edilməyən passivlərin qeydə alınması;
e) saxta sənədlərdən istifadə olunması; və
f)
mühasibat sənədlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddət başa çatmadan qəsdən məhv
edilməsi.
4. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanın 15 və 16-cı maddələrinə uyğun olaraq təsbit edilən
hüquqpozmaların tərkibinin əlamətlərindən biri olan rüşvət hesab olunan xərclərin, habelə lazım
gəldikdə, korrupsiya əməllərinə yardım məqsədilə çəkilmiş xərclərin vergitutmadan azad olunmasından
imtina edir.
Maddə 1 3
İctimaiyyətin iştirakı
1. Dövlət sektoruna aid olmayan şəxslərin və qrupların, məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin, qeyrihökumət təşkilatlarının, icma bazasında fəaliyyət göstərən təşkilatların korrupsiyanın qarşısının
alınmasında və korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəal iştirakına yardım etmək üçün, habelə
korrupsiyanın mövcudluğu, onun səbəbləri, təhlükəli xarakteri və təhdidləri barədə cəmiyyətin
maarifləndirilməsini artırmaq üçün hər bir İştirakçı Dövlət daxili qanunvericiliyin əsas prinsiplərinə
uyğun olaraq və öz imkanları daxilində lazımi tədbirləri görür. Belə iştirak aşağıdakı tədbirlərin
köməyi ilə gücləndirilməlidir:
a) qərarların qəbul edilməsi prosesində şəffaflığın gücləndirilməsi və bu prosesdə ictimaiyyətin
iştirakının təşviq edilməsi;
b) ictimaiyyətin məlumatlardan səmərəli istifadə etməsinə imkan yaradılması;
c) əhalidə korrupsiyaya qarşı dözümsüzlük ruhunun yaranmasına xidmət edən məlumatlandırma
tədbirlərinin, habelə məktəb və universitetlər də daxil olmaqla, ictimai tədris proqramlarının təşkil
edilməsi;
d) korrupsiyaya dair məlumatların axtarılması, əldə edilməsi, dərc etdirilməsi və yayılması
azadlığına hörmət edilməsi, təşviq edilməsi və müdafiə edilməsi. Göstərilən azadlığa məhdudiyyətlər
müəyyən oluna bilər, ancaq belə məhdudiyyətlər qanunla nəzərdə tutulur və aşağıdakı zərurətlərdən
irəli gəlir:
i) başqa şəxslərin hüquqlarına və nüfuzuna hörmət edilməsi;
ii) milli təhlükəsizliyin və ya ictimai qaydanın, yaxud əhalinin sağlamlığının və ya
mənəviyyatının qorunması.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyada göstərilmiş korrupsiya ilə mübarizə aparan
orqanların ictimaiyyətə məlum olmasını təmin edən tədbirlər görür və lazım gəldikdə, bu
Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı hüquqpozma yarada bilən hallar barədə məlumatların, anonim
forma da daxil olmaqla, həmin orqanlara verilməsi üçün imkan yaradır.
M ad d ə 14
Pul vəsaitlərinin yuyulmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlər
1. Hər bir İştirakçı Dövlət:
a) pul vəsaitlərinin və qiymətlilərin köçürülməäi ilə bağlı rəsmi və ya qeyri-rəsmi xidmət göstərən
bank və bank sayılmayan maliyyə təsisatlarına, o cümlədən fiziki və hüquqi şəxslərə, habelə zəruri
hallarda, pul vəsaitlərinin yuyulması baxımından öz səlahiyyətləri daxilində xüsusən zəif sayılan digər
orqanlara pul vəsaitlərinin yuyulmasının bütün formalarının qarşısının alınması və aşkar edilməsi
məqsədilə ümuməhatəli daxili tənzim və nəzarət rejimi müəyyən edir ki, bu rejim ilk növbədə,
müştərilərin, lazım gəldikdə isə benefisiar mülkiyyətçilərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi,
hesabat aparılması və şübhəli əqdlərlə bağlı məlumatlar verilməsi kimi tələblərə əsaslanır;
b) bu Konvensiyanın 46-cı maddəsinə zidd olmamaq şərtilə, pul vəsaitlərinin yuyulması ilə mübarizə
aparan inzibati, tənzimləyici, hüquq mühafizə və digər orqanların (həmçinin daxili qanunvericilik
nəzərdə tutduqda məhkəmə orqanlarının) daxili qanunvericiliklə müəyyən olunmuş şərtlərlə milli və
beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi edə bilmələrini təmin edir və bu məqsədlə,
pul vəsaitlərinin yuyulmasının bütün mümkün hallarına aid məlumatların yığılması, təhlili və
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yayılması üçün milli mərkəz kimi fəaliyyət göstərəcək maliyyə-kəşfiyyat qurumunun təsis olunması
məsələsini nəzərdən keçirir.
2.
İştirakçı Dövlətlər nağd pul vəsaitlərinin və müvafiq dövriyyə alətlərinin onların
sərhədindən keçməsi hallarının aşkar edilməsi və belə yerdəyişməyə nəzarət edilməsi üzrə praktiki
mümkün tədbirlərin tətbiqi barədə məsələni nəzərdən keçirirlər, bir şərtlə ki, bu zaman məlumatların
düzgün istifadəsini vəd edən təminatlar pozulmamalı, habelə qanuni kapitalın yerdəyişməsinə hər
hansı çətinlik yaradılmamalıdır. Həmin tədbirlərə həmçinin fiziki şəxslərin və kommersiya
müəssisələrinin xeyli miqdarda nağd pul vəsaitlərinin və müvafıq dövriyyə alətlərinin transsərhəd
yerdəyişmələri barədə məlumat verməli olması tələbi daxil edilə bilər.
3.
İştirakçı Dövlətlər lazımi və praktiki mümkün tədbirləri tətbiq edə rək maliyyə
müəssisələrinin, o cümlədən pul vəsaitlərinin köçürülməsi üzrə müəssisələrin öhdəsinə elə vəzifələr
qoyurlar ki, onlar:
a)
vəsaitlərin elektron köçürmələri üzrə formulyarlara və onlarla bağlı məlumatlara göndərici
barədə dəqiq və məzmunlu informasiya daxil edirlər;
b) ödənişin həyata keçirilməsinin bütün şəbəkələri üzrə həmin informasiyalan saxlayırlar; və
c)
göndərici barədə tam informasiya olmayan hallarda vəsaitlərin köçürülməsini dərindən
yoxlayırlar.
4.
Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq və bu Konvensiyanın başqa maddələrinə zidd
olmamaq şərtilə daxili tənzim və nəzarət rejimlərini müəyyən edərkən İştirakçı Dövlətlərə regional,
regionlararası və çoxtərəfli təşkilatların pul vəsaitlərinin yuyulmasına qarşı yönəlmiş müvafiq
təşəbbüslərini rəhbər tutmaq təklif olunur.
5.
İştirakçı Dövlətlər pul vəsaitlərinin yuyulmasına qarşı mübarizə məqsədilə məhkəmə və hüquq
mühafizə orqanları, habelə maliyyə tənzimi orqanları arasında qlobal, regional, regionlararası və
ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə və stimullaşdırılmasına səy göstərirlər.
Fəsil III
KRİMİNALLAŞDIRMA VƏ QANUNVERİCİLİYİN TƏTBİQİ
Maddə 15
Dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir İştirakçı Dövlət, qəsdən törədildiyi halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif
etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görür:
a)
dövlət vəzifəli şəxsə vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkətin edilməsinə
və ya onun edilməsindən çəkinməyə görə vəzifəli şəxsin özü və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxslər
üçün, birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün vəd olunması, təklif edilməsi və ya
verilməsi;
b)
dövlət vəzifəli şəxs tərəfindən vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər hansı hərəkətin
edilməsinə və ya edilməsindən çəkinməyə görə vəzifəli şəxsin özü və ya digər fiziki və ya hüquqi
şəxslər üçün, birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün istənilməsi və ya qəbul
edilməsi.
M ad də 16
Xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin və beynəlxalq dövlətlərarası
təşkilatların qulluqçularının rüşvətlə ələ alınması
1. Hər bir İştirakçı Dövlət beynəlxalq işlərin aparılması ilə bağlı hər hansı kommersiya və ya digər
qeyri-qanuni üstünlüyün əldə edilməsi və ya saxlanılması məqsədilə xarici dövlət vəzifəli şəxsə və ya
beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatın qulluqçusuna öz vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirən zaman hər hansı
hərəkətin edilməsinə və ya edilməsindən çəkinməyə görə bu şəxslərin özü və ya digər fiziki və ya hüquqi
şəxslər üçün, birbaşa və ya dolayı yolla, hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün vəd olunmasını, təklif
edilməsini və ya verilməsini, bu, qəsdən edildikdə, cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazımi
qanunvericilik və başqa tədbirləri görür.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət xarici dövlət vəzifəli şəxs və ya beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatın
qulluqçusu tərəfindən öz vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirən zaman hər hansı hərəkətin edilməsinə və ya
edilməsindən çəkinməyə görə özü və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxslər üçün, birbaşa və ya dolayı
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yolla, hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün istənilməsini və ya qəbul edilməsini, bu, qəsdən edildikdə,
cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazımi qanunvericilik və başqa tədbirləri görür.
Maddə 1 7
Dövlət vəzifəli şəxs tərəfindən əmlakın talanması, mənimsənilməsi
və ya başqa cür məqsəddən kənar istifadəsi
Hər bir İştirakçı Dövlət vəzifəli şəxs tərəfindən, həyata keçirdiyi vəzifələr əsasında ona tapşırılmış
hər hansı əmlakın, dövlət və ya özəl vəsaitlərin və ya qiymətli kağızların və ya hər hansı digər qiymətli
predmetlərin vəzifəli şəxsin özü və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxslərin nəfinə
talanmasını, mənimsənilməsini və ya məqsəddən kənar istifadə edilməsini, bu, qəsdən edildikdə, cinayət
hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazımi qanunvericilik və başqa tədbirləri görür.
Maddə 18
Nüfuz alveri
Hər bir iştirakçı Dövlət, aşağıdakı əməlləri, qəsdən törədildiyi halda, cinayət hüquqpozması kimi təsnif
etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirlərin görülməsi məsələsini nəzərdən keçirir:
a) dövlət vəzifəli şəxs və ya hər hansı digər şəxs tərəfindən öz həqiqi və ya güman edilən
nüfuzundan sui-istifadə etməklə, İştirakçı Dövlətin administrasiyasından və ya dövlət hakimiyyəti
orqanından hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün, bu hərəkətlərin ilkin təşəbbüskarının və ya istənilən
başqa şəxsin nəfinə əldə edilməsinə görə həmin vəzifəli və ya digər şəxsə birbaşa və ya dolayı yolla
hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün vəd olunması, təklif edilməsi və ya verilməsi;
b) dövlət vəzifəli şəxs və ya hər hansı digər şəxs tərəfindən öz həqiqi və ya güman edilən
nüfuzundan sui-istifadə etməklə İştirakçı Dövlətin administrasiyasından və ya dövlət hakimiyyəti
orqanından hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün alınması üçün özü və ya başqa şəxsin nəfinə hər hansı
qeyri-qanuni üstünlüyün istənilməsi və ya qəbul edilməsi.
Maddə 19
Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
Hər bir İştirakçı Dövlət vəzifə səlahiyyətlərindən və ya vəzifə mövqeyindən sui-istifadəni, yəni dövlət
vəzifəli şəxs tərəfindən öz vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı, hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün onun
özü və ya başqa fiziki və ya hüquqi şəxsin nəfinə əldə edilməsi məqsədilə, qanunları pozaraq hər hansı
hərəkətin edilməsini və ya edilməməsini, bu, qəsdən edildikdə, cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək
üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirlərin görülməsi məsələsini nəzərdən keçirir.
Maddə 20
Qanunsuz varlanma
Öz konstitusiyasına və hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə riayət etmək şərtilə hər bir İştirakçı Dövlət
qanunsuz varlanmanı, yəni dövlət vəzifəli şəxsin əmlakının onun öz qanuni gəlirlərinə nisbətdə ağlabatan
surətdə əsaslandıra bilmədiyi xeyli artımını, bu, qəsdən edildikdə, cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək
üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirlərin görülməsi məsələsinə baxır.
Maddə 2 1
Özəl sektorda rüşvətlə ələ alma
Hər bir İştirakçı Dövlət iqtisadi, maliyyə və ya kommersiya fəaliyyəti gedişində, qəsdən törədildiyi
halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa
tədbirlərin görülməsi məsələsinə baxır:
a) özəl sektora aid təşkilata rəhbərlik edən və ya belə təşkilatda hər hansı qisimdə fəaliyyət
göstərən hər hansı şəxsə, öz öhdəliklərini pozaraq istənilən hərəkətin edilməsinə və ya onun
edilməsindən çəkinməyə görə bu şəxsin özü və ya başqa şəxs üçün, hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün
birbaşa və ya dolayı vəd olunması, təklif edilməsi və ya verilməsi;
b) özəl sektora aid təşkilata rəhbərlik edən və ya belə təşkilatda hər hansı qisimdə fəaliyyət göstərən
hər hansı şəxs tərəfindən öz öhdəliklərini pozaraq istənilən hərəkətin edilməsinə və ya onun
edilməsindən çəkinməyə görə özü və ya başqa şəxs üçün hər hansı qeyri-qanuni üstünlüyün birbaşa və
ya dolayı istənilməsi və ya qəbul edilməsi.
Maddə 22
Özəl sektorda əmlakın talanması
Hər bir İştirakçı Dövlət özəl sektora aid təşkilata rəhbərlik edən və ya belə təşkilatda hər hansı qisimdə
fəaliyyət göstərən hər hansı şəxs tərəfindən həyata keçirdiyi vəzifələr əsasında ona tapşırılmış hər hansı
əmlakın, özəl vəsaitlərin və ya qiymətli kağızların və ya hər hansı digər qiymətli predmetlərin iqtisadi,
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maliyyə və ya kommersiya fəaliyyəti gedişində talanmasını, bu, qəsdən edildikdə, cinayət hüquqpozması
kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirlərin görülməsi məsələsini nəzərdən
keçirir.
Maddə 23
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması
1. Daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq hər bir İştirakçı Dövlət, qəsdən törədildiyi
halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və
başqa tədbirlərin görülməsi məsələsinə baxır:
a) i) cinayət yolu ilə əldə edildiyi məlum olan əmlakın cinayətkar mənbəyinin gizlədilməsi və ya
itirilməsi məqsədilə, yaxud əsas hüquq pozuntusunun törədilməsində iştirak etmiş hər hansı şəxsin öz
əməllərinə görə məsuliyyətdən yayınması üçün ona kömək göstərilməsi məqsədilə həmin əmlakın
konversiyası və ya köçürülməsi;
ii) cinayət yolu ilə əldə edildiyi məlum olan əmlakın əsl xarakterinin, mənbəyinin, olduğu yerin,
sərəncam və ya daşınma üsulunun, bu əmlaka hüquqların və ya onun mənsubiyyətinin gizlədilməsi və ya
itirilməsi;
b) öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə riayət etmək şərtilə, həmçinin aşağıdakı əməllərin:
i) əldə edildiyi zaman cinayət yolu ilə əldə edilən gəlir olduğu məlum olan əmlakın əldə olunması,
ona sahiblik edilməsi və ya istifadə edilməsi;
ii) bu maddəyə uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın törədilməsində iştirakçılıq,
təşkilatlanma və ya qabaqcadan əlbir olma, onun törədil-məsinə cəhd, habelə onun törədilməsində
vasitəçilik, təhrikçilik, kömək etmə və ya məsləhət vermə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin həyata keçirilməsi və tətbiqi məqsədilə:
a) hər bir İştirakçı Dövlət bu maddənin 1-ci bəndini əsas hüquqpozmaların ən geniş dairəsinə
tətbiq etməyə çalışır;
b) hər bir İştirakçı Dövlət, ən azı, bu Konvensiya ilə cinayət hüquqpozması kimi tanınan əm əlləri
bütünlüklə əsas hüquqpozmaların sırasına daxil edir;
c) (b) yarımbəndinin mənasında, müvafiq İştirakçı Dövlətin yurisdiksiyasının istər hüdudlarında,
istərsə də hüdudlarından kənarda törədilən hüquqpozmalar əsas hüquqpozmalara aiddir. Lakin hər hansı
İştirakçı Dövlətin yurisdiksiyası hüdudlarından kənarda törədilmiş hüquqpozmalar ancaq o halda əsas
hüquqpozma hesab edilir ki, belə əməllər ərazisində törədildiyi dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən,
cinayət hüquqpozması sayılır və bu maddəni həyata keçirən və ya tətbiq edən İştirakçı Dövlətdə
törədilmiş olsaydı, həmin dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət hüquqpozması hesab edilərdi;
d) hər bir İştirakçı Dövlət bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edən öz
qanunlarının mətnini, habelə belə qanunlara bütün sonrakı dəyişikliklərin mətnlərini və ya onların
məzmununu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir;
e) əgər İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyinin əsas prinsipləri tələb edirsə, onda nəzərdə
tutula bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndinə göstərilmiş cinayətlər əsas hüquqpozmanı törətmiş şəxslərə aid
edilmir.
Maddə 24
Gizlətmə
Bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin müddəalarına zidd olmamaq şərtilə, hər bir İştirakçı Dövlət, bu
Konvensiya ilə tanınmış hər hansı hüquqpozmanın törədilməsindən sonra, bu törədilmədə iştirak
edilmədən və əldə edilən əmlakın bu Konvensiya ilə tanınan hüquqpozmalardan əldə edildiyini
bilərək, həmin əmlakın gizlədilməsini və ya fasiləsiz saxlanmasını, bu, qəsdən edildikdə, cinayət
hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirlərin görülməsi
məsələsinə baxır.
Maddə 25
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə mane olma
Hər bir İştirakçı Dövlət aşağıdakı əməlləri, qəsdən törədildiyi halda, cinayət hüquqpozması kimi təsnif
etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görür:
a) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların törədilməsilə bağlı icraat gedişində yalan
ifadə verməyə təhrik etmək, yaxud ifadə vermə və ya sübutları təqdimetmə prosesinə müdaxilə etmək
məqsədilə fiziki qüvvə tətbiq etmə, hədələmə və ya qorxutma, qeyri-qanuni üstünlüyü vəd etmə, təklif
etmə və ya təqdim etmə;
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b) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların törədilməsilə bağlı məhkəmə və ya hüquq
mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin öz vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməsinə müdaxilə məqsədilə
fiziki qüvvə tətbiq etmə, hədələmə və ya qorxutma. Bu yarımbənd İştirakçı Dövlətlərdə dövlət vəzifəli
şəxslərin digər kateqoriyalarını müdafiə edən qanunvericilik müddəalarının olması hüququna xələl
gətirmir.
Maddə 26
Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir İştirakçı Dövlət, hüquqi şəxslərin bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış
hüquqpozmaların törədilməsində iştirakına görə məsuliyyət müəyyən edilməsi üçün öz hüquq
prinsiplərinə uyğun olaraq lazım gələn tədbirləri görür.
2. İştirakçı Dövlətin hüquq prinsiplərinə riayət edilməsi şərtilə, hüquqi şəxslər üçün cinayət,
mülki-hüquqi və ya inzibati məsuliyyət müəyyən oluna bilər.
3. Belə məsuliyyətin müəyyən edilməsi bu hüquqpozmaları törətmiş fiziki şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə xələl gətirmir.
4. Hər bir İştirakçı Dövlət bu maddəyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilən hüquqi şəxslər
barəsində səmərəli, proporsional və çəkindirici təsir göstərən cinayət və qeyri-cinayət, o cümlədən pul
sanksiyalarının tətbiq olunmasını təmin edir.
Maddə 27
İştirakçılıq və cəhd
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın
törədilməsində istənilən qisimdə, xüsusən, birgə icraçı, köməkçi, təhrikçi qismində iştirakçılığı öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik
və başqa tədbirləri görür.
2.
Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın
törədilməsinə istənilən cəhdi öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hüquqpozması kimi təsnif
etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görə bilər.
3.
Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın
törədilməsinə hazırlığı öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək
üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görə bilər.
Maddə 28
Dərketmə, niyyət və qəsd hüquqpozmanın əlamətləri kimi
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın əlamətləri kimi tələb olunan
dərketmə, niyyət və qəsd işin obyektiv faktiki hallarından müəyyən edilə bilər.
Maddə 29
Müddətin keçməsi ilə bağlı məsuliyyətdən azad etmə
Hər bir İştirakçı Dövlət, lazımi hallarda, öz daxili qanunvericiliyinə əsasən, bu Konvensiyaya uyğun
olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozma ilə bağlı icraatın başlanması üçün uzun müddət müəyyən edir,
cinayət törədilməsində şübhəli şəxsin ədalət mühakiməsindən yayındığı hallarda isə daha uzun müddət və
ya müddətin axımının dayandırılması imkanını təmin edir.
Maddə 30
Cinayət təqibi, məhkəmə qərarlarının və sanksiyaların çıxarılması
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların törədilməsinə
görə hüquqpozmanın təhlükəlilik dərəcəsinə uyğun olan sanksiyalar müəyyən edir.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət, bir tərəfdən, öz dövlət vəzifəli şəxslərinə onların funksiyalarının yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar verilmiş bütün immunitetlər və yurisdiksiya imtiyazları, digər tərəfdən isə, bu
Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla bağlı səmərəli istintaq, cinayət təqibi aparmaq və
məhkəmə qərarları çıxarmaq imkanı arasında, öz hüquq sisteminə və konstitusiya prinsiplərinə uyğun
olaraq lazımi müvazinət müəyyənləşdirmək və təmin etmək üçün zəruri tədbirləri görür.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla mübarizədə
hüquq mühafizə tədbirlərinin maksimum səmərəliliyinə nail olmaq üçün və belə hüquqpozmaların
törədilməsinin qarşısını almaq zərurətini lazımi səviyyədə nəzərə alaraq, bu hüquqpozmalara görə təqib
olunan şəxslər barəsində daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş diskresion hüquqi səlahiyyətlərin
istifadə olunmasını təmin etməyə çalışır.
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4. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla bağlı hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq və müdafiə hüququnu lazımi səviyyədə nəzərə almaqla lazım gələn
tədbirlər görməlidir ki, məhkəməyə qədər və məhkəmə qərarından şikayət zamanı azadlığa buraxılma ilə
bağlı tələb edilən şərtlər təqsirləndirilən şəxsin cinayət icraatının sonrakı gedişində iştirak etmək
zərurətini nəzərə alsın.
5. Hər bir İştirakçı Dövlət müvafiq hüquqpozmalara görə məhkum olunmuş şəxslərin vaxtından
əvvəl və ya şərti azad edilməsi məsələsinə baxarkən bu hüquqpozmaların təhlükəlilik dərəcəsini nəzərə
alır.
6. Hər bir İştirakçı Dövlət, öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə əsasən, bu Konvensiyaya uyğun
olaraq tanınmış hüquqpozmanın törədilməsində təqsirləndirilən dövlət vəzifəli şəxslərin, lazım gəldikdə,
təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipinə hörmət edilmək şərtilə müvafiq orqanlar tərəfindən vəzifədən azad
edilməsinə, vəzifələrinin icrasının müvəqqəti dayandırılmasına və ya başqa vəzifəyə keçirilməsinə imkan
verən prosedurların müəyyən edilməsi məsələsinə baxır.
7. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalara görə məhkum
olunmuş şəxslərin, bu hüquqpozmaların təhlükəlilik dərəcəsi əsas verən hallarda məhkəmənin qərarı ilə
və ya digər müvafiq vasitələrin köməyi ilə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müəyyən
müddətə aşağıdakı hüquqlardan məhrum edilməsi üçün öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olan
prosedurlar müəyyən edir:
a)
dövlət vəzifəsi tutmaq; və
b) tam və ya qismən dövlət mülkiyyətində olan hər hansı müəssisədə vəzifə tutmaq.
8. Bu maddənin 1-ci bəndi səlahiyyətli orqanların dövlət qulluqçuları barəsində intizam
səlahiyyətləri həyata keçirməsinə mane olmur.
9. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların
anlayışının və əməllərin qanuniliyini müəyyən edən hüquq müdafiə vasitələrinin və ya digər hüquqi
prinsiplərin hər bir İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən edilməsi və belə
hüquqpozmalara görə cinayət təqibi və cəzalandırmanın bu qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata
keçirilməsi prinsiplərinə toxunmur.
10. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalara görə məhkum
olunmuş şəxslərin cəmiyyətə reinteqrasiyasına kömək etməyə çalışırlar.
Maddə 3 1
Həbs, götürmə və müsadirə
1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində, mümkün olan maksimum dərəcədə,
aşağıdakıların müsadirə olunması üçün lazım gələn tədbirləri görür:
a) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin, yaxud
dəyəri bu gəlirlərin dəyərinə uyğun gələn əmlakın;
b) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların törədilməsində istifadə olunmuş və ya
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş əmlak, avadanlıq və digər vasitələrin.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət bu maddənin 1-ci bəndində sadalananlardan hər hansı birinin müsadirə
məqsədilə aşkara çıxarılması, izlənməsi, üzərinə həbs qoyulması və ya götürülməsi üçün lazım gələn
tədbirləri görür.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən, üzərinə həbs qoyulmuş,
götürülmüş və ya müsadirə edilmiş əmlakın səlahiyyətli orqanlar tərəfindən idarə olunmasını nizama
salmaq üçün öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq lazım gələn qanunvericilik və başqa
tədbirləri görür.
4.
Həmin cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlər tam və ya qismən başqa əmlaka çevrilmiş və ya
dəyişdirilmişdirsə, bu maddədə göstərilən tədbirlər həmin əmlak barəsində tətbiq olunur.
5.
Həmin cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlər qanuni mənbədən əldə edilmiş əmlakla
qarışdırılmışdırsa, götürməyə və ya həbs etməyə aid hər hansı səlahiyyətə xələl gətirmədən, əmlakın
qarışdırılmış gəlirin dəyəri qədər olan hissəsi müsadirə edilir.
6.
Həmin cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərdən, bu cür gəlirlərin dəyişdirildiyi və ya çevrildiyi
əmlakdan, yaxud həmin cinayət gəlirlərinin qarışdırıldığı əmlakdan əldə edilmiş mənfəət və ya başqa
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fayda barəsində də cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərlə bağlı bu maddədə göstərilmiş tədbirlər eyni
surətdə və eyni dərəcədə tətbiq olunur.
7.
Bu maddənin və bu Konvensiyanın 55-ci maddəsinin məqsədləri üçün hər bir İştirakçı Dövlət
öz məhkəmələrinə və ya digər səlahiyyətli orqanlarına bank, maliyyə və ya kommersiya sənədlərinin
təqdim olunması və ya götürülməsi barədə qərar çıxarmaq səlahiyyəti verir. İştirakçı Dövlət bank sirrinin
qorunması zərurətinə əsaslanaraq, bu maddənin müddəalarına uyğun tədbirlər görməkdən boyun
qaçırmır.
8.
İştirakçı Dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə və məhkəmə və ya başqa
icraatın xarakterinə uyğun olaraq belə bir tələb müəyyən edə bilərlər ki, cinayət törətmiş şəxs cinayət
yolu ilə əldə olunduğu güman edilən və müsadirə edilməli olan gəlirlərin və ya digər əmlakın qanuni
mənbədən əldə olunduğunu sübut etməlidir.
9.
Bu maddənin müddəaları vicdanlı üçüncü tərəfin hüquqlarının zərərinə təfsir oluna bilməz.
10. Bu maddənin müddəaları bu maddədə göstərilən tədbirlərin İştirakçı Dövlətin daxili
qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun olaraq və onlara riayət etmək şərtilə müəyyən edilməsi və həyata
keçirilməsi prinsipinə toxunmur.
Maddə 32
Şahid, ekspert və zərərçəkənlərin müdafiəsi
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla bağlı ifadə verən
şahid və ekspertlərin, lazım gəldikdə isə onların qohumlarının və başqa yaxın adamlarının ehtimal edilən
qisas və qorxutma hallarından səmərəli müdafiəsini təmin etmək üçün, imkan daxilində, öz daxili hüquq
sisteminə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görür.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlər, təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarına, o
cümlədən düzgün araşdırma hüququna zərər gətirməmək şərtilə, digər məsələlərlə yanaşı həmçinin
aşağıdakıları əhatə edə bilər:
a)
belə şəxslərin fiziki müdafiəsi üçün prosedurların müəyyən edilməsi, məsələn, zərurət və imkan
daxilində onların yerlərinin dəyişdirilməsi və belə şəxslərin şəxsiyyəti və olduğu yerlə bağlı məlumatların
açıqlanmasına icazə verilməməsi və ya belə açıqlamaya məhdudiyyətlər qoyulması;
b) şahid və ekspertlərə belə şəxslərin təhlükəsizliyini təmin edən surətdə ifadə verməyə imkan verən
sübutetmə qaydalarının qəbul edilməsi, məsələn, videorabitə və ya başqa müvafiq vasitələr kimi
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə ifadə verilməsinə icazə verilməsi.
3. İştirakçı Dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş şəxslərin yerlərinin dəyişməsi ilə bağlı
saziş və müqavilələrin bağlanması imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
4. Bu maddənin müddəaları, şahid qismində çıxış etdikləri təqdirdə, həmçinin zərərçəkənlər
barəsində tətbiq edilir.
5. Hər bir İştirakçı Dövlət, daxili qanunvericiliyinə əsasən, müdafiə hüquqlarına xələl gətirmədən,
cinayət icraatının müvafiq mərhələlərində zərərçəkmiş şəxslərin fikir və narahatlıqlarının cinayət törətmiş
şəxslərə qarşı təqdim edilməsinə və onların nəzərə alınmasına imkan yaradır.
Maddə 33
İnformasiya verən şəxslərin müdafiəsi
Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla bağlı faktlar barədə
səlahiyyətli orqanlara vicdanla və ağlabatan əsaslarla məlumat verən şəxslərin hər hansı ədalətsiz
münasibətdən müdafiəsini təmin etmək üçün öz hüquq sisteminə müvafiq tədbirlərin daxil edilməsi
məsələsini nəzərdən keçirir.
Maddə 34
Korrupsiya əməllərinin nəticələri
Üçüncü tərəflərin vicdanla əldə etdiyi hüquqları lazımi qaydada nəzərə almaqla hər bir İştirakçı Dövlət
korrupsiyanın nəticələri barədə məsələləri tənzimləmək üçün öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə
uyğun olaraq tədbirlər görür. Bu kontekstdə İştirakçı Dövlətlər korrupsiyanı müqavilənin ləğv edilməsi və
ya pozulması, yaxud konsessiyaların və ya analoji vasitələrin geri götürülməsi, yaxud da yaranmış
vəziyyətin qaydaya salınması üzrə başqa tədbirlərin görülməsi üzrə icraatda əhəmiyyət kəsb edən amil kimi
nəzərdən keçirə bilərlər.
Maddə 35
Zərərə görə kompensasiya edilməsi
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Hər bir İştirakçı Dövlət hər hansı korrupsiya əməli nəticəsində zərər çəkmiş fiziki və ya hüquqi
şəxslərin, kompensasiya əldə etmək məqsədilə, bu zərərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində icraat
başlaması hüququnu təmin etmək üçün, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, lazım gələn tədbirləri
görür.
M a d də 3 6
İxtisaslaşmış orqanlar
Hər bir İştirakçı Dövlət öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq hüquq mühafizə tədbirləri
vasitəsilə korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün ixtisaslaşmış orqan və ya orqanların, yaxud şəxslərin
mövcudluğunu təmin edir. Belə orqan və ya orqanların, yaxud şəxslərin öz funksiyalarını səmərəli surətdə
və hər hansı kənar müdaxilə olmadan yerinə yetirməsi üçün onlara İştirakçı Dövlətin hüquq sisteminin
əsas prinsiplərinə uyğun olaraq zəruri müstəqillik verir. Belə şəxslər, yaxud belə orqan və ya orqanların
əməkdaşları öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün lazımi peşəkarlığa və resurslara malik olmalıdırlar.
Maddə 37
Hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların törədilməsində
iştirak edən və ya iştirak etmiş şəxslərin səlahiyyətli orqanlara istintaq və ya sübutetmə üçün faydalı olan
informasiya verməsini, yaxud hüquqpozmanı törədən şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərdən
məhrum edilməsi və belə gəlirlərin geri qaytarılması işində səlahiyyətli orqanlara faktiki, konkret kömək
göstərməsini stimullaşdırmaq üçün lazımi tədbirlər görür.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozma üzrə
istintaq və ya cinayət təqibi ilə əhəmiyyətli surətdə əməkdaşlıq edən təqsirləndirilən şəxsin cəzasının
lazım gəldikdə yüngülləşdirilməsi imkanını müəyyən etmək məsələsinə baxır.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmanın istintaqı və ya
cinayət təqibində əhəmiyyətli surətdə əməkdaşlıq edən şəxsə cinayət təqibindən immunitet verilməsi
imkanının müəyyən edilməsi məsələsini daxili qanunvericiliyin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq nəzərdən
keçirir.
4. Belə şəxslərin müdafiəsi, mutatis mutandis, bu Konvensiyanın 32-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş qaydada həyata keçirilir.
5. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən və İştirakçı Dövlətlərdən birinin ərazisində olan şəxs digər
İştirakçı Dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə əhəmiyyətli surətdə əməkdaşlıq edə bilirsə, maraqlı İştirakçı
Dövlətlər belə şəxsə digər İştirakçı Dövlət tərəfindən bu maddənin 2 və 3-cü bəndlərində göstərilmiş
rejimin tətbiq olunması barədə, öz daxili qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, saziş və ya müqavilə
bağlanması məsələsini nəzərdən keçirə bilərlər.
Maddə 38
Milli orqanlar arasında əməkdaşlıq
Hər bir İştirakçı Dövlət öz dövlət orqanları, habelə dövlət vəzifəli şəxsləri ilə cinayətlərin istintaqı və
təqibinə məsul olan orqanları arasında əməkdaşlığı stimullaşdırmaq üçün daxili qanunvericiliyə uyğun
olaraq lazım gələn tədbirləri görür. Belə əməkdaşlıq aşağıdakıları əhatə edə bilər:
a) bu Konvensiyanın 15, 21 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın
törədildiyini güman etməyə ağlabatan əsaslar olduğu hallarda belə məsul orqanlara öz təşəbbüsü ilə
məlumat vermək; yaxud
b) belə məsul orqanların müvafiq sorğusu olduqda onlara bütün zəruri məlumatları təqdim etmək.
Maddə 39
Milli orqanlar və özəl sektor arasında əməkdaşlıq
1. Hər bir İştirakçı Dövlət milli istintaq orqanları və prokurorluq orqanları ilə özəl sektorun
təşkilatları, xüsusən maliyyə müəssisələri arasında bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış
hüquqpozmaların törədilməsilə bağlı məsələlər üzrə əməkdaşlığın stimullaşdırılması üçün, öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, lazım gələn tədbirləri görür.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı hüquqpozmanın
törədilməsi barədə milli istintaq orqanlarına və prokurorluq orqanlarına məlumat vermək üçün öz
vətəndaşlarını və adətən onun ərazisində yaşayan başqa şəxsləri stimullaşdırmaq məsələsini nəzərdən
keçirir.
Maddə 40
Bank sirri
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Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquq-pozmalarla bağlı yerli orqanlar
tərəfindən istintaq aparılan hallarda bank sirri haqqında qanunvericiliyin tətbiqi nəticəsində yarana bilən
çətinliklərin aradan qaldırılması üçün öz daxili hüquq sistemində lazımi mexanizmlərin olmasını təmin
edir.
Maddə 41
Məhkumluq barədə məlumatlar
Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquq-pozma ilə bağlı cinayət
icraatında istifadə olunması üçün, cinayət törədilməsində şübhəli şəxsin əvvəllər başqa dövlətdə məhkum
edilməsi barədə məlumatı lazımi hesab etdiyi şərtlər və məqsədlər daxilində nəzərə almaq üçün lazım
gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görə bilər.
Maddə 42
Yurisdiksiya
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla bağlı öz
yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün lazım gələn tədbirləri aşağıdakı hallarda görür:
a) hüquqpozma bu İştirakçı Dövlətin ərazisində törədildikdə; yaxud
b) hüquqpozma, törədildiyi anda bu İştirakçı Dövlətin bayrağı altında üzən gəmidə və ya törədildiyi
anda bu Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun surətdə qeydiyyatda olan hava gəmisində baş verdikdə.
2. Bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinə riayət etmək şərtilə İştirakçı Dövlət hər hansı belə hüquqpozma
barəsində öz yurisdiksiyasını aşağıdakı hallarda təsbit edə bilər:
a) hüquqpozma bu İştirakçı Dövlətin vətəndaşına qarşı törədildikdə; yaxud
b) hüquqpozmanı bu İştirakçı Dövlətin vətəndaşı və ya adətən onun ərazisində yaşayan
vətəndaşlığı olmayan şəxs törətdikdə; yaxud
c) hüquqpozma bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 1 (b) (ii) bəndinə uyğun olaraq tanınmış
hüquqpozmalardan biri olduqda və bu Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 1 (a) (i) və ya (ii) bəndi, yaxud
(b) (i) bəndi ilə nəzərdə tutulan hüquqpozmalardan hər hansı birinin bu Dövlətin ərazisində
törədilməsini təmin etmək məqsədilə onun ərazisindən kənarda törədilmiş olduqda; yaxud
d) hüquqpozma bu İştirakçı Dövlətə qarşı törədilmiş olduqda.
3. Bu Konvensiyanın 44-cü maddəsinin məqsədləri üçün hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya
uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmanın törədilməsində şübhəli şəxsin onun ərazisində olduğu və bu şəxsi
öz vətəndaşı olduğuna görə ekstradisiya etmədiyi hallarda, həmin hüquqpozmalar barəsində öz
yurisdiksiyasını təsbit etmək üçün lazım gələn tədbirləri görür.
4. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmaların törədilməsində
şübhəli şəxsin onun ərazisində olduğu və bu şəxsi ekstradisiya etmədiyi hallarda, həmin hüquqpozmalar
barəsində öz yurisdiksiyasını təsbit etmək üçün lazım gələn tədbirləri görə bilər.
5. Bu maddənin 1 və ya 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq öz yurisdiksiyasını həyata keçirən İştirakçı
Dövlət digər hər hansı İştirakçı Dövlətlərin həmin əməllərlə bağlı istintaq, cinayət təqibi və ya
məhkəmə icraatı apardığı barədə məlumat alır və ya bu barədə başqa cür xəbərdar olursa, bu İştirakçı
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz hərəkətlərini koordinasiya etmək üçün lazımi hallarda bir-biri ilə
məsləhətləşmə aparırlar.
6. Bu Konvensiya İştirakçı Dövlətin öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsbit etdiyi hər hansı
cinayət yurisdiksiyasının beynəlxalq ümumi hüquq normalarına zidd olmamaq şərtilə həyata
keçirilməsini istisna etmir.
F ə s i l IV
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 43
Beynəlxalq əməkdaşlıq
1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın 44-50-ci maddələrinə uyğun olaraq, cinayət-hüquqi
məsələlər üzrə əməkdaşlıq edirlər. Məqsədəmüvafiq olduqda və daxili hüquq sistemlərinə uyğun
gəldikdə, İştirakçı Dövlətlər korrupsiya ilə bağlı mülki-hüquqi və inzibati məsələlər üzrə istintaq və
icraat aparılmasında bir-birinə yardım etmək imkanlarını müzakirə edirlər.
2. Müvafiq əməlin qarşılıqlı olaraq cinayət kimi tanınması prinsipi beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri
baxımından tələb olunursa və əgər barəsində yardım tələb olunan, cinayət tərkibi yaradan əməl hər iki
İştirakçı Dövlətin qanunvericiliyi ilə cinayət hüquqpozması kimi tanınırsa, sorğu edilən
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İştirakçı Dövlətin qanunlarının həmin hüquqpozmanı, sorğu edən İştirakçı Dövlətdə olduğu kimi, eyni
kateqoriyaya daxil etməsindən və hüquqpozmanı eyni terminlərlə adlandırmasından asılı olmayaraq,
göstərilən prinsip riayət olunmuş sayılır.
M a d d ə 44
Ekstradisiya
1. Bu maddə, ekstradisiya olunması xahiş edilən şəxs sorğu edilən İştirakçı Dövlətin ərazisində
olduğu hallarda, bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalara tətbiq edilir, o şərtlə ki,
sorğunun aid olduğu hüquqpozma həm sorğu edən, həm də sorğu edilən İştirakçı Dövlətin
qanunvericiliyi ilə cəzalandırılsın.
2.
Qanunvericiliyi imkan verirsə, İştirakçı Dövlət bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına
baxmayaraq, bu Konvensiya ilə əhatə olunan, lakin onun daxili qanunvericiliyi ilə cəzalandırılmayan
istənilən hüquqpozmaya görə hər hansı şəxsin ekstradisiya edilməsinə icazə verə bilər.
3.
Ekstradisiya haqqında sorğu bir neçə ayrı-ayrı hüquqpozmaya aiddirsə və bunlardan ən azı biri
bu maddəyə əsasən ekstradisiyaya əsas ola bilərsə və digərləri azadlıqdan məhrum etmə müddətinə
görə ekstradisiyaya əsas ola bilmirsə, ancaq bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozma ilə
əlaqəlidirsə, sorğu edilən İştirakçı Dövlət bu maddəni həmin hüquqpozmalar barəsində də tətbiq edə
bilər.
4.
Bu maddənin tətbiq olunduğu hər bir hüquqpozma İştirakçı Dövlətlər arasında ekstradisiyaya
dair bütün müqavilələrə ekstradisiyaya əsas ola bilən hüquqpozma kimi daxil edilmiş hesab edilir.
İştirakçı Dövlətlər belə hüquqpozmaları gələcəkdə öz aralarında bağlanacaq bütün müqavilələrə
ekstradisiyaya əsas olan hüquqpozmalar kimi daxil etməlidirlər. Bu Konvensiyanı ekstradisiya üçün
əsas kimi istifadə edən İştirakçı Dövlət, əgər qanunvericiliyi yol verirsə, bu Konvensiyaya uyğun olaraq
tanınmış hüquqpozmalardan hər hansı birini siyasi hüquqpozma hesab etmir.
5. Ekstradisiyanı müqavilənin olması ilə şərtləndirən İştirakçı Dövlət ekstradisiyaya dair
müqaviləsi olmayan başqa İştirakçı Dövlətdən ekstradisiya ilə bağlı sorğu alırsa, o, bu Konvensiyanı bu
maddənin tətbiq olunduğu istənilən hüquqpozma ilə bağlı ekstradisiya üçün hüquqi əsas kimi qəbul
edə bilər.
6. Ekstradisiyanı müqavilənin olması ilə şərtləndirən İştirakçı Dövlət:
a)
bu Konvensiyanın ratifikasiya, qəbul olunması və ya təsdiqi və ya ona qoşulması barədə
sənədini saxlanca verərkən, bu Konvensiyanın digər İştirakçı Dövlətləri ilə ekstradisiya məsələlərində
əməkdaşlıq etmək üçün bu Konvensiyam hüquqi əsas kimi qəbul edib-etməməsi barədə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə məlumat verir; və
b) əgər o, ekstradisiya məsələsində əməkdaşlıq üçün bu Konvensiyanı hüquqi əsas kimi qəbul
etmirsə, bu maddənin tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədilə bu Konvensiyanın digər İştirakçı
Dövlətləri ilə zəruri hallarda ekstradisiya barədə müqavilələr bağlamağa çalışır.
7.
Ekstradisiyanı müqavilənin olması ilə şərtləndirməyən İştirakçı Dövlətlər bu maddənin tətbiq
olunduğu hüquqpozmaları öz münasibətlərində ekstradisiyaya əsas olan hüquqpozma kimi tanıyırlar.
8. Ekstradisiya sorğu edilən İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyində və tətbiq olunan ekstradisiya
müqavilələrində nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilir, bu şərtlərə, digər məsələlərlə
yanaşı, həmçinin ekstradisiya üçün minimum cəza tələbi ilə bağlı şərtlər və sorğu edilən İştirakçı Dövlətin
ekstradisiyadan imtina etməsi üçün irəli sürəcəyi əsaslar da daxildir.
9. Bu maddənin tətbiq olunduğu bütün hüquqpozmalara münasibətdə İştirakçı Dövlətlər öz daxili
qanunvericiliklərinə riayət etmək şərtilə, ekstradisiya prosedurunu sürətləndirmək və onunla bağlı
sübutların təqdim olunması tələblərini sadələşdirmək üçün səy göstərirlər.
10. Daxili qanunvericiliyinin və ekstradisiya barədə müqavilələrinin müddəalarına riayət etmək
şərtilə, sorğu edilən İştirakçı Dövlət şəraitin tələb etməsinə və təxirəsalınmaz xarakter daşımasına əmin
olduqda, sorğu edən İştirakçı Dövlətin sorğusu ilə, öz ərazisində olan və ekstradisiyası sorğu edilən
şəxsi həbsə ala və ya ekstradisiya proseduru gedişində onun iştirakını təmin etmək üçün zəruri olan
digər tədbirləri görə bilər.
11. Əgər ərazisində cinayət törətməkdə şübhəli şəxs olan İştirakçı Dövlət bu maddənin tətbiq
olunduğu hüquqpozma ilə əlaqədar həmin şəxsi onun öz vətəndaşı olmasını yeganə əsas tutaraq
ekstradisiya etmirsə, onda ekstradisiyanı istəyən İştirakçı Dövlətin sorğusu üzrə işi cinayət təqibi
məqsədilə, əsassız gecikdirmə olmadan, öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim etməlidir. Bu orqanlar
1076

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

İştirakçı Dövlətin qanunvericiliyində təhlükəli xarakterli sayılan istənilən digər hüquqpozma üçün
müəyyən edilmiş qaydada öz qərarlarını qəbul edir və icraat aparırlar. Maraqlı İştirakçı Dövlətlər belə
təqibin səmərəliliyini təmin etmək üçün bir-biri ilə, xüsusən prosessual məsələlər və
sübutetmə məsələləri üzrə əməkdaşlıq edirlər.
12. İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyi onun öz vətəndaşlarından hər hansı birinin, sorğunun
aid olduğu məhkəmə araşdırması və ya icraatı nəticəsində təyin olunmuş cəzanın çəkilməsi üçün
yenidən bu İştirakçı Dövlətə qaytarılması şərtilə, ekstradisiyasına və ya başqa üsulla göndərilməsinə
icazə verirsə və bu İştirakçı Dövlət və həmin şəxsin ekstradisiyasını sorğu edən İştirakçı Dövlət belə bir
qayda ilə və zəruri hesab etdikləri digər şərtlərlə razılaşmışlarsa, bu cür şərti ekstradisiya və ya
göndərmə bu maddənin 11-ci bəndində müəyyən olunmuş öhdəliyin yerinə yetirilməsi baxımından
kifayət sayılır.
13. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət hökmün icraya yönəldilməsi üçün ekstradisiyası sorğu edilən
vətəndaşını ekstradisiya etməkdən imtina edirsə, sorğu edən İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq çıxarılmış hökmü və ya hökmün qalan hissəsini, əgər buna sorğu edilən İştirakçı
Dövlətin daxili qanunvericiliyi yol verirsə və əgər bu onun qanunvericiliyinin tələblərinə uyğundursa,
sorğu edən İştirakçı Dövlətin müraciəti üzrə icraya yönəltmək məsələsini nəzərdən keçirir.
14. Hər hansı şəxsin işi üzrə bu maddənin tətbiq olunduğu istənilən hüquqpozma ilə bağlı icraat
aparılırsa, bu şəxsə icraatın bütün mərhələlərində onunla ədalətli davranılacağına, o cümlədən ərazisində
olduğu İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyilə nəzərdə tutulmuş bütün hüquq və təminatların həyata
keçiriləcəyinə təminat verilir.
15. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət ekstradisiya barədə sorğunun hər hansı şəxsi cinsinə, irqinə, dini
etiqadına, vətəndaşlığına, etnik mənşəyinə və ya siyasi baxışlarına görə cinayət təqibinə cəlb etmək və
ya cəzalandırmaq məqsədi daşıdığını, yaxud həmin sorğunun təmin olunmasının bu şəxsin vəziyyətinə
göstərilən səbəblərin hər hansı biri üzündən zərər vuracağını güman etmək üçün mühüm əsaslara
malikdirsə, bu Konvensiyanın heç bir müddəası ekstradisiya öhdəliyi kimi şərh oluna bilməz.
16. İştirakçı Dövlətlər hüquqpozmanın həmçinin vergi məsələləri ilə bağlı olmasını yeganə əsas
götürərək, ekstradisiya üçün sorğunu yerinə yetirməkdən imtina edə bilməzlər.
17. Ekstradisiyaya imtina etməzdən əvvəl sorğu edilən İştirakçı Dövlət, zəruri hallarda, sorğu
edən İştirakçı Dövlətə öz fikirlərini təqdim etməyə və öz tələbləri ilə bağlı məlumatları təmin etməyə
lazımi imkan yaratmaq məqsədilə onunla məsləhətləşmə aparır.
18. İştirakçı Dövlətlər ekstradisiyanın həyata keçirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
məqsədilə bir-birilə ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya müqavilələr bağlamağa çalışırlar.
Maddə 45
Məhkum edilmiş şəxslərin verilməsi
İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalara görə azadlıqdan məhrum
etmə və ya azadlığı məhdudlaşdıran digər cəzalara məhkum edilmiş şəxslərin cəza müddətini öz
ərazilərində çəkməsini təmin etmək üçün onların verilməsinə dair öz aralarında ikitərəfli və ya çox-tərəfli
müqavilə və ya sazişlər bağlamaq imkanını nəzərdən keçirə bilərlər.
Maddə 46
Qarşılıqlı hüquqi yardım
1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmalarla bağlı istintaq, cinayət
təqibi və məhkəmə icraatı üzrə bir-birinə ən geniş formada hüquqi yardım göstərirlər.
2.
Sorğu edən İştirakçı Dövlətin ərazisində bu Konvensiyanın 26-cı maddəsinə əsasən hüquqi
şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasına səbəb ola bilən hüquqpozmalarla bağlı istintaq, cinayət təqibi
və ya məhkəmə icraatı üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım sorğu edilən İştirakçı Dövlət tərəfindən onun
müvafıq qanunlarına, beynəlxalq müqavilələrinə, saziş və razılaşmalarına uyğun olan maksimum
mümkün həddə göstərilir.
3. Bu maddəyə uyğun olaraq göstərilən qarşılıqlı hüquqi yardım aşağıdakı hər hansı məqsədlərdən
biri üçün istənilə bilər:
a)
b)
c)
d)

ayrı-ayn şəxslərdən şahid ifadələrinin və ya ərizələrin alınması;
məhkəmə sənədlərinin verilməsi;
axtarışın, götürmənin və həbsin həyata keçirilməsi;
obyektlərin və yerlərin baxışının keçirilməsi;
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məlumatların, maddi sübutların və ekspert rəylərinin təqdim edilməsi;
f)
müvafıq sənəd və materialların, o cümlədən hökumət, bank, maliyyə, korporativ və ya
kommersiya sənədlərinin əslinin və ya təsdiqlənmiş surətlərinin təqdim edilməsi;
g) cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin, əmlakın, cinayət törədilməsi üçün istifadə olunan
vasitələrin və digər predmetlərin sübut etmə məqsədilə aşkar edilməsi və ya yerinin mü əyyən edilməsi;
h) müvafiq şəxslərin sorğu edən İştirakçı Dövlətin orqanlarına könüllü gəlməsinə yardım;
i) sorğu edilən İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyinə zidd olmamaqla istənilən başqa formada
yardım edilməsi;
j) bu Konvensiyanın V fəslinin müddəalarına uyğun olaraq, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin
aşkar edilməsi, üzərinə həbs qoyulması və ya yerinin müəyyən edilməsi;
k) bu Konvensiyanın V fəslinin müddəalarına uyğun olaraq aktivlərin götürülməsi.
4. İştirakçı Dövlətin səlahiyyətli orqanları cinayət-hüquq məsələlərinə aid məlumatların digər
İştirakçı Dövlətdə aparılan istintaq və cinayət təqibi prosesinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə
və ya başa çatdırılmasına kömək edə biləcəyini, yaxud həmin dövlətin bu Konvensiyaya uyğun olaraq
tərtib edilmiş sorğusuna səbəb olacağını hesab edərsə, öz daxili qanunvericiliyinə zidd olmamaq şərtilə,
həmin İştirakçı Dövlətin sorğusunu gözləmədən bu məlumatları onun səlahiyyətli orqanına verə bilər.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq məlumatlar onları verən səlahiyyətli orqanların təmsil
etdiyi Dövlətdə istintaq və cinayət icraatı prinsiplərinə zidd olmamaq şərtilə verilir. Məlumatları alan
səlahiyyətli orqanlar bu məlumatların məxfiliyinin qorunması barədə xahişi müvəqqəti olsa da
yerinə yetirir və ya onun istifadəsində məhdudiyyətlərə əməl edirlər. Lakin bu, məlumatları almış
İştirakçı Dövlətdə aparılan icraat gedişində təqsirləndirilən şəxsə bəraət qazandıran məlumatların
açıqlanmasına mane olmur. Belə hallarda, məlumatları almış İştirakçı Dövlət həmin məlumatları
açıqlamazdan əvvəl, məlumatları verən İştirakçı Dövləti bu barədə xəbərdar edir və əgər məlumatları
təqdim etmiş İştirakçı Dövlətin müvafiq məsləhətləşmə aparılması barədə xahişi olarsa, bu xahişi yerinə
yetirir. Müstəsna hallar üzündən həmin xəbərdarlığı əvvəlcədən etmək mümkün olmadıqda, məlumatları
alan İştirakçı Dövlət məlumatları vermiş İştirakçı Dövlətə belə açıqlama barədə dərhal məlumat verir.
6. Bu maddənin müddəaları qarşılıqlı hüquqi yardım məsələlərini tam və ya qismən tənzim edən
və ya tənzim edəcək digər hər hansı ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələr üzrə öhdəliklərə toxunmur.
7. Müvafiq İştirakçı Dövlətlər qarşılıqlı hüquqi yardım barədə hər hansı müqavilə ilə bağ lı
deyilsə, bu maddənin 9-29-cu bəndlərinin müddəaları bu maddə əsasında göndərilən sorğulara tətbiq
olunur. İştirakçı Dövlətlər belə müqavilə ilə bağlı olarsa və belə müqavilə müddəalarının əvəzinə bu
maddənin 9-29-cu bəndlərinin tətbiq olunacağı barədə onlar arasında razılaşma yoxdursa, həmin
müqavilənin müvafiq müddəaları tətbiq edilir.
8.
İştirakçı Dövlətlər bank sirrinin qorunması tələbini əsas tutaraq, bu maddə üzrə qarşılıqlı
hüquqi yardım göstərməkdən imtina etmirlər.
9.
a) Sorğu edilən İştirakçı Dövlət, müvafiq əməlin qarşılıqlı olaraq cinayət kimi tanınmadığı
hallarda bu maddəyə əsasən yardım göstərilməsi barədə sorğuya cavab verərkən bu Konvensiyanın 1-ci
maddəsi ilə müəyyən edilən məqsədləri nəzərə alır;
e)

b) müvafiq əməlin qarşılıqlı olaraq cinayət kimi tanınmadığı hallarda İştirakçı Dövlətlər bu maddə
əsasında yardım göstərməkdən imtina edə bilərlər. Lakin sorğu edilən İştirakçı Dövlət, öz hüquq
sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olan hallarda, məcburi tədbirlər tətbiq edilməyən yardım göstərir.
Yardım edilməsi barədə sorğu de minimus xarakterli məsələlərlə, yaxud sorğu edilən əməkdaşlığın və
ya yardımın bu Konvensiyanın başqa müddəaları ilə təmin olunduğu məsələlərlə bağlıdırsa, belə
yardımın göstərilməsindən imtina oluna bilər;
c) hər bir İştirakçı Dövlət, müvafiq əməlin qarşılıqlı olaraq cinayət kimi tanınmadığı hallarda, bu
maddəyə əsasən ona daha geniş həcmdə yardım göstərmək imkanı verəcək zəruri ola bilən tədbirləri
görmək məsələsinə baxa bilər.
10. Bir İştirakçı Dövlətin ərazisində həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə cəzası çəkən şəxs bu
Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmalarla bağlı istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatı
məqsədilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, ifadə verməsi və ya sübutların əldə olunmasına başqa
formada kömək göstərilməsi üçün digər İştirakçı Dövlətdə olmalıdırsa, aşağıdakı şərtlərə riayət
olunmaqla verilə bilər:
a) həmin şəxs buna sərbəst və şüurlu surətdə razılıq verdikdə;
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b) hər iki İştirakçı Dövlətin səlahiyyətli orqanları bu İştirakçı Dövlətlərin lazımi hesab etdiyi şəraitdə
razılığa gəldikdə.
11. Bu maddənin 10-cu maddəsinin məqsədləri üçün:
a)
şəxsi verən İştirakçı Dövlət başqa formanı xahiş etməmiş və ya başqa cür sanksiya
verməmişdirsə, şəxsin verildiyi İştirakçı Dövlət verilmiş şəxsi həbsdə saxlamağa haqlıdır və borcludur;
b)
şəxsin verildiyi İştirakçı Dövlət əvvəlcədən razılaşdırıldığı kimi və ya hər iki İştirakçı Dövlətin
səlahiyyətli orqanları arasında başqa cür razılaşdırıldığı kimi, bu şəxsin onu vermiş İştirakçı Dövlətə
qaytarılması üzrə öhdəliyini təxirə salınmadan yerinə yetirir;
c)
şəxsin verildiyi İştirakçı Dövlət bu şəxsi vermiş İştirakçı Dövlətdən onun qaytarılması üçün
ekstradisiya proseduru başlamağı tələb etmir;
d)
verilən şəxsin onun verildiyi İştirakçı Dövlətdə həbsdə olduğu müddət onu verən dövlətdə
çəkməli olduğu cəza müddətindən çıxılır.
12. Bu maddənin 10 və 11-ci bəndlərinə əsasən hər hansı şəxsi verməli olan İştirakçı Dövlətin
razılığı olmadan bu şəxs, vətəndaşlığından asılı olmayaraq, onu verəcək dövlətin ərazisini tərk edəcəyi
müddətə qədər olan dövrdə etdiyi hansısa hərəkət, hərəkətsizlik və ya məhkumluğa görə, veriləcəyi başqa
İştirakçı Dövlətin ərazisində cinayət təqibinə, həbsə, cəzalandırılmaya və ya şəxsi azadlığının başqa cür
məhdudlaşdırılmasına məruz qala bilməz.
13. Hər bir İştirakçı Dövlət qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi üzrə sorğuların qəbul edilməsinə
və ya onların yerinə yetirilməsinə, yaxud bu sorğuların yerinə yetirilməsi üçün müvafiq səlahiyyətli
orqanlara verilməsinə görə məsuliyyət daşıyan və müvafiq səlahiyyətlərə malik olan mərkəzi
orqan təyin edir. Əgər İştirakçı Dövlətdə qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi üçün ayrıca sistemi olan
xüsusi region və ya ərazi mövcuddursa, o bu region və ya əraziyə münasibətdə eyni funksiyanı yerinə
yetirən xüsusi mərkəzi orqan təyin edə bilər.
Mərkəzi orqanlar qəbul edilmiş sorğuların operativ olaraq və lazımi qaydada yerinə yetirilməsini və
ya aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edirlər. Əgər mərkəzi orqan sorğunun yerinə yetirilməsi üçün
səlahiyyətli orqana göndərirsə, bu sorğunun səlahiyyətli orqan tərəfindən operativ olaraq və lazımi
qaydada yerinə yetirilməsinə kömək göstərir. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanın ratifikasiya
edilməsi, qəbul və ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma barədə sənədini saxlanca verərkən, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə həmin məqsədlə təyin olunmuş mərkəzi orqan barədə məlumat verir.
Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi barədə sorğular və ya onlara aid olan bütün məlumatlar İştirakçı
Dövlətlərin təyin etdiyi mərkəzi orqanlara göndərilir. Bu tələb İştirakçı Dövlətlərin belə sorğu və
məlumatların onlara diplomatik kanallar vasitəsilə, yaxud fövqəladə hallarda, əgər İştirakçı Dövlətlər bu
barədə razılaşmışlarsa, Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı vasitəsilə, əgər mümkündürsə, göndərilməsini
tələb etmək hüququna xələl gətirmir.
14. Sorğular yazılı formada, yaxud yazılı formanı tərtib etməyə imkan verən hər hansı vasitənin
köməyi ilə və sorğu edilən İştirakçı Dövlət üçün qəbul edilən dildə, habelə bu İştirakçı Dövlətə
autentikliyi müəyyən etməyə imkan verən şərtlərlə göndərilir. Bu Konvensiyanın ratifikasiya edilməsi,
qəbul və ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma barədə sənədin saxlanca verilməsi zamanı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə hər bir iştirakçı Dövlət üçün qəbulu mümkün olan dil və ya dillər
barədə məlumat verilir. Fövqəladə hallarda və İştirakçı Dövlətlər arasında müvafiq razılaşma olduqda
sorğular şifahi formada göndərilə bilər, lakin dərhal yazılı formada təsdiq olunur.
15. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi barədə sorğuda aşağıdakılar göstərilir:
sorğu ilə müraciət edən orqanın adı;
b) sorğunun aid olduğu məsələnin mahiyyəti və aparılan istintaqın, cinayət təqibinin və ya
məhkəmə icraatının xarakteri, habelə bu istintaqı, cinayət təqibini və ya məhkəmə icraatını aparan
orqanın adı və funksiyaları;
c) məhkəmə sənədlərinin verilməsi sorğusuna aid faktlar istisna olmaqla, bütün digər müvafiq
faktların qısa xülasəsi;
d) sorğu edilən yardımın təsviri və sorğu edən İştirakçı Dövlətin riayət olunmasını istədiyi bütün
konkret prosedurlar barəsində müfəssəl məlumat;
e) hər hansı müvafiq şəxsin şəxsiyyəti, olduğu yer və vətəndaşlığı barədə məlumatlar;
f) sorğu edilən sübutların, məlumatların və ya tədbirlərin məqsədi.
a)
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16. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət o halda əlavə məlumatlar istəyə bilər ki, belə məlumatlar onun
daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq sorğunun yerinə yetirilməsi üçün zəruridir və ya belə məlumatlar
sorğunun yerinə yetirilməsini asanlaşdıra bilər.
17. Sorğu onun ünvanlandığı İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq və bu Dövlətin
daxili qanunvericiliyinə zidd olmayan dərəcədə, habelə sorğuda göstərilmiş prosedurlara mümkün qədər
uyğun olmaqla yerinə yetirilir.
18. İştirakçı Dövlətlərdən birinin ərazisində olan şəxsi digər İştirakçı Dövlətin məhkəmə
orqanlarında şahid və ya ekspert qismində dinlənilməlidirsə və bu şəxsin həmin Dövlətdə şəxsən
olması qeyri-mümkün və ya arzuolunmazdırsa, şəxsin ərazisində olduğu İştirakçı Dövlət digər İştirakçı
Dövlətin sorğusu ilə bu şəxsin video rabitə vasitəsilə dinlənilməsinə icazə verə bilər. İştirakçı Dövlətlər
dinləmənin sorğu edilən İştirakçı Dövlətin məhkəmə orqanı nümayəndələrinin iştirakı ilə, sorğu edən
İştirakçı Dövlətin məhkəmə orqanı tərəfindən aparılması barədə razılığa gələ bilərlər.
19. Sorğu edən İştirakçı Dövlət sorğu edilən İştirakçı Dövlətin təqdim etdiyi məlumatları və ya
sübutları istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə istintaqı aparılması istisna olmaqla, başqa məqsədlər
üçün sorğu edilən İştirakçı Dövlətin razılığı olmadan başqasına vermir və istifadə etmir. Bu bəndin
heç bir müddəası sorğu edən İştirakçı Dövlətin öz orqanları tərəfindən aparılan icraat gedişində
təqsirləndirilən şəxsə bəraət verən məlumatları və ya sübutları açıqlamasına mane olmur. Belə hallarda,
sorğu edən İştirakçı Dövlət məlumatları və ya sübutları açıqlamazdan əvvəl, sorğu edilən iştirakçı
Dövlətə bu barədə məlumat verir və əgər sonuncunun müvafiq sorğusu olarsa, onunla məsləhətləşmə
aparır. Müstəsna hallarda, əvvəlcədən məlumat vermək mümkün olmadıqda, sorğu edən İştirakçı
Dövlət sorğu edilən İştirakçı Dövlətə belə açıqlama barədə dərhal məlumat verir.
20. Sorğu edən İştirakçı Dövlət sorğu edilən İştirakçı Dövlətdən sorğunun mövcudluğu faktının və
onun mahiyyətinin, sorğunun yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan məlumatlar istisna olmaqla, məxfi
saxlanmasını tələb edə bilər. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət məxfilik tələbini yerinə yetirə bilmirsə, bu
barədə sorğu edən İştirakçı Dövləti dərhal məlumatlandırır.
21. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:
sorğu bu maddənin tələblərinə uyğun surətdə edilmədikdə;
b) sorğu edilən İştirakçı Dövlət sorğunun yerinə yetirilməsi nəticəsində onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə, ictimai qaydalarına və ya digər həyati əhəmiyyətli mənafelərinə zərər vurulacağım
hesab etdikdə;
c) əgər sorğu edilən İştirakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyi onun orqanlarına, onun yurisdiksiyası
daxilində istintaq, cinayət təqibinin və ya məhkəmə icraatının predmeti ola bilən hər hansı oxşar
hüquqpozmaya dair sorğu edilən tədbirlərin həyata keçirilməsini qadağan edirsə;
d) sorğunun yerinə yetirilməsi İştirakçı Dövlətin qarşılıqlı hüquqi yardımla bağlı hüquq sistemi
müddəalarına ziddirsə.
22. İştirakçı Dövlətlər qarşılıqlı hüquqi yardım barədə sorğunun həmçinin vergi məsələləri ilə bağlı
olmasını yeganə əsas göstərərək onun yerinə yetirilməsindən imtina edə bilməzlər.
23. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina bütün hallarda əsaslandırılmalıdır.
24. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi barədə sorğunu mümkün
qədər qısa müddətdə yerinə yetirir və sorğu edən İştirakçı Dövlət tərəfindən təklif olunmuş və
sorğunun özündə əsaslandırılmış hər hansı hüdud müddətlərini imkan daxilində bütünlüklə nəzərə
alır. Sorğu edən İştirakçı Dövlət onun sorğusunun təmin edilməsi üzrə sorğu edilən İştirakçı Dövlətin
gördüyü tədbirlərin statusu və həyata keçirilməsi gedişatı üzrə məlumatları almaq üçün ağlabatan
sorğularla müraciət edə bilər. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət sorğunun statusu və təmin edilmə gedişatı
barədə sorğu edən İştirakçı Dövlətin ağlabatan sorğularına cavab verir. Sorğu edən İştirakçı Dövlət
sorğu edilmiş yardıma daha ehtiyac olmadıqda, sorğu edilən İştirakçı Dövləti bu barədə operativ olaraq
məlumatlandırır.
25. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsini onun ərazisində həyata
keçirilən istintaqa, cinayət təqibinə və ya məhkəmə icraatına mane olması əsası ilə təxirə sala bilər.
26. Bu maddənin 21-ci bəndinə əsasən sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina etməzdən və ya bu
maddənin 25-ci bəndinə əsasən sorğunun yerinə yetirilməsini təxirə salmazdan əvvəl, sorğu edilən
İştirakçı Dövlət yardımın onun tərəfindən zəruri hesab edilən müddətlərdə və şərtlərlə göstərilə
a)

1080

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

biləcəyini müəyyən etmək üçün, sorğu edən İştirakçı Dövlətlə məsləhətləşmə aparır. Sorğu edən
İştirakçı Dövlət yardımın belə şərtlərlə göstərilməsini qəbul edərsə, həmin şərtlərə riayət edir.
27. Bu maddənin 12-ci bəndinin tətbiqinə xələl gətirmədən, İştirakçı Dövlətin sorğusu ilə sorğu edən
İştirakçı Dövlətin ərazisində icraat zamanı ifadə verməyə və ya istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə
icraatı zamanı yardım etməyə razılıq verən şahid, ekspert və ya başqa şəxs sorğu edilən
İştirakçı Dövlətin ərazisindən çıxmasınadək edilmiş hərəkət, hərəkətsizlik və ya məhkumluq ilə əlaqədar
sorğu edən İştirakçı Dövlətin ərazisində cinayət təqibinə, həbsə, cəzaya və ya şəxsi azadlığının hər
hansı başqa formada məhdudlaşdırılmasına məruz qoyulmur. Şahid, ekspert və ya başqa şəxs onun
iştirakına məhkəmənin ehtiyacı olmadığı barədə rəsmən məlumatlandırıldıqdan sonra ardıcıl olaraq on
beş gün ərzində və ya İştirakçı Dövlətlər arasında razılaşdırılmış hər hansı müddət ərzində sorğu edən
İştirakçı Dövlətin ərazisini tərk etmək imkanı olduğu halda bu ərazini tərk etməmiş və ya tərk etdikdən
sonra öz iradəsi ilə geriyə qayıtmışdırsa, şəxsi təhlükəsizliyə verilən həmin təminat qüvvədən düşür.
28. Maraqlı İştirakçı Dövlətlər başqa cür razılığa gəlməmişlərsə, sorğunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı
adi xərclər sorğu edilən İştirakçı Dövlətlər tərəfindən ödənilir. Sorğunun yerinə yetirilməsi böyük və
ya əhəmiyyətli miqdarda xərc tələb edir və ya edəcəksə, İştirakçı Dövlətlər sorğunun yerinə yetirilmə
şərtlərini və xərclərin ödənilmə qaydasını müəyyən etmək üçün məsləhətləşmə aparırlar.
29. Sorğu edilən İştirakçı Dövlət:
a)
sərəncamında olan və daxili qanunvericiliyinə əsasən ictimaiyyət üçün açıq olan hökumət
materiallarının, sənəd və məlumatların surətlərini sorğu edən İştirakçı Dövlətə təqdim edir;
b) sərəncamında olan və daxili qanunvericiliyinə əsasən ictimaiyyət üçün açıq olmayan hər hansı
hökumət materiallarının, sənəd və məlumatların surətlərini öz mülahizəsi ilə tam və ya qismən, yaxud
lazımi hesab etdiyi şərtlərə riayət etməklə sorğu edən İştirakçı Dövlətə təqdim edə bilər.
30. İştirakçı Dövlətlər, lazım gəldikdə, bu maddənin məqsədlərinə cavab verən, praktikada onun
tətbiqini təmin edən və ya onun müddəalarını möhkəmləndirən ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya
müqavilələrin bağlanması imkanını nəzərdən keçirirlər.
Maddə 47
Cinayət icraatının verilməsi
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalarla bağlı cinayət təqibi məqsədilə icraatın
qarşılıqlı surətdə verilməsi ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsi tələblərinə cavab
verirsə və xüsusən işin bir neçə yurisdiksiyaya aid olduğu hallarda, cinayət işlərinin birləşdirilməsi
məqsədilə İştirakçı Dövlətlər icraatın qarşılıqlı surətdə verilməsi imkanını nəzərdən keçirirlər.
Maddə 4 8
Hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlıq
1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmalarla mübarizədə hüquq mühafizə
tədbirlərinin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə, öz daxili hüquq və inzibati sistemlərinə uyğun surətdə
bir-birilə sıx əməkdaşlıq edirlər. İştirakçı Dövlətlər, xüsusən, aşağıdakıların təmin edilmə-sinə yönəlmiş
səmərəli tədbirlər görürlər:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmaların bütün aspektləri, habelə, əgər maraqlı İştirakçı
Dövlətlər lazım hesab edərlərsə, digər cinayətkar fəaliyyətlərlə bağlı əlaqələrə aid etibarlı və çevik
informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün onların səlahiyyətli orqanları, təşkilatları və xidmətləri
arasında əlaqə kanallarının möhkəmləndirilməsi və ya zəruri olduqda belə kanalların qurulması;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmalarla bağlı təhqiqatın aparılmasında digər İştirakçı
Dövlətlərlə aşağıdakıları üzə çıxarmaq məqsədilə əməkdaşlıq edilməsi:
i) belə hüquqpozmaların törədilməsində iştirak etməkdə şübhəli şəxslərin şəxsiyyəti, olduğu yer və
fəaliyyəti və ya bununla əlaqəsi olan digər şəxslərin olduğu yer;
ii) cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin və ya belə cinayətlərin törədilməsi nəticəsində əldə ol unmuş
əmlakın yerdəyişməsi;
iii) belə hüquqpozmaların törədilməsi üçün istifadə olunmuş və ya istifadəsi nəzərdə tutulmuş əmlakın,
avadanlıqların və ya digər vasitələrin yerdəyişməsi;
c) zəruri predmetlərin, yaxud zəruri miqdarda şeylərin, lazım gəldikdə, analiz və ya istintaq
məqsədilə təqdim olunması;
d) bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmaların törədilməsində istifadə olunan konkret vasitə
və üsullar, habelə fəaliyyətin gizlədilməsi üçün saxta şəxsiyyət vəsiqələrindən, dəyişdirilmiş və ya
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saxtalaşdırılmış sənədlərdən və digər vasitələrdən istifadə barədə informasiyanın lazım gəldikdə digər
İştirakçı Dövlətlərlə mübadiləsi;
e) onların səlahiyyətli orqanları, təşkilatları və xidmətləri arasında səmərəli koordinasiyanı
asanlaşdırmaq, əməkdaşların və ekspertlərin mübadiləsini, habelə maraqlı İştirakçı Dövlətlər arasında
ikitərəfli saziş və müqavilələrin mövcud olduğu hallarda əlaqələndirici əməkdaşların göndərilməsini təşviq
etmək;
f)
informasiya mübadiləsi və bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmaların vaxtında aşkar
edilməsi məqsədilə zəruri hallarda görülən inzibati və başqa tədbirlərin koordinasiyası.
2. Bu Konvensiyanı praktiki tətbiq etmək məqsədilə İştirakçı Dövlətlər öz hüquq mühafizə orqanları
arasında bilavasitə əməkdaşlığa dair ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya müqavilələrin bağlanması, belə
saziş və ya müqavilələrin artıq mövcud olduğu hallarda isə onların dəyişdirilməsi imkanlarını nəzərdən
keçirirlər. Maraqlı İştirakçı Dövlətlər arasında həmin saziş və ya müqavilələrin olmadığı hallarda İştirakçı
Dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmalar üzrə hüquq mühafizə orqanları arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq edilməsi üçün bu Konvensiyanı əsas kimi nəzərdə tuta bilərlər. Lazımi hallarda
İştirakçı Dövlətlər öz hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığı genişləndirmək üçün saziş və ya
müqavilələri, o cümlədən beynəlxalq və ya regional təşkilatların mexanizmlərini tam həcmdə istifadə
edirlər.
3. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan, müasir texnologiyadan istifadə etməklə
törədilən hüquqpozmaların qarşısının alınması məqsədilə öz imkanları daxilində əməkdaşlıq etməyə səy
göstərirlər.
Maddə 49
Birgə istintaqlar
İştirakçı Dövlətlər bir və ya bir neçə dövlətdə istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatının
predmeti olan işlərlə bağlı səlahiyyətli orqanların birgə istintaq qurumları yarada bilməsinə imkan verən
ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya müqavilələrin bağlanmasını nəzərdən keçirirlər. Belə saziş və ya
müqavilələrin olmadığı hallarda birgə istintaqlar hər bir xüsusi hal üzrə razılaşma əsasında həyata keçirilir.
Müvafiq İştirakçı Dövlətlər ərazisində belə istintaqın aparılmalı olduğu iştirakçı Dövlətin suverenliyinə tam
hörmət olunmasını təmin edirlər.
Maddə 50
Xüsusi istintaq üsulları
1. Korrupsiyaya qarşı səmərəli mübarizə məqsədilə hər bir İştirakçı Dövlət öz ərazisində onun
səlahiyyətli orqanlarının nəzarətli göndərişlərindən və müvafiq hesab etdiyi hallarda elektron müşahidə
və digər müşahidə formaları, agentura əməliyyatları kimi xüsusi istintaq üsullarından lazımi formada
istifadə etməsini, habelə bu üsulların köməyi ilə əldə edilmiş sübutların məhkəmədə qəbul edilməsini
təmin etmək üçün, öz daxili hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olan həddə və daxili
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş şərtlərlə, imkan daxilində olan tədbirləri görür.
2. Bu Konvensiya ilə əhatə olunan hüquqpozmaların istintaqı məqsədilə İştirakçı Dövlətlər həmin
xüsusi istintaq üsullarının beynəlxalq səviyyəli əməkdaşlıq çərçivəsində istifadə edilməsi üçün, zəruri
hallarda, müvafiq ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya müqavilələrin bağlanmasına həvəsləndirilir. Belə
saziş və ya müqavilələr dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinə tam riayət etməklə bağlanılır və
tətbiq edilir və bu saziş və ya müqavilələrin şərtlərinə ciddi riayət etməklə həyata keçirilir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən saziş və ya müqavilələr mövcud olmadıqda, həmin xüsusi
istintaq üsullarının beynəlxalq səviyyədə istifadəsi barədə qərar hər bir xüsusi hal üzrə qəbul olunur və
zəruri olduqda, maraqlı İştirakçı Dövlətlərin yurisdiksiyanı həyata keçirməsinə münasibətdə maliyyə
müqavilələrini və qarşılıqlı anlaşmaları nəzərə ala bilər.
4. Nəzarətli göndərişlərin beynəlxalq səviyyədə istifadə olunması barədə qərarlara maraqlı İştirakçı
Dövlətlərin razılığı olduqda, yük və ya vasitələrin tutulması və onların toxunulmadan, yaxud tam və ya
qismən götürülərək və ya dəyişdirilərək davam etdirilməsinə icazə verilməsi kimi metod və vasitələr
daxil edilə bilər.
Fəsil V
AKTİVLƏRİN QAYTARILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR
Maddə 5 1
Ümumi müddəalar
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Bu fəslə uyğun olaraq aktivlərin qaytarılması bu Konvensiyanın əsas prinsipidir və İştirakçı Dövlətlər
bununla bağlı ən geniş surətdə bir-birilə əməkdaşlıq edir və bir-birinə yardım göstərirlər.
Maddə 52
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin köçürülməsinin
aşkar edilməsi və qarşısının alınması
1. Bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinə zidd olmamaq şərtilə hər bir İştirakçı Dövlət öz yurisdiksiyası
altında olan maliyyə müəssisələrindən müştərilərin şəxsiyyətinin yoxlanılmasını, hesablara böyük həcmdə
yatırılmış vəsaitlərin benefisiar mülkiyyətçilərinin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsini və əhəmiyyətli
dövlət vəzifələrini yerinə yetirən və ya yetirmiş şəxslərin, onların ailə üzvlərinin və onlarla sıx bağlı olan
tərəfdaşların və ya bunların hər hansı birinin adından çıxış edən şəxslərin açmağa çalışdığı və ya malik
olduğu hesablar üzərində daha sərt nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə ağla-batan tədbirlərin
görülməsini tələb etmək üçün, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, zəruri olan tədbirlər görür.
Belə daha sərt nəzarət tədbirləri şübhəli əməliyyatlar barədə səlahiyyətli orqanlara məlumat verilməsi
üçün onları aşkara çıxarmaq məqsədi daşıyır və onlar maliyyə müəssisələrinin hər hansı qanuni müştəri ilə
iş aparmasına maneə və ya qadağa kimi təfsir olunmamalıdır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım göstərmək
məqsədilə hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq və regional, regionlararası və
çoxtərəfli təşkilatların pul vəsaitlərinin yuyulmasına qarşı təşəbbüslərini rəhbər tutaraq:
a) öz yurisdiksiyasının şamil olunduğu maliyyə müəssisələri tərəfindən hesabları üzərində daha sərt
nəzarət tədbirlərinin tətbiq ediləcəyi gözlənilən fiziki və ya hüquqi şəxslərə, xüsusi diqqət yetirilməsi
tələb olunan hesab və əməliyyatlara, hesabların açılması və aparılması üzrə müvafıq tədbirlərə, habelə
belə hesablar üzrə qəbul ediləcək hesabatların aparılmasına münasibətdə tövsiyə xarakterli göstərişlər
verir;
b) öz yurisdiksiyasının şamil olunduğu maliyyə müəssisələri tərəfindən şəxsiyyəti başqa formada
müəyyən olunan şəxslərə əlavə olaraq, hesabları üzərində daha sərt nəzarət tədbirlərinin tətbiq ediləcəyi
gözlənilən konkret fiziki və ya hüquqi şəxslərin şəxsiyyəti barədə, digər İştirakçı Dövlətin sorğusu ilə və
ya öz təşəbbüsü ilə, bu müəssisələrə lazımi hallarda məlumat verir.
3.
Bu maddənin 2 (a) bəndinin kontekstində hər bir İştirakçı Dövlət öz maliyyə müəssisələrinin
bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərə aid hesab və əməliyyatlar barədə lazımi hesabatı müvafıq
müddət ərzində saxlamasını təmin etmək üçün tədbirlər görür ki, belə hesabatlara, ən azı, müştərinin,
habelə mümkün olduğu dərəcədə benefisiar mülkiyyətçinin şəxsiyyətinə aid olan məlumat daxil
edilməlidir.
4.
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə olunmuş gəlirlərin
köçürülməsinin qarşısının alınması və aşkar edilməsi məqsədilə hər bir İştirakçı Dövlət fiziki mövcud
olmayan və hər hansı tənzimlənən maliyyə qrupuna daxil olmayan bankların təsis edilməsinə, öz
tənzimləyici və nəzarət orqanlarının köməyi ilə, yol verilməməsi üçün zəruri və təsirli tədbirlər görür.
Bundan başqa, İştirakçı Dövlətlər bu cür qurumlarla müxbir bank münasibətlərinə girməkdən və bu
münasibətləri davam etdirməkdən imtina etmək, habelə fiziki mövcud olmayan və ya heç bir tənzimlənən
maliyyə qrupuna daxil olmayan banklarda olan hesablarından istifadə edən xarici maliyyə qurumları ilə
münasibətlər qurmaqdan çəkinmək tələblərini müəyyən edə bilərlər.
5. Hər bir iştirakçı Dövlət, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, müvafiq dövlət vəzifəli şəxslər
tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatlar barədə məlumat verilməsi üçün səmərəli sistemlərin
yaradılmasını nəzərdə tutur və bu tələblərin yerinə yetirilməməsi üzrə lazımi sanksiyalar müəyyən edir.
Hər bir İştirakçı Dövlət həmçinin elə tədbirlər qəbul edə bilər ki, onun səlahiyyətli orqanları bu
Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əl-də edilən gəlirlər üzrə istintaq aparılması,
onların tələb edilməsi və geri qaytarılması üçün zəruri olan hallarda digər İştirakçı Dövlətin səlahiyyətli
orqanları ilə belə informasiyanın mübadiləsini həyata keçirə bilsinlər.
6. Hər bir İştirakçı Dövlət hər hansı xarici ölkədə hansısa maliyyə hesabı ilə bağlı marağı və ya imza
hüququ olan, yaxud başqa səlahiyyətlərə malik olan müvafiq dövlət vəzifəli şəxslərin bu barədə lazımi
orqanlara məlumat verməsini və belə hesablara dair lazımi hesabat aparılmasını təmin etmək üçün, öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, tələb olunan tədbirləri görür. Belə tədbirlər həmçinin həmin tələblərin
yerinə yetirilməməsinə görə müvafiq sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutur.
Maddə 53
Əmlakın bilavasitə geri qaytarılması üzrə tədbirlər
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Hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq:
a) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, digər İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış
hər hansı hüquqpozmanın törədilməsi nəticəsində əldə olunmuş əmlaka hüququn və ya sahibliyin
tanınması üçün mülki iddia ilə onun məhkəmələrinə müraciət edə bilsin;
b) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, onun məhkəmələri bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış
hüquqpozmaları törətmiş şəxslərin üzərinə bu hüquqpozmalardan zərər çəkmiş digər İştirakçı Dövlətə
kompensasiya ödəmək və ya zərərlərin əvəzini ödəmək öhdəliyi qoya bilsinlər;
c) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, onun məhkəmələri və ya səlahiyyətli orqanları müsadirə barədə
qərar çıxararkən digər İştirakçı Dövlətin bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hər hansı
hüquqpozmanın törədilməsi nəticəsində əldə olunmuş əmlak üzərində qanuni mülkiyyət hüququnun
tanınması tələbini nəzərə ala bilsinlər.
Maddə 5 4
Müsadirə məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə
əmlakın geri qaytarılması mexanizmləri
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquq-pozmalardan hər hansı birinin
törədilməsi nəticəsində əldə edilmiş və ya belə hüquqpozmaların törədilməsi üçün istifadə olunmuş
əmlakla əlaqədar bu Konvensiyanın 55-ci maddəsinə əsasən qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərilməsi məqsədilə, öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq:
a) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, onun səlahiyyətli orqanları digər İştirakçı Dövlətin
məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış müsadirə qərarlarmı icra edə bilsinlər;
b) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, onun səlahiyyətli orqanları pul vəsaitlərinin yuyulması ilə
bağlı hüquqpozma və ya onun yurisdiksiyası altına düşən digər hüquqpozmalar üzrə məhkəmə qərarları
çıxararkən, yaxud onun qanunvericiliyi ilə icazə verilən digər prosedurlardan istifadə edərkən
xarici mənşəli həmin əmlakın müsadirəsi barədə öz yurisdiksiyaları çərçivəsində qərar çıxara bilsinlər;
c) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, cinayət törətmiş şəxsin ölümü, gizlənməsi və ya olmaması
səbəbindən təqib oluna bilmədiyi hallarda, yaxud digər müvafiq hallarda cinayət məsuliyyətinə məhkum
edilmədən həmin əmlakın müsadirə edilməsi mümkün olsun.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanın 55-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən edilmiş sorğu üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi məqsədilə, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq:
a)
lazım gələn elə tədbirlər görür ki, onun səlahiyyətli orqanları, həbs və ya götürmə tədbirlərinin
görülməsi üçün kifayət qədər əsaslar olduğu, habelə əmlakın son nəticədə bu maddənin 1 (a) bəndinin
məqsədləri üçün müsadirənin predmeti olacağı barədə sorğu edilən İştirakçı Dövləti inanmağa
vadar edən ağlabatan əsaslar göstərən sorğu edən İştirakçı Dövlətin məhkəmələri və ya səlahiyyətli
orqanları tərəfindən çıxarılmış həbs və ya götürmə haqqında qərara əsasən əmlakı götürə və ya onun
üzərinə həbs qoya bilsinlər;
b) lazım gələn elə tədbirlər görür ki, onun səlahiyyətli orqanları, həbs və ya götürmə tədbirlərinin
görülməsi üçün kifayət qədər əsaslar olduğu, habelə əmlakın son nəticədə bu maddənin 1 (a) bəndinin
məqsədləri üçün müsadirənin predmeti olacağı barədə sorğu edilən İştirakçı Dövləti inanmağa vadar
edən ağlabatan əsaslar göstərən sorğu edən İştirakçı Dövlətin sorğusuna əsasən əmlakı götürə və ya
onun üzərinə həbs qoya bilsinlər;
c)
əlavə olaraq elə tədbirlər görür ki, onun səlahiyyətli orqanları bu cür əmlakı: məsələn, onun
əldə edilməsi ilə bağlı həbsə və ya ittihamın elan edilməsinə dair xarici qərar əsasında müsadirə
məqsədilə saxlaya bilsinlər.
Maddə 55
Müsadirə məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlıq
1. İştirakçı Dövlət onun ərazisində yerləşən bu Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 1-ci bəndində
göstərilmiş cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirləri, əmlakı, avadanlıqları və cinayət törədilməsinin digər
vasitələrini müsadirə etmək üçün bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan hər hansı
birinə yurisdiksiyası olan digər İştirakçı Dövlətdən sorğu aldıqda, öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində
mümkün olan maksimum dərəcədə:
a) müsadirə barədə qərar çıxarılması üçün bu sorğunu öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir və
belə qərarın çıxarıldığı halda onu icraya yönəldir; yaxud
b) Bu Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 1-ci bəndinə və 54-cü maddəsinin 1 (a) bəndinə əsasən
sorğu edən İştirakçı Dövlətin məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış müsadirə qərarını sorğuda göstərilən
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həcmdə icra edilməsi üçün öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir, o şərtlə ki, həmin sorğu sorğu edilən
İştirakçı Dövlətin ərazisində yerləşən və 31-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayət yolu ilə əldə
edilən gəlirlərə, əmlaka, avadanlıqlara və cinayətin digər törədilmə vasitələrinə aid olsun.
2. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan hər hansı birinə yurisdiksiyası olan
digər İştirakçı Dövlətdən sorğu aldıqdan sonra, sorğu edilən İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanın 31-ci
maddəsinin 1-ci bəndində göstərilmiş cinayət gəlirlərinin, əmlakın, avadanlıqların və cinayət
törədilməsinin digər vasitələrinin sorğu edən İştirakçı Dövlət və ya bu maddənin 1 -ci bəndinə əsasən
sorğu edilən İştirakçı Dövlət tərəfindən ediləcək mümkün müsadirəsi məqsədilə aşkarlanması,
izlənməsi, həbsi və ya götürülməsi üçün tədbirlər görür.
3. Bu Konvensiyanın 46-cı maddəsinin müddəaları bu maddəyə mutatis mutandis tətbiq olunur.
Bu maddə əsasında göndərilən sorğularda 46-cı maddənin 15-ci bəndində göstərilmiş məlumatlara əlavə
olaraq həmçinin aşağıdakılar göstərilir:
a) bu maddənin 1 (a) bəndində nəzərdə tutulmuş sorğu ilə əlaqədar - müsadirə edilməli olan
əmlakın təsviri, o cümlədən mümkün olduğu qədər yerləşdiyi yer barədə və lazım olduğu halda, əmlakın
təqribi dəyəri, habelə sorğu edən İştirakçı Dövlətin istinad etdiyi və sorğu edilən İştirakçı Dövlətin
öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq qərar çıxara bilməsi üçün kifayət edəcək faktların xülasə
edildiyi bəyanat;
b) bu maddənin 1 (b) bəndində nəzərdə tutulmuş sorğu ilə əlaqədar - sorğu edən İştirakçı Dövlət
tərəfindən verilən və sorğunun əsaslandığı müsadirə qərarının hüquqi cəhətdən qəbul edilən surəti,
faktların xülasə olunduğu bəyanat və qərarın hansı həcmdə icra edilməsinin xahiş edildiyi barədə
məlumat, vicdanlı üçüncü tərəflərə lazımi məlumatların göndərilməsi və lazımi hüquqi prosedurlara
riayət edilməsinin təmin olunması üçün sorğu edən İştirakçı Dövlətin gördüyü tədbirləri göstərən
bəyanat, müsadirə qərarının qəti olduğunu göstərən bəyanat;
c) bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sorğu ilə əlaqədar - sorğu edən İştirakçı Dövlətin
istinad etdiyi faktları xülasə edən bəyanat və sorğu edilən tədbirlərin təsviri, habelə, əgər varsa, sorğunun
əsaslandığı qərarın hüquqi cəhətdən qəbul edilən surəti.
4. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş qərar və tədbirlər sorğu edilən İştirakçı
Dövlət tərəfindən onun daxili qanunvericiliyinin müddəalarına və ya prosessual normalarına, yaxud sorğu
edən İştirakçı Dövlətlə münasibətlərində bağlı olduğu hər hansı ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya
müqavilələrə uyğun olaraq və onlara riayət edilməsi şərtilə qəbul edilir.
5. Hər bir İştirakçı Dövlət bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edən öz qanım
və qaydalarının mətnlərini, habelə belə qanun və qaydalara bütün sonrakı dəyişikliklərin mətnlərini
və ya onların xülasəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim edir.
6. İştirakçı Dövlət bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilmiş tədbirlərin görülməsi üçün
müvafıq müqavilənin mövcud olmasını istəyərsə, onda həmin İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanı zəruri
və kifayət edici müqavilə əsası kimi nəzərdə tutur.
7.
Sorğu edilən İştirakçı Dövlətin kifayət hesab etdiyi sübutlar ona vaxtında verilmədikdə və ya
əmlak cüzi dəyərə malik olan hallarda bu maddə üzrə əməkdaşlıqdan imtina edilə və ya qətimkan
tədbirləri dayandırıla bilər.
8. Bu maddəyə uyğun olaraq görülmüş hər hansı qətimkan tədbirini dayandırmazdan əvvəl, sorğu
edilən İştirakçı Dövlət mümkün olan hər bir halda sorğu edən İştirakçı Dövlətə imkan verir ki, belə
tədbirlərin davam etdirilməsinin lehinə öz əsaslarını göstərə bilsin.
9.
Bu maddənin müddəaları vicdanlı üçüncü tərəflərin hüquqlarının zərərinə təfsir olunmur.
Maddə 56
Xüsusi əməkdaşlıq
Öz daxili qanunvericiliyinə zidd olmadan hər bir İştirakçı Dövlət, açıqlayacağı məlumatların onu alan
İştirakçı Dövlətə istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatı başlamaqda və aparmaqda kömək edəcəyini,
yaxud bu İştirakçı Dövlət tərəfindən Konvensiyanın bu fəslinə əsasən sorğu edilməsinə səbəb olacağını
hesab edərsə, elə tədbirlər görməyə çalışır ki, bu tədbirlər ona özünün apardığı istintaq, cinayət təqibi
və ya məhkəmə icraatlarına xələl gətirmədən bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan
əldə edilmiş gəlirlər barədə məlumatları sorğu edilməsini gözləmədən digər İştirakçı Dövlətə təqdim
etməyə imkan versin.
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Maddə 57
Aktivlərin geri qaytarılması və onlara sərəncam verilməsi
1. Bu Konvensiyanın 31 və ya 55-ci maddələrinə əsasən İştirakçı Dövlət tərəfindən müsadirə
edilmiş əmlaka, onun bu maddənin 3-cü bəndinə əsasən öz əvvəlki qanuni sahibinə qaytarılması da
daxil olmaqla, həmin İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanın müddəalarına və öz daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq sərəncam verir.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, lazım gələn
elə qanunvericilik və digər tədbirlər görür ki, onun səlahiyyətli orqanları başqa İştirakçı Dövlətin bu
Konvensiyaya əsasən etdiyi sorğu üzrə hərəkət edərkən, müsadirə edilmiş əmlakı vicdanlı üçüncü
tərəflərin hüquqları nəzərə alınmaqla geri qaytara bilsinlər.
3. Bu Konvensiyanın 46 və 55-ci maddələrinə və bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq,
sorğu edilən İştirakçı Dövlət:
a) bu Konvensiyanın 17 və 23-cü maddələrində göstərildiyi kimi dövlət vəsaitlərinin talandığı və
ya talanmış dövlət vəsaitlərinin qeyri-qanuni leqallaşdırıldığı hallarda, əgər müsadirə 55-ci maddəyə
uyğun olaraq və sorğu edən İştirakçı Dövlətin qəti məhkəmə qərarı əsasında icra edilmişdirsə,
baxmayaraq ki, o, bu tələbdən imtina edə bilər, müsadirə edilmiş əmlakı sorğu edən iştirakçı Dövlətə
qaytarır;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı hüquqpozmadan əldə edilmiş gəlirlərlə bağlı hallarda,
əgər müsadirə 55-ci maddəyə uyğun olaraq və sorğu edən İştirakçı Dövlətin qəti məhkəmə qərarı
əsasında icra edilmişdirsə, baxmayaraq ki, o, bu tələbdən imtina edə bilər, müsadirə edilmiş əmlakı sorğu
edən İştirakçı Dövlətə qaytarır, o halda ki, sorğu edən İştirakçı Dövlət müsadirə edilmiş belə əmlaka özünün
əvvəllər mövcud olmuş mülkiyyət hüququnu sorğu edilən İştirakçı Dövlət qarşısında ağlabatan surətdə
sübut edir, yaxud sorğu edilən İştirakçı Dövlət sorğu edən İştirakçı Dövlətə vurulmuş ziyanı müsadirə
edilmiş əmlakın geri qaytarılmasının əsası kimi tanıyır;
c) bütün digər hallarda, müsadirə edilmiş əmlakın sorğu edən İştirakçı Dövlətə qaytarılmasını və ya
belə əmlakın öz əvvəlki qanuni sahiblərinə qaytarılmasını, yaxud cinayətdən zərərçəkənlərə kompensasiya
ödənilməsini prioritet məsələ kimi nəzərdən keçirir.
4.
Lazım gələn hallarda, əgər İştirakçı Dövlətlər başqa cür qərar qəbul etməzlərsə, sorğu edilən
İştirakçı Dövlət müsadirə edilmiş əmlakın bu maddəyə uyğun olaraq geri qaytarılması və ya ona
sərəncam verilməsi ilə əlaqədar istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatı gedişində çəkilmiş
ağlabatan xərcləri çıxa bilər.
5.
Lazım gələn hallarda İştirakçı Dövlətlər müsadirə edilmiş əmlaka qəti sərəncam verilməsi ilə
bağlı hər bir konkret hal üçün saziş və ya qarşılıqlı surətdə qəbul olunan müqavilə bağlanması
imkanlarını xüsusən nəzərdən keçirə bilərlər.
Maddə 58
Maliyyə-kəşfiyyat qurumu
İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin
köçürülməsinin qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq, habelə belə gəlirlərin tutulmasının yol və
üsullarından istifadə edilməsinə kömək göstərmək məqsədilə bir-birilə əməkdaşlıq edir və bu məqsədlə,
şübhəli maliyyə əməliyyatları barədə məlumatların alınmasına, təhlilinə və səlahiyyətli orqanlara
göndərilməsinə görə məsuliyyət daşıyacaq maliyyə-kəşfiyyat qurumunun yaradılması məsələsini
nəzərdən keçirirlər.
Maddə 59
İkitərəfli və çoxtərəfli saziş və müqavilələr
İştirakçı Dövlətlər Konvensiyanın bu fəslinə əsasən həyata keçirilən beynəlxalq əməkdaşlığın
səmərəliliyini yüksəltmək üçün ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya müqavilələrin bağlanması
imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
F ə s i l VI
TEXNİKİ YARDIM VƏ MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ
Maddə 60
Kadr hazırlığı və texniki yardım
1. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizəyə görə məsuliyyət
daşıyan heyəti üçün zəruri olan həddə xüsusi hazırlıq proqramları işləyib hazırlayır, həyata keçirir və ya
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təkmilləşdirir. Belə hazırlıq proqramları, digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin aşağıdakı sahələri əhatə
edir:
a) korrupsiyanın qarşısının alınması, aşkar edilməsi, cəzalandırılması, habelə sübutların toplanması
və istintaq aparılması metodlarından istifadə də daxil olmaqla onunla mübarizə üçün səmərəli tədbirlər;
b) korrupsiyaya əks təsir üzrə strateji siyasətin işlənib hazırlanması və planlaşdırılması
sahəsində potensialın yaradılması;
c) qarşılıqlı hüquqi yardıma dair bu Konvensiyanın tələblərinə uyğun sorğuların tərtib olunması
məsələsi üzrə səlahiyyətli orqan əməkdaşlarının hazırlanması;
d) təsisatların, dövlət
xidmətlərini idarəetmənin, dövlət
maliyyələrini, həmçinin
dövlət
satınalmalarını idarəetmənin və özəl sektorun dəyərləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi;
e) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin
köçürülməsinin qarşısının alınması, habelə belə gəlirlərin götürülməsi;
f) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin köçürülməsi
üzrə əməliyyatların aşkar olunması və dayandırılması;
g) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin
yerdəyişməsinin, habelə belə gəlirlərin köçürülməsi, gizlədilməsi və ya ört-basdır edilməsi üçün istifadə
olunan metodların izlənməsi;
h) bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin geri
qaytarılmasına imkan verən müvafiq və səmərəli hüquqi və inzibati mexanizm və metodlar;
i) məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq edən zərərçəkən və şahidlərin müdafiəsi üçün istifadə edilən
metodlar;
j) əməkdaşların milli və beynəlxalq qaydalara, habelə dillərin öyrənilməsinə aid məsələlər üzrə
hazırlanması.
2.
İştirakçı Dövlətlər özlərinin korrupsiya ilə mübarizə üzrə müvafiq plan və proqramları ilə bağlı
bir-birinə, xüsusən inkişaf etməkdə olan ölkələrin mənafeyi naminə, öz imkanları daxilində ən geniş
formada texniki yardım göstərmək məsələsini nəzərdən keçirirlər ki, belə yardıma həmçinin bu
maddənin 1-ci bəndində göstərilən sahələr üzrə maddi yardım və kadr hazırlığı, habelə ekstradisiya və
qarşılıqlı hüquqi yardım sahəsində İştirakçı Dövlətlər arasında beynəlxalq əməkdaşlığa kömək edəcək
kadr hazırlığı, yardım göstərilməsi və müvafiq təcrübə və xüsusi biliklərin qarşılıqlı mübadiləsi daxildir.
3. İştirakçı Dövlətlər beynəlxalq və regional təşkilatlarda, habelə, müvafiq ikitərəfli və çoxtərəfli
saziş və ya müqavilələr çərçivəsində görülən praktiki və treninq tədbirlərinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə yönəlmiş səylərini zəruri olan dərəcədə gücləndirirlər.
4.
İştirakçı Dövlətlər səlahiyyətli orqanların və ictimaiyyətin iştirakı ilə korrupsiyaya qarşı
mübarizə strategiyasının və fəaliyyət planlarının hazırlanması məqsədilə, öz ölkələrində korrupsiyanın
növləri, səbəbləri, nəticələri və məsrəfləri ilə bağlı qiymətləndirmələrin, tədqiqat və işlərin
aparılmasında bir-birinə müvafiq sorğu üzrə yardım etmək imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
5. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tanınmış hüquqpozmalardan əldə edilmiş gəlirlərin tutulmasına
yardım məqsədilə İştirakçı Dövlətlər bu məqsədə nail olmağa kömək edəcək ekspertlərin adlarmı birbirinə bildirmək üçün əməkdaşlıq edə bilərlər.
6. İştirakçı Dövlətlər əməkdaşlığa və texniki yardıma imkan yaratmaq, habelə qarşılıqlı maraq
doğuran problemlərin, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin xüsusi
problem və tələbatının müzakirəsini stimullaşdırmaq üçün subregional, regional və beynəlxalq
konfrans və seminarlardan istifadə imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
7. İştirakçı Dövlətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin texniki yardım
sahəsində proqram və layihələr həyata keçirməklə bu Konvensiyanı tətbiq etmək səylərinə maliyyə
dəstəyi vermək üçün könüllü mexanizmlərin yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
8. Hər bir İştirakçı Dövlət inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə
yönəlmiş proqram və layihələrin realizəsinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq
üzrə İdarəsi vasitəsilə yardım etmək məqsədilə, İdarənin ehtiyacları üçün könüllü ianələrin ayrılması
imkanlarını nəzərdən keçirir.
M ad d ə 6 1
Korrupsiyaya dair məlumatların toplanması
və təhlili, bu məlumatların mübadiləsi
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1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz ərazisində korrupsiya sahəsində təmayüllərin, habelə korrupsiya
hüquqpozmalarının törədildiyi şəraitin ekspertlərin iştirakı ilə təhlil edilməsi imkanlarını nəzərdən
keçirir.
2.
İştirakçı Dövlətlər korrupsiyaya dair analitik biliklərin, statistik məlumatların və korrupsiyanın
qarşısının alınması və onunla mübarizə üçün mümkün dərəcədə ümumi anlayışlar, standartlar və
metodologiyalar hazırlamaq məqsədilə, həmçinin ən yaxşı praktika haqqında məlumatların
hazırlanmasını və onların birbaşa və beynəlxalq və ya regional təşkilatlar vasitəsilə mübadiləsini
nəzərdən keçirirlər.
3.
Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiya ilə mübarizə üzrə öz siyasətinə və praktiki tədbirlərinə
nəzarət edilməsi, habelə onların səmərəliliyinin və təsirliliyinin qiymətləndirilməsi imkanlarını nəzərdən
keçirir.
Maddə 62
Başqa tədbirlər: bu Konvensiyanın iqtisadi inkişaf
və texniki yardım vasitəsilə həyata keçirilməsi
1. İştirakçı Dövlətlər korrupsiyanın bütövlükdə cəmiyyət üçün, o cümlədən sabit inkişaf üçün mənfi
nəticələrini nəzərə alaraq, beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə bu Konvensiyanın optimal səviyyədə həyata
keçirilməsinə imkan verən tədbirlər görürlər.
2.
İştirakçı Dövlətlər aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq üçün bir-biri ilə, habelə beynəlxalq və
regional təşkilatlar ilə koordinasiya şəraitində və imkan daxilində konkret səylər göstərirlər:
a) inkişaf etməkdə olan ölkələrin korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə
sahəsində imkanlarını gücləndirmək məqsədilə bu ölkələrlə müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlığın
fəallaşdırılması;
b) inkişaf etməkdə olan ölkələrin korrupsiyanın səmərəli surətdə qarşısının alınması və onunla
mübarizə üzrə səylərini dəstəkləmək və onlara bu Konvensiyanı müvəffəqiyyətlə həyata keçirməkdə
kömək etmək məqsədilə maliyyə və maddi yardımın genişləndirilməsi;
c) inkişaf etməkdə olan ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin bu Konvensiyanın həyata
keçirilməsi ilə bağlı tələbatlarının ödənilməsinə kömək etmək üçün onlara texniki yardım göstərilməsi.
Bunun üçün, İştirakçı Dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən yaradılmış maliyyələşdirmə
mexanizmində konkret olaraq həmin məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş hesaba müntəzəm olaraq kifayət
miqdarda könüllü ianələr köçürməyə çalışırlar. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən
müsadirə olunmuş pul vəsaitlərinin müəyyən hissəsini və ya cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin və
ya əmlakın müvafiq qismini yuxarıda göstərilən hesaba köçürmək məsələsini öz daxili
qanunvericiliyinə və bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq ayrıca nəzərdən keçirə bilərlər;
d) digər İştirakçı Dövlətləri və maliyyə qurumlarını, lazımi hallarda bu maddəyə uyğun olaraq
həyata keçirilən səylərə qoşulmağa, xüsusən inkişaf etməkdə olan ölkələrə bu Konvensiyada nəzərdə
tutulmuş məqsədlərə nail olmaqda yardım etmək üçün daha çox hazırlıq proqramları və müasir
avadanlıqla təmin etməyə həvəsləndirmə və inandırma.
3.
Bu tədbirlər ikitərəfli, regional və ya beynəlxalq səviyyəli xarici yardım və ya maliyyə
əməkdaşlığı barədə digər müqavilələrə aid mövcud öhdəliklərə imkan daxilində xələl gətirmir.
4.
İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş beynəlxalq əməkdaşlığın
səmərəliliyinin təmin edilməsi, habelə korrupsiyanın qarşısının alınması və aşkar edilməsi və onunla
mübarizə aparılması üçün zəruri olan maliyyə müqavilələrini nəzərə alaraq öz aralarında maddi-texniki
yardıma dair ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya müqavilələr bağlaya bilərlər.
Fəsil VII
TƏTBİQ MEXANİZMLƏRİ
Maddə 63
Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransı
1. Bu Konvensiya ilə müəyyən olunan məqsədlərə nail olunması yolunda İştirakçı Dövlətlərin
imkanlarının və onlar arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məqsədilə, habelə bu Konvensiyanın
tətbiq edilməsinin təşviq və təhlil edilməsi üçün Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransı təsis
olunur.
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2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra bir
ildən gec olmayaraq İştirakçı Dövlətlərin Konfransını çağırır. Bundan sonra İştirakçı Dövlətlərin
Konfransında qəbul edilmiş prosedur qaydalarına uyğun olaraq Konfransın növbəti iclasları keçiriləcək.
3.
İştirakçı Dövlətlərin Konfransı prosedur qaydalarını və bu maddədə göstərilmiş fəaliyyət
növlərinin həyata keçirilməsini tənzimləyən qaydaları, o cümlədən müşahidəçilərin qəbul edilməsi və
iştirakına, habelə bu fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsinə çəkilmiş xərclərə aid qaydaları
qəbul edir.
4.
İştirakçı Dövlətlərin Konfransı bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş məqsədlərə nail
olunması üçün fəaliyyət növləri, iş prosedurları və metodları barədə razılığa gəlir ki, bunlara həmçinin
aiddir:
a) bu Konvensiyanın 60 və 62-ci maddələrinə və II-V fəsillərinin müddəalarına uyğun olaraq,
həmçinin könüllü ianələrin toplanmasını stimullaşdırmaq yolu ilə İştirakçı Dövlətlərin fəaliyyətinin
dəstəklənməsi;
b) digər vasitələrlə yanaşı, həmçinin bu maddədə göstərildiyi kimi, aidiyyəti məlumatların dərc
edilməsi yolu ilə, korrupsiyanın formaları və bu sahədə təmayüllər, korrupsiyanın qarşısının alınması
və onunla mübarizə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin geri qaytarılması üçün uğurlu təcrübə
barədə İştirakçı Dövlətlər arasında məlumat mübadiləsinə kömək göstərilməsi;
c) müvafiq beynəlxalq və regional təşkilat və mexanizmlərlə, habelə qeyri-hökumət təşkilatları ilə
əməkdaşlıq;
d) bir işin lazımsız olaraq təkrarən görülməsinin qarşısını almaq üçün digər beynəlxalq və regional
mexanizmlərin korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə məqsədilə hazırladıqları müvafiq
məlumatların lazımi qaydada istifadə edilməsi;
e) bu Konvensiyanın onun İştirakçısı olan Dövlətlər tərəfindən tətbiq edilməsinin dövri olaraq
nəzərdən keçirilməsi;
f) bu Konvensiyanın təkmilləşdirilməsinə və onun tətbiqinə dair tövsiyələrin hazırlanması;
g) bu Konvensiyanın tətbiqi üzrə İştirakçı Dövlətlərin texniki yardıma olan ehtiyacının nəzərə
alınması və bununla bağlı Konfransın zəruri hesab edəcəyi bütün hərəkətlər üzrə tövsiyələrin
hazırlanması.
5.
Bu maddənin 4-cü bəndinin məqsədləri üçün İştirakçı Dövlətlərin Konfransı İştirakçı
Dövlətlərin bu Konvensiyanın tətbiqi üçün gördüyü tədbirlər və bu zaman qarşılaşdıqları çətinliklər
barədə, onların özlərinin təqdim etdiyi məlumat əsasında və İştirakçı Dövlətlərin Konfransı tərəfindən
yaradıla bilən əlavə nəzarət mexanizmləri əsasında zəruri məlumat alır.
6. Hər bir İştirakçı Dövlət öz proqramları, planları və təcrübəsi barədə, habelə bu Konvensiyanın
tətbiqinə yönəlmiş qanunvericilik və inzibati tədbirlər barədə İştirakçı Dövlətlərin Konfransına tələb
olunan qaydada məlumat təqdim edir. İştirakçı Dövlətlərin Konfransı, digər mənbələrlə
yanaşı, həmçinin İştirakçı Dövlətlərdən və səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlardan alınmış məlumatlar da
daxil olmaqla, məlumatların alınmasının və onun əsasında müvafiq qərarlar qəbul edilməsinin ən
səmərəli yollarını öyrənir. Müvafiq qeyri-hökumət təşkilatlarından alınmış və İştirakçı
Dövlətlərin Konfransının qərarı ilə müəyyən ediləcək prosedurlara əsasən lazımi qaydada akkreditə
olunmuş materiallar da nəzərdən keçirilə bilər.
7. Bu maddənin 4-6-cı bəndlərinə uyğun olaraq İştirakçı Dövlətlərin Konfransı Konvensiyanın
səmərəli surətdə tətbiq edilməsinə kömək məqsədilə, zəruri hesab edərsə, hər hansı müvafiq mexanizmi
və ya orqanı təsis edir.
M a d d ə 64
Katiblik
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransını
zəruri katiblik xidməti ilə təmin edir.
2. Katiblik:
a) bu Konvensiyanın 63-cü maddəsi ilə müəyyən edilən fəaliyyətin həyata keçirilməsində İştirakçı
Dövlətlərin Konfransına kömək göstərir, habelə İştirakçı Dövlətlərin Konfransının sessiyalarını təşkil
edir və onları zəruri xidmətlə təmin edir;
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b) İştirakçı Dövlətlərə, onların xahişi üzrə, bu Konvensiyanın 63-cü maddəsinin 5 və 6-cı
bəndlərində nəzərdə tutulduğu kimi, İştirakçı Dövlətlərin Konfransına məlumatlar verməkdə kömək
göstərir; və
c) digər müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatların katiblikləri ilə zəruri koordinasiyanı təmin
edir.
Fəsil VIII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 65
Konvensiyanın təsdiq edilməsi
1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiya üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün,
öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, zəruri tədbirlər, o cümlədən qanunvericilik
və inzibati tədbirlər görür.
2. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə məqsədilə, bu
Konvensiyada nəzərdə tutulan tədbirlərdən daha ciddi və sərt tədbirlər görə bilər.
Maddə 66
Mübahisələrin həlli
1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi ilə bağlı yaranan mübahisələri danışıqlar
yolu ilə həll etməyə çalışırlar.
2. Bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı iki və ya daha çox sayda İştirakçı Dövlət arasında
yaranmış mübahisə danışıqlar yolu ilə ağlabatan müddət ərzində həll edilə bilməzsə, bu İştirakçı
Dövlətlərdən birinin müraciəti ilə mübahisə arbitraj araşdırmasına verilir. Arbitraj barədə
müraciətin edildiyi gündən altı ay ərzində bu İştirakçı Dövlətlər arbitrajın təşkili barədə razılığa gələ
bilmirsə, bu İştirakçı Dövlətlərdən hər hansı biri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Nizamnaməsinə
uyğun olaraq müraciət etməklə, mübahisəni həmin Məhkəməyə verə bilər.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya edərkən, qəbul və ya
təsdiq edərkən, yaxud ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, o özünü bu maddənin 2-ci bəndinin
müddəaları ilə bağlı hesab etmir. Digər İştirakçı Dövlətlər belə qeyd-şərt etmiş hər hansı İştirakçı
Dövlətə bu maddənin 2-ci bəndinə münasibətdə bağlı deyillər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə əsasən qeyd-şərt etmiş İştirakçı Dövlət Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərmək yolu ilə istənilən zaman bu qeyd-şərti geri götürə bilər.
Maddə 67
İmzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya 2003-cü il dekabr ayının 9-dan 11-dək Meksikanın Merida şəhərində, sonra isə
Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Qərargahında 2005-ci il 9 dekabr tarixinədək bütün
dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən imzalanmaq üçün də açıqdır,
lakin belə təşkilatların üzvü olan dövlətlərdən ən azı biri bu Konvensiyam bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq imzalamış olmalıdır.
3. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilir. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədləri
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca təhvil verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı,
əgər onun üzvü olan dövlətlərdən ən azı biri bu qaydada üzvlüyə qəbul olunmuşdursa, öz ratifikasiya,
qəbul və ya təsdiq sənədini saxlanca təhvil verə bilər. Belə ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədində
həmin təşkilat bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərlə bağlı öz səlahiyyət dairəsini bildirir. Həmin
təşkilat öz səlahiyyət dairəsində istənilən müvafiq dəyişiklik barədə də depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Konvensiya hər hansı dövlətin və ya üzv dövlətlərindən ən azı biri bu Konvensiyanın
İştirakçısı olan regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının qoşulması üçün açıqdır. Qoşulma barədə sənədlər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanca təhvil verilir. Qoşulma zamanı regional iqtisadi
inteqrasiya təşkilatı bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərlə bağlı öz səlahiyyət dairəsini bildirir.
Həmin təşkilat öz səlahiyyət dairəsində istənilən müvafiq dəyişiklik barədə də depozitariyə məlumat
verir.
Maddə 68
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya otuzuncu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədinin saxlanca təhvil verilməsi tarixindən
sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Bu bəndin məqsədləri üçün, regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı
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tərəfindən saxlanca verilmiş hər hansı sənəd bu təşkilata üzv dövlətlər tərəfindən saxlanca verilmiş
sənədlərə əlavə kimi hesab edilmir.
2. Otuzuncu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədinin saxlanca verilməsindən sonra bu Konvensiyanı
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional iqtisadi
inteqrasiya təşkilatı üçün bu Konvensiya belə dövlət və ya təşkilat tərəfindən müvafıq sənədin saxlanca
verildiyi tarixdən sonrakı otuzuncu gün, yaxud bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən bu Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi gün, bu iki tarixdən hansının daha sonra gəlməsindən asılı olaraq, qüvvəyə minir.
Maddə 69
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş il keçdikdən sonra İştirakçı Dövlət düzəliş təklif
edə və onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərə bilər ki, o da bu təklifin baxılması və
qərar qəbul edilməsi məqsədilə düzəlişi İştirakçı Dövlətlərə və İştirakçı Dövlətlərin
Konfransına göndərir. İştirakçı Dövlətlərin Konfransı hər bir düzəlişlə bağlı konsensusa nail olmaq
üçün bütün səylərini göstərir. Əgər konsensusa nail olmaq üçün bütün səylər göstərilmiş, bununla belə
razılıq əldə olunmamışdırsa, onda ən son tədbir kimi, düzəlişin qəbul edilməsi üçün, İştirakçı Dövlətlərin
Konfransının iclasında iştirak edən və səs verən İştirakçı Dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu tələb olunur.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə bu maddəyə
əsasən səs hüququnu bu Konvensiyanın İştirakçısı olan öz üzv dövlətlərinin sayına bərabər səs sayı ilə
həyata keçirir. Belə təşkilatın üzvü olan dövlətlər səs hüquqlarından özləri istifadə edirlərsə, təşkilat
səs hüququnu həyata keçirmir və əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən qəbul edilən düzəliş İştirakçı Dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən qəbul edilən düzəliş İştirakçı Dövlətə münasibətdə bu düzəlişin
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verildiyi
tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
5. Düzəliş qüvvəyə mindikdə, onunla bağlı olmağa razılıq vermiş İştirakçı Dövlətlər üçün məcburi
olur. Digər İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın müddəaları və əvvəllər ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
etdikləri düzəlişlərlə bağlı olaraq qalırlar.
Maddə 70
Denonsasiya
1. İştirakçı Dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərmək yolu ilə bu
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Belə denonsasiya bildirişin baş katib tərəfindən alındığı tarixdən bir
il keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlər bu Konvensiyanı
denonsasiya etdikləri halda, həmin təşkilatın bu Konvensiyaya tərəf olması dayandırılır.
Maddə 7 1
Depozitari və dillər
1. Bu Konvensiyanın depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi təyin olunur.
2. Bu Konvensiyanın ingilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərində bərabər autentik mətnlərdə
olan əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza
edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının korrupsiya Əleyhinə
Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının
QEYD-ŞƏRTLƏRİ VƏ BƏYANATLARI
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə həmin ərazilərin işğaldan azad
olunmasına qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə
olunur).
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyada öz əksini tapmış heç bir hüquq, öhdəlik
və müddəa Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq
edilməyəcəkdir.
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3. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 6-cı bəndinin "a" yarımbəndinə
uyğun olaraq bəyan edir ki, o, cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) üzrə digər iştirakçı
dövlətlərlə əməkdaşlıq üçün bu Konvensiyadan hüquqi əsas kimi istifadə edəcəkdir.
4. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 13-cü bəndinə uyğun olaraq bildirir
ki, qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi üzrə sorğuların qəbul edilməsinə və ya onların yerinə
yetirilməsinə, bu sorğuların yerinə yetirilməsi üçün müvafiq səlahiyyətli orqanlara verilməsinə görə
məsuliyyət daşıyan mərkəzi orqan kimi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu təyin olunur.
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ 1001, Nigar Rəfibəyli küçəsi, 7.
5. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 14-cü bəndi ilə əlaqədar bəyan edir
ki, qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi barədə sorğular və onlara əlavə edilən sənədlər Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməklə BMT-nin rəsmi dillərindən olan rus və ya ingilis dilində təqdim oluna bilər.
6. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 66-cı maddəsinin 3-cü bəndinə istinadən bildirir ki, o,
özünü sözügedən Konvensiyanın 66-cı maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
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"Tütünə qarşı mübarizə haqqında" ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 2003-cü il mayın 21-də imzalanmış "Tütünə qarşı mübarizə haqqında"
ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasına müvafiq bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 sentyabr 2005-ci il
№ 989-IIQ
Tütünə qarşı mübarizə haqqında ÜST-nin
ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI
Cenevrə, İsveçrə
2003
PREAMBULA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
insanların sağlamlığının qorunması sahəsində öz hüququna daha çox diqqət yetirmək əzmində olaraq,
tütün epidemiyasının yayılmasının insanların sağlamlığına ağır nəticələr verən və bununla da mümkün
qədər geniş beynəlxalq əməkdaşlığı, səmərəli, lazımi və hərtərəfli beynəlxalq cavab tədbirlərində bütün
ölkələrin iştirakını tələb edən qlobal problem olduğunu etiraf edərək,
tütün istehlakının və tütün tüstüsünün insanların sağlamlığına dağıdıcı təsiri, eləcə də bütün dünyada
sosial, iqtisadi və ekoloji nəticələri ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığını əks etdirərək,
bütün dünyada, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə siqaret və digər tütün məmulatının
istehlakının və istehsalının artmasına və bunun ailələrin, yoxsul insanların və milli səhiyyə sistemlərinin
üzərinə ağır yük qoymasına görə ciddi narahatlıq keçirərək,
tütün istehlakının və tütün tüstüsünün ölüm, xəstəlik və əlilliyə səbəb olduğunu, tütün çəkilməsi və
tütün məmulatının digər istehlak formalarının təsiri ilə tütünlə əlaqədar xəstəliklərin baş verməsi arasında
müəyyən zaman aralığının olduğunu elmi tədqiqatların birmənalı təsdiqlədiyini etiraf edərək,
siqaret və tərkibində tütün olan bəzi digər məmulatın asılılıq yaratmaq və bu asılılığı saxlamaq üçün
xüsusi hazırlanmış yüksək texnoloji məmulat olduğunu, onların tərkibindəki bir çox komponentlərin və
onlardan əmələ gələn tüstünün farmakoloji aktiv, toksik, mutagen və kanserogen olduğunu, eləcə də
xəstəliklərin əsas beynəlxalq təsnifatında tütündən asılılığın ayrıca pozulma kimi təsnifləşdirilməsini
etiraf edərək,
tütün tüstüsünün prenatal təsirindən uşaqların sağlamlığı və inkişafında mənfi hallar yaranması
haqqında hazırda dəqiq elmi məlumatların olduğunu etiraf edərək,
uşaq və yeniyetmələrin, xüsusən də, getdikcə daha erkən yaşlarda tütün çəkməsinin və tütünü digər
formalarda istehlak etməsinin bütün dünyada yayılmasından dərin narahatlıq keçirərək,
qadın və qızların tütün çəkməsinin və tütünü digər formalarda istehlak etməsinin bütün dünyada geniş
miqyas almasından dərin narahatlıq keçirərək, eləcə də gender aspektlərini nəzərə alan tütünə qarşı
mübarizə siyasəti və strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsinin bütün səviyyələrində qadınların
tam iştirakının zəruriliyini nəzərə alaraq,
yerli əhali tərəfindən tütün çəkilməsi və tütünün digər formalarda istehlakının yüksək səviyyədə
olmasından dərin narahatlıq keçirərək,
tütün məmulatı istehlakının təşviq edilməsi məqsədilə hər cür reklam, satışa həvəsləndirmə və
sponsorluq formasının təsirindən ciddi narahatlıq keçirərək,
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qaçaqmalçılıq, qeyri-qanuni istehsal və saxta məhsul hazırlama da daxil olmaqla siqaret və digər tütün
məmulatının bütün qeyri-qanuni ticarət formalarının ləğv edilməsi üçün birgə fəaliyyətin zəruriliyini
etiraf edərək,
bütün səviyyələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə tüt ünlə
mübarizə bunun üçün indiki və proqnozlaşdırılan tələbat ilə müqayisə oluna bilən yetərincə maliyyə
və texniki ehtiyatlar tələb etdiyini dərk edərək,
tütünə tələbatın azaldılması üzrə uğurlu strategiyaların uzunmüddətli sosial və iqtisadi nəticələrinə
baxılması üçün lazımi mexanizmlərin hazırlanmasının zəruriliyini etiraf edərək,
inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı bəzi ölkələrdə tütünə qarşı mübarizə proqramlarının orta
və uzunmüddətli perspektivdə doğura biləcəyi sosial və iqtisadi çətinlikləri nəzərə alaraq, milli
səviyyədə hazırlanmış davamlı inkişaf strategiyaları kontekstində onların texniki və
maliyyə yardımına ehtiyacını etiraf edərək,
tütünə qarşı mübarizə sahəsində bir çox dövlətlərin apardığı dəyərli işi dərk edərək, bu sahədə
tədbirlərin hazırlanması üzrə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının liderliyini, eləcə də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı sisteminin digər təşkilat və
orqanlarının, başqa
beynəlxalq və regional
hökumətlərarası təşkilatların səylərini bəyənərək,
peşəkar səhiyyə orqanları, qadın və gənclər qrupları, ətraf mühiti mühafizə və istehlakçı
qrupları, akademik müəssisələr və səhiyyə müəssisələri də daxil olmaqla tütün sənayesi ilə bağlı
olmayan qeyri-hökumət təşkilatlarının və vətəndaş cəmiyyətinin digər qurumlarının milli və beynəlxalq
səviyyədə tütünə qarşı mübarizə üzrə səylərə verdikləri xüsusi töhfəni, eləcə də bu mübarizə ilə bağlı milli
və beynəlxalq səylərdə onların iştirakının həyati əhəmiyyətini qeyd edərək,
tütünə qarşı mübarizə üzrə səylərin tütün sənayesi tərəfindən pozulmasına və heçə endirilməsinə
yönəlmiş hər hansı cəhdə qarşı sayıqlıq göstərilməsinin zəruriliyini və tütünə qarşı mübarizə
səylərinə mənfi təsir göstərən tütün sənayesinin fəaliyyəti haqqında məlumatlılığın zəruriliyini etiraf
edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1966-cı il dekabrın 16-da qəbul etdiyi İqtisadi,
Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın hər bir insanın fiziki və psixi sağlamlığın
mümkün olan ən yüksək səviyyəsinə hüququ çatdığını təsbit edən 12-ci maddəsini xatırladaraq,
həmçinin sağlamlığın mümkün olan ən yüksək səviyyəsinin irqindən, dinindən, siyasi əqidəsindən,
iqtisadi və sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir insanın əsas hüquqlarından biri olduğunu qeyd
edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Nizamnaməsinin preambulasını xatırladaraq,
hazırda mövcud olan və müvafiq elmi-texniki, iqtisadi mülahizələrə əsaslanan tütünə qarşı mübarizə
tədbirlərinə yardım etmək əzmində olaraq,
BMT Baş Assambleyasının 1979-cu il dekabrın 18-də qəbul etdiyi Qadınlara münasibətdə hər cür
ayrı-seçkilik formalarının ləğvi haqqında Konvensiyada tibbi-sanitar yardım sahəsində qadınlara
münasibətdə ayrı-seçkiliyin ləğvi üçün Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin lazımi tədbirlər görməsinin
nəzərdə tutulduğunu xatırladaraq,
həmçinin BMT Baş Assambleyasının 1989-cu il noyabrın 20-də qəbul etdiyi Uşaq hüquqları
haqqında Konvensiyada uşaqların sağlamlığın mümkün olan ən yüksək səviyyəsinə hüququ çatdığını
Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin etiraf etməsinin nəzərdə tutulduğunu xatırladaraq,
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
I h i s s ə : GİRİŞ
Maddə 1
Terminlərdən istifadə
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) "Qeyri-qanuni ticarət" dedikdə, bu cür fəaliyyətə yardım göstərmək məqsədi güdən istənilən
təcrübə və ya davranış növü də daxil olmaqla, istehsal, göndərmə, qəbul etmə, malik olma,
paylaşdırma, satış və əldə etməyə aidiyyəti olan və qanunla qadağan edilmiş istənilən təcrübə,
yaxud davranış növü nəzərdə tutulur.
(b) "Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı" dedikdə, bir neçə suveren dövlətdən ibarət olan elə bir
təşkilat nəzərdə tutulur ki, onun üzv dövlətləri onların üzərinə öhdəliklər qoyan qərarların qəbulu da
daxil olmaqla, bir sıra məsələlərə dair səlahiyyətlərini bu təşkilata həvalə etmiş olsun.
(c)
"Tütünün reklamı və satışının stimullaşdırılması" dedikdə, tütün məmulatı satışının və
ya tütündən istifadənin birbaşa, yaxud dolayı yolla stimullaşdırılmasının məqsədi, nəticəsi, yaxud
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ehtimal edilən nəticəsi ilə bağlı kommersiya xarakterli informasiyanın, tövsiyənin və ya hərəkətin
verilməsinin istənilən növü nəzərdə tutulur.
(d)
"Tütünə qarşı mübarizə" dedikdə, tütün məmulatından istifadənin, eləcə də
tütün tüstüsünün insanlara təsirinin aradan qaldırılması və ya azaldılması vasitəsilə əhalinin
sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş çatdırma, tələbat və ziyanın azaldılması ilə bağlı
strategiyaların geniş dairəsi nəzərdə tutulur.
(e)
"Tütün sənayesi" dedikdə, tütün məmulatının hazırlanması, topdan satışı və idxalı ilə
məşğul olan bütün müəssisələr nəzərdə tutulur.
(f) "Tütün məmulatı" dedikdə, çəkmə, sorma, çeynəmə və ya iyləmə üçün tam, yaxud qismən tütün
yarpağından xammal materialı kimi hazırlanmış məhsullar nəzərdə tutulur.
(g) "Tütünə sponsorluq" dedikdə, tütün məmulatı satışının və ya tütündən istifadənin birbaşa, yaxud
dolayısı ilə stimullaşdırılmasının məqsədi, nəticəsi, yaxud ehtimal edilən nəticəsi ilə bağlı istənilən hadisə,
tədbir və ya fərd üçün istənilən növ pul qoyuluşu nəzərdə tutulur.
Maddə 2
Bu Konvensiya ilə digər müqavilələr və hüquqi sənədlər arasında əlaqə
1. İnsanların sağlamlığını daha yaxşı qorumaq məqsədilə Tərəflər bu Konvensiya və onun
protokollarında tələb edilənlərlə yanaşı, tədbirlər həyata keçirilməsinə həvəsləndirilirlər; bununla belə, bu
sənədlərin heç bir müddəası Tərəflərin həmin sənədlərin müddəaları ilə uzlaşan və beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun gələn daha sərt tələblər irəli sürmələrinə mane olmur.
2.
Bu Konvensiyanın və onun protokollarının müddəaları Tərəflərin, regional və ya subregional
razılaşmalar da daxil olmaqla, Konvensiyaya və onun protokollarına dair məsələlərə aid olan, yaxud
onlara münasibətdə əlavələr kimi çıxış edən ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər bağlamaq hüququna heç
bir vəchlə təsir göstərməyəcəkdir; bu şərtlə ki, belə sazişlər Tərəflərin bu Konvensiya və onun
protokolları üzrə götürdükləri öhdəliklərə uyğun olsun. Müvafiq Tərəflər Katiblik vasitəsilə Tərəflərin
Konfransına bu cür sazişlər barədə məlumat verirlər.
II h i s s ə : MƏQSƏD, RƏHBƏR PRİNSİPLƏR VƏ ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏR
M addə 3
Məqsəd
Bu Konvensiyanın və onun protokollarının məqsədi tütündən istifadənin yayılmasını və tütün
tüstüsünün təsirini müntəzəm və əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq məqsədilə Tərəflərin milli, regional və
beynəlxalq səviyyələrdə həyata keçirməli olduğu tütünə qarşı mübarizə tədbirləri üçün
müvafiq çərçivələrin təmini yolu ilə indiki və gələcək nəsilləri tütündən istifadənin və tütün tüstüsünün
insan sağlamlığı üçün dağıdıcı təsirindən, habelə sosial, ekoloji və iqtisadi nəticələrindən qorumaqdır.
Maddə 4
Rəhbər prinsiplər
Tərəflər bu Konvensiyanın və onun protokollarının məqsədlərinə nail olmaq və onun müddəalarını
həyata keçirmək üçün aşağıdakı prinsipləri rəhbər tuturlar:
1. Hər bir insan tütündən istifadənin və tütün tüstüsünün təsirinin sağlamlıq üçün ağır nəticələri, onun
narkotik xarakteri və öldürücü təhlükəsi ilə bağlı məlumatlandırılmalıdır; bununla əlaqədar olaraq, bütün
insanları tütün tüstüsünün təsirindən qorumaq üçün müvafiq hökumət səviyyəsində səmərəli
qanunvericilik, icra, inzibati və ya digər tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
2.
Aşağıdakıların nəzərə alınması şərtilə, milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə hərtərəfli
sektorlararası tədbirlərin və koordinasiya olunmuş cavab hərəkətlərinin hazırlanması və dəstəklənməsi
işinə qətiyyətli siyasi sadiqlik zəruridir:
(a) bütün insanların tütün tüstüsünün təsirindən müdafiəsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi
zərurəti;
(b) tütün məmulatından istənilən formada istifadənin aradan qaldırılması və
azaldılması işinin başlanması, bu işə yardım göstərilməsi və dəstək
verilməsi
üçün
tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti;
(c) yerli adamların və icmaların sosial və mədəni planda onların tələbat və perspektivlərinə
uyğun olan tütünə qarşı mübarizə proqramlarının işlənib hazırlanması, həyata keçirilməsi və
qiymətləndirilməsində iştirakına yardım göstərilməsi üzrə tədbirlər görülməsi zərurəti; və
(d) tütünə qarşı mübarizə strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı müxtəlif cinslər üçün
spesifik olan təhlükələrin nəzərə alınması üzrə tədbirlər görülməsi zərurəti.
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3. Yerli mədəni şəraitin, eləcə də sosial, iqtisadi, siyasi və hüquqi amillərin nəzərə
alınması şərtilə tütünə qarşı səmərəli mübarizə proqramlarının yaradılması və həyata
keçirilməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlıq, xüsusən də texnologiyaların, bilgilərin ötürülməsi və
maliyyə yardımı göstərilməsi, həmçinin müvafıq ekspert xidmətləri göstərilməsi
bu Konvensiyanın mühüm hissəsini təşkil edir.
4. Tütündən istifadədən və tütün tüstüsünün təsirindən doğan xəstəliklərin, erkən əlilliyin və
ölüm hallarının ictimai səhiyyə prinsiplərinə uyğun olaraq aradan qaldırılması üçün bütün növ
tütün məmulatı istehlakının azaldılması sahəsində milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə
hərtərəfli çoxsektorlu tədbirlər və cavab hərəkətləri zəruridir.
5. Tərəflərin hər birinin öz yurisdiksiyası çərçivəsində müəyyənləşdirdiyi kimi,
məsuliyyətlə bağlı məsələlər tütünə qarşı hərtərəfli mübarizənin mühüm hissəsidir.
6. İnkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərdə dolanışıq vəsaitinə tütünlə
mübarizə proqramlarının ciddi təsir göstərdiyi adamların - tütün yetişdirən şəxslərin
və tütün sənayesi işçilərinin iqtisadi keçidinə kömək göstərilməsi məqsədilə texniki və maliyyə
yardımının əhəmiyyətini etiraf etmək və milli səviyyədə hazırlanmış davamlı inkişaf
strategiyası kontekstində nəzərə almaq lazımdır.
7. Konvensiyanın və onun protokollarının məqsədlərinə nail olunmasında vətəndaş cəmiyyətinin
iştirakı zəruridir.
M ad də 5
Ümumi öhdəliklər
1. Tərəflərdən hər biri bu Konvensiya və Tərəfi olduğu protokollara uyğun olaraq,
tütünə qarşı mübarizə üzrə hərtərəfli çoxsektorlu milli strategiyaları, planları və proqramları
hazırlayır, həyata keçirir, vaxtaşırı olaraq təzələyir və yenidən nəzərdən keçirir.
2. Bu məqsədə çatmaq üçün hər bir Tərəf öz imkanlarına uyğun olaraq:
(a) tütünə qarşı mübarizə üzrə milli koordinasiya mexanizmi və ya koordinasiya orqanlarını yaradır,
yaxud möhkəmləndirir və maliyyələşdirir; və
(b) səmərəli qanunvericilik, icra, inzibati və/və ya digər tədbirlər barədə qərar qəbul edir, bunları
həyata keçirir və müvafiq hallarda tütündən istifadənin, nikotin asılılığının və tütün tüstüsünün təsirinin
qarşısının alınması və azaldılması ilə bağlı uyğun siyasətin işlənib hazırlanmasında digər Tərəflərlə
əməkdaşlıq edir.
3.
Tütünə qarşı mübarizə üzrə özünün ictimai səhiyyə siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi zamanı Tərəflər elə hərəkət edirlər ki, milli qanunvericiliyə uyğun olaraq, öz siyasətini
tütün sənayesinin kommersiya və digər korporativ maraqlarının təsirindən qorusunlar.
4.
Tərəflər bu Konvensiyanın və Tərəfləri olduqları protokolların həyata keçirilməsi üçün təklif
olunan tədbir, prosedur və rəhbər prinsiplərin işlənib hazırlanması sahəsində əməkdaşlıq edirlər.
5. Tərəflər bu Konvensiyanın və Tərəfləri olduqları protokolların məqsədlərinə nail olmaq üçün
müvafiq hallarda, səlahiyyətli beynəlxalq və regional hökumətlərarası təşkilatlarla və digər orqanlarla
əməkdaşlıq edirlər.
6. Tərəflər bu Konvensiyanın səmərəli həyata keçirilməsi üçün maliyyə resurslarını səfərbər
etməkdən ötrü ikitərəfli və çoxtərəfli maliyyələşdirmə mexanizmlərinin köməyi ilə öz
sərəncamlarında olan vasitə və resurslar çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər.
I I I h i s s ə : TÜTÜNƏ TƏLƏBATIN AZALDILMASI
İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR
Maddə 6
Tütünə tələbatın azaldılması üçün qiymət və vergi tədbirləri
1. Tərəflər təsdiq edirlər ki, qiymət və vergi tədbirləri əhalinin müxtəlif qrupları, xüsusən də
gənclər tərəfindən tütünün istifadəsinin azaldılması yolunda effektiv və mühüm vasitədir.
2.
Tərəflərin vergitutma siyasətini müəyyənləşdirmək və təyin etmək sahəsində suveren
hüququna xələl gətirmədən Tərəflərdən hər biri tütünə qarşı mübarizə ilə bağlı özünün milli səhiyyə
məqsədlərini nəzərə alınalı və müvafiq hallarda aşağıdakıları əhatə edə biləcək tədbirləri tətbiq etməli və
ya qüvvədə saxlamalıdır:
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(a)
səhiyyə sahəsində tütündən istifadənin azaldılmasına istiqamətlənmiş məqsədlərə
nail olunmasına kömək etmək üçün vergi siyasətinin və məqsədəuyğun olduqda, qiymət siyasətinin
həyata keçirilməsi; və
(b) beynəlxalq səfərlər edən şəxslərə vergidən və rüsumdan azad tütün məmulatı satışının və/və ya
onlar tərəfindən gətirilməsinin qadağan olunması və ya məhdudlaşdırılması.
3. Tərəflər 21-ci Maddəyə uyğun olaraq Tərəflərin Konfransına təqdim etdikləri dövri
məruzələrində tütün məmulatından vergitutma dərəcələri və tütündən istifadə sahəsində tendensiyalar
barədə məlumat verirlər.
Maddə 7
Tütünə tələbatın azaldılması üçün qeyri-qiymət tədbirləri
Tərəflər təsdiq edirlər ki, hərtərəfli qeyri-qiymət tədbirləri tütündən istifadənin azaldılmasının
effektiv və mühüm vasitələridir. Tərəflərdən hər biri 8-13-cü Maddələr üzrə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan səmərəli qanunverici, icra, inzibati və ya digər tədbirlər görür və
bunların həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq hallarda digər Tərəflərlə bilavasitə, ya da səlahiyyətli
beynəlxalq orqanlar vasitəsilə əməkdaşlıq edir. Tərəflərin Konfransı bu Maddələrin müddəalarının
həyata keçirilməsi üçün uyğun rəhbər prinsipləri təklif edir.
Maddə 8
Tütün tüstüsünün təsirindən qorunma
1. Tərəflər etiraf edirlər ki, elmi məlumatlar tütün tüstüsünün təsirinin ölüm, xəstəliklər və
əlilliyə səbəb olduğunu birmənalı şəkildə təsdiqləyir.
2.
Tərəflərdən hər biri milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş mövcud milli yurisdiksiya
sahələrində binadaxili iş yerlərində, ictimai nəqliyyatda, qapalı ictimai yerlərdə və müvafiq hallarda
digər ictimai yerlərdə tütün tüstüsünün təsirindən qorunmanı təmin edən səmərəli qanunverici,
icra, inzibati və/və ya digər tədbirlər görür və həyata keçirir, həmçinin bunların digər yurisdiksiya
səviyyələrində görülməsinə və həyata keçirilməsinə fəal kömək edir.
Maddə 9
Tütün məmulatının tərkibinin nizamlanması
Tərəflərin Konfransı səlahiyyətli beynəlxalq orqanlarla məsləhətləşmə yolu ilə tütün məmulatı və
ondan ayrılan məhsulların tərkibinin sınaqdan keçirilməsinin və ölçülməsinin, eləcə də bu tərkibin və
bunlardan ayrılan məhsulların nizamlanmasının rəhbər prinsiplərini təklif edir. Tərəflərdən hər biri
səlahiyyətli milli orqanların bəyəndiyi hallarda bu cür sınaq və ölçü, eləcə də nizamlanma üzrə səmərəli
qanunverici, icra, inzibati və ya digər tədbirlər görür və həyata keçirir.
Maddə 1 0
Tütün məmulatının tərkibinin açıqlanması işinin nizamlanması
Tərəflərdən hər biri öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, tütün məmulatı istehsalçıları və
idxalçılarından tütün məmulatının tərkibi və bunlardan ayrılan məhsullar barədə hökumət orqanlarına
açıqlama verməyi tələb edən səmərəli qanunverici, icra, inzibati və digər tədbirlər görür və həyata
keçirir. Bundan başqa, Tərəflərdən hər biri tütün məmulatının və bunlardan ayrıla biləcək məhsulların
tərkibində olan zəhərli maddələr barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün səmərəli tədbirlər görür
və həyata keçirir.
Maddə 1 1
Tütün məmulatının qablaşdırılması və markalanması
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın onun üçün qüvvəyə mindiyi andan ötən üç il ərzində öz milli
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə səmərəli tədbirlər görür və həyata keçirir, ondan ötrü ki:
(a) tütün məmulatının qablaşdırılması və markalanması tütün məmulatının satışını nəyin bahasına
olursa-olsun - yalanla, yanlışlığa gətirib çıxaran yolla, ya da aldatma yolu ilə stimullaşdırmasın, tütün
məmulatının xarakterik xüsusiyyətləri, sağlamlığa təsiri, ondan ayrılan məhsulların təhlükəliliyi ilə
bağlı yanlış rəy formalaşdıran istənilən termin, təsviretmə, ticarət markası, rəmz və ya hər hansı digər
işarə də daxil olmaqla, müəyyən tütün məmulatının digər tütün məmulatından az zərərli olması barədə
birbaşa və ya dolayı yanlış təsəvvür yaradılmasın. Bunlar "aşağı qatran faizli", "yüngül", "çox yüngül"
və ya "yumşaq" kimi terminləri əhatə edə bilər; və
(b) tütün məmulatının hər bir qutusunda və qablaşdırma qutusunda, eləcə də bu qəbil məmulatın
istənilən qablaşdırma qutusunun səthində və markalanmış hissəsinin üzərində tütünün sağlamlıq üçün
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zərəri, tütündən istifadənin acı nəticələri barədə xəbərdarlıq verilir və digər müvafiq məlumatlar
göstərilir. Bu cür xəbərdarlıq və məlumatlar:
(i) səlahiyyətli milli orqanlar tərəfindən təsdiq edilir,
(ii) vaxtaşırı dəyişdirilir,
(iii) iri, aydın, yaxşı görünən və asan oxunan olur,
(iv) əsas markalanma səthinin 50%-ni və ya daha çox hissəsini tutur, lakin heç bir halda əsas
markalanma səthinin 30%-dən az hissəsini tuta bilməz,
(v) bu cür xəbərdarlıq və məlumatlar şəkil və ya piktoqram formasında ola bilər, ya da bunları özündə
ehtiva edə bilər.
2. Tütün məmulatının hər bir qutusunda və qablaşdırma qutusunda, eləcə də bu qəbil məmulatın
istənilən qablaşdırma qutusunun səthində və markalanmış hissəsinin üzərində bu Maddənin l(b)
bəndində nəzərdə tutulmuş xəbərdarlıqlara əlavə olaraq, milli orqanlar tərəfindən müəyyənləşdirildiyi
kimi, tütün məmulatının müvafiq komponentləri və onlardan ayrılan məhsullar barədə informasiya da
verilməlidir.
3. Tərəflərdən hər biri tələb edir ki, bu Maddənin l(b) və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş
xəbərdarlıq və digər tekstual informasiya tütün məmulatının hər bir qutusunda və qablaşdırma
qutusunda, eləcə də bu qəbil məmulatın istənilən qablaşdırma qutusunun səthində və markalanmış
hissəsinin üzərində Tərəfin əsas dilində və ya dillərində öz əksini tapmış olsun.
4. Bu Maddənin məqsədləri üçün "xarici qablaşdırma və markalanma" termini tütün məmulatının
pərakəndə satışda istifadə olunan istənilən qablaşdırmasında və markalanmasında tətbiq edilir.
Maddə 12
Maarifləndirmə, informasiyanın ötürülməsi,
əhalinin hazırlanması və məlumatlandırılması
Hər bir Tərəf müvafiq hallarda bütün mümkün informasiya ötürmə vasitələrindən istifadə etməklə,
tütünə qarşı mübarizə məsələləri barədə əhalinin məlumatlandırılması sistemini möhkəmləndirir və
dəstəkləyir. Bu məqsədlə Tərəflərdən hər biri aşağıdakı məsələlərdə yardımçı olmağa yönəlmiş
səmərəli qanunverici, icra, inzibati və digər tədbirlər görür və həyata keçirir:
(a)
tütündən istifadənin və tütün tüstüsünün, ona adətkarlıq da daxil olmaqla, sağlamlıq üçün
təhlükəsi barədə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılmasına dair proqramlara geniş yol
açılmasına;
(b)
14.2-ci Maddədə göstərildiyi kimi, tütündən istifadənin və tütün tüstüsünün sağlamlıq üçün
təhlükəli olması, eləcə də tütündən istifadəyə son qoyulmasının, tütünsüz həyat tərzinin üstünlükləri
barədə əhalinin məlumatlandırılmasına;
(c)
tütün sənayesi haqqında bu Konvensiyanın məqsədlərinə aid ən müxtəlif informasiyanın
milli qanunvericiliyə uyğun şəkildə əhali üçün əlçatan olmasına;
(d) səhiyyə işçiləri, icmalardakı işçilər, sosial sahə əməkdaşları, kütləvi informasiya vasitələrinin
peşəkar işçiləri, müəllimlər, qərar qəbul edən şəxslər, rəhbər işçilər və digər müvafiq şəxslər üçün
nəzərdə tutulan proqramlara - tütünə qarşı mübarizəyə hazırlıq üzrə səmərəli və lazımi proqramlara
və ya məlumatlılığın yüksəldilməsi və maarifləndirmə proqramlarına;
(e) tütünə qarşı mübarizə sahəsində sektorlararası proqramların və strategiyaların işlənib hazırlanması
və həyata keçirilməsi barədə tütün sənayesi ilə bağlı olmayan dövlət və özəl müəssisələrin və qeyri hökumət təşkilatlarının məlumatlandırılmasına və onların bu işlərdə iştirakına;
(f) tütün istehsalı və tütündən istifadənin insanların sağlamlığına mənfi təsiri, həmçinin bunun
mənfi iqtisadi və ekoloji nəticələri ilə bağlı əhalinin məlumatlandırılmasına və bu məlumatların insanlar
üçün əlçatan olmasına.
M a d d ə 13
Tütün məmulatının reklamı, satışının stimullaşdırılması və sponsorluğu
1. Tərəflər təsdiq edirlər ki, reklamın, satışın stimullaşdırılmasının və sponsorluğun tam qadağan
olunması tütün məmulatından istifadənin azalmasına gətirib çıxaracaqdır.
2. Hər bir Tərəf öz konstitusiyasına və ya konstitusiya prinsiplərinə uyğun olaraq,
tütün məmulatının reklamına, satışının stimullaşdırılmasına və sponsorluğuna tam qadağa qoyur. Bu,
hüquqi şərtlərə əməl edilməsi və Tərəflərin malik olduğu texniki vasitələr nəzərə alınmaqla, onun
ərazisindən başlanğıc götürən transsərhəd reklamına, satışın stimullaşdırılmasına və sponsorluğa tam
qadağa qoyulmasını əhatə edir. Bununla əlaqədar olaraq Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyanın
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həmin Tərəf üçün qüvvəyə minməsindən ötən beş il ərzində müvafiq qanunverici, icra, inzibati və/və
ya digər tədbirlər həyata keçirir və 21-ci Maddəyə uyğun olaraq müvafiq hesabatlar təqdim edir.
3. Öz konstitusiyası və ya konstitusiya prinsipləri ilə əlaqədar olaraq tam qadağa tətbiq edə
bilməyən Tərəf tütün məmulatına aid bütün reklama, satışın stimullaşdırılmasına və sponsorluğa
məhdudiyyət qoyur. Bu, hüquqi şərtlərə əməl edilməsi və Tərəfin malik olduğu texniki vasitələr nəzərə
alınmaqla, onun ərazisindən başlanğıc götürən və transsərhəd effektinə malik olan reklama, satışın
stimullaşdırılmasına və sponsorluğa tətbiq edilən məhdudiyyətlərin və ya tam qadağanın tətbiq
edilməsini əhatə edir. Bununla əlaqədar olaraq hər bir Tərəf müvafiq qanunverici, icra, inzibati və/və
yadigər tədbirlər həyata keçirir və 21-ci Maddəyə uyğun olaraq müvafıq məruzələr təqdim edir.
4. Hər bir Tərəf öz konstitusiyasına və ya konstitusiya prinsiplərinə uyğun olaraq ən azı:
(a) yalan, yanlış rəy formalaşdırma vasitəsilə və ya tütün məmulatının xarakterik xüsusiyyətləri,
sağlamlığa təsiri, təhlükəsi və ya onlardan ayrılan məhsullar barədə yanlış təsəvvür yarada bilən digər
aldadıcı yollarla tütün məmulatının bazarda irəliləməsini təmin edən bütün reklam,
satışın stimullaşdırılması və sponsorluq formalarını qadağan edir;
(b) tələb edir ki, tütün məmulatının sağlamlıq üçün zərərli olması və ya digər müvafiq xəbərdarlıq
onun istənilən reklamını və uyğun hallarda satışın stimullaşdırılmasını və sponsorluğu müşayiət etsin;
(c) əhali tərəfindən tütün məmulatının alınmasını təşviq edən birbaşa və ya dolayı stimullardan
istifadəni məhdudlaşdırır;
(d) əgər tam qadağa tətbiq etməyibsə, müvafiq dövlət orqanlarından tələb edir ki, tütün sənayesinin
hələ qadağan olunmamış reklama, satışın stimullaşdırılmasına və sponsorluğa çəkdiyi xərclər barədə
informasiyanı açıqlasın. Bu orqanlar milli qanunvericiliyə uyğun olaraq 21-ci Maddənin icrasından
ötrü həmin məlumatların ictimaiyyətin və Tərəflərin Konfransının sərəncamına verilməsi barədə qərar
çıxara bilərlər;
(e) tam qadağan edir, yaxud öz konstitusiyasına və ya konstitusiya prinsiplərinə görə tam qadağan
edə bilmədikdə radio, televiziya, çap kütləvi informasiya vasitələri, müvafiq hallarda isə, məsələn,
İnternet kimi digər informasiya vasitələri ilə tütün məmulatının reklamını, satışının
stimullaşdırılmasını və tütün məhsullarına sponsorluğu beş il müddətinə məhdudlaşdırır; və
(f) beynəlxalq hadisələr, tədbirlər zamanı və ya bunların iştirakçıları arasında tütün məmulatına
sponsorluq edilməsini qadağan edir, yaxud öz konstitusiyasına və ya konstitusiya prinsiplərinə görə
qadağan edə bilmədiyi halda bu sponsorluğu məhdudlaşdırır.
5. Tərəflər 4-cü bənddə şərh olunmuş öhdəliklər çərçivəsindən kənara çıxan tədbirlərin həyata
keçirilməsinə həvəsləndirilirlər.
6.
Tərəflər transsərhəd reklamının ləğvinə kömək üçün zəruri olan texnologiyaların və digər
vasitələrin işlənib hazırlanması sahəsində əməkdaşlıq edirlər.
7.
Tütün reklamının, satışın stimullaşdırılmasının və sponsorluğun bəzi formalarına artıq
qadağa qoymuş Tərəflər onun ərazisinə daxil olan belə transsərhəd reklamı, satışın stimullaşdırılması
və sponsorluğu qadağan etmək, daxili reklama, satışın stimullaşdırılmasına və sponsorluğa tətbiq
etdiyi sanksiyaları öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, onun ərazisindən çıxan bu cür reklama,
satışın stimullaşdırılmasına və sponsorluğa da tətbiq etmək kimi suveren hüquqa malikdir. Bu bənd
konkret hər hansı sanksiyanın təqdiri və ya təsdiqi demək deyildir.
8. Tərəflər transsərhəd reklamına, satışın stimullaşdırılmasına və sponsorluğa tam qadağa
qoyulması məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edən müvafiq tədbirlərin şərh olunduğu protokolun
işlənib hazırlanması məsələsini nəzərdən keçirəcəklər.
M a d d ə 14
Tütündən asılılıq və tütündən istifadənin dayandırılması ilə bağlı
tələbatın azaldılması tədbirləri
1. Hər bir Tərəf milli şəraiti və prioritetləri nəzərə almaqla, elmi məlumatlar və ən yaxşı təcrübəyə
əsaslanan lazımi, hərtərəfli və kompleks rəhbər prinsipləri hazırlayır və yayır, tütündən istifadənin
dayandırılmasına və tütündən asılılığın adekvat müalicəsinin təmin edilməsinə kömək üçün səmərəli
tədbirlər görür.
2. Bu məqsədə nail olmaq üçün hər bir Tərəf çalışır ki:
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a)
tədris müəssisələri, tibbi-sanitariya qurumları, iş yerləri və idman tədbirlərinin
keçirildiyi yerlər də daxil olmaqla, tütündən istifadənin dayandırılmasına kömək etməyə yönəldilmiş
səmərəli proqramlar hazırlayıb həyata keçirsin;
b) tütündən asılılığın diaqnostikası və müalicəsini, həmçinin tütünün istifadəsinin dayandırılması ilə
əlaqədar məsləhət xidmətlərini müvafiq hallarda səhiyyə işçilərinin, icma nümayəndələrinin və sosial
işçilərin iştirak etdikləri milli səhiyyə və maarifləndirmə proqramlarına, planlarına və strategiyalarına daxil
etsin;
c) tibbi-sanitariya yardımı müəssisələrində və reabilitasiya mərkəzlərində tütündən asılılığın
diaqnostikası, profilaktikası, müalicəsi və məsləhətlərin verilməsi üzrə proqramlar hazırlasın; və
d) 22-ci Maddəyə uyğun olaraq, dərman preparatları da daxil olmaqla, tütündən asılılığın
müalicəsinin və müalicə qiymətlərinin əlçatan olması üçün digər Tərəflərlə əməkdaşlıq etsin. Bu cür
preparatlara və onların komponentlərinə dərman vasitələri, onların qəbulu, habelə müvafiq
hallarda diaqnostika üçün istifadə olunan preparatlar daxil ola bilər.
IV h i s s ə : TÜTÜN TƏCHİZATININ AZALDILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR
TƏDBİRLƏR
Maddə 15
Tütün məmulatının qeyri-qanuni ticarəti
1. Tərəflər etiraf edirlər ki, qaçaqmalçılıq, qeyri-qanuni istehsal və saxtalaşdırma halları daxil
olmaqla, tütün məmulatı ilə qeyri-qanuni ticarətin bütün növlərinin ləğv edilməsi, həmçinin
subregional, regional və qlobal sazişlərlə yanaşı milli qanunvericiliyin işlənib hazırlanması və
həyata keçirilməsi tütünə qarşı mübarizənin zəruri tərkib hissələridir.
2. Hər bir Tərəf tütün məmulatının mənşəyinin müəyyənləşdirilməsində Tərəflərə kömək etmək
üçün və milli qanunvericiliyə və müvafiq iki tərəfli və çoxtərəfli sazişlərə uyğun olaraq sapma
nöqtəsinin müəyyənləşdirilməsində, habelə tütün məmulatının hərəkətinin və hüquqi
statusunun monitorinqinin sənədləşdirilməsinin və nəzarətinin həyata keçirilməsində Tərəflərə kömək
etmək üçün tütün məmulatının bütün qutularının və qablaşdırma qutularının, bu cür məmulatın istənilən
xarici qablaşdırma qutusunun markalanmasını təmin etmək məqsədilə səmərəli qanunverici, icra, inzibati
və digər tədbirləri görür və həyata keçirir. Bundan başqa, hər bir Tərəf:
(a) öz daxili bazarında pərakəndə və topdansatış üçün nəzərdə tutulan tütün məmulatının hər bir
qutusunda və qablaşdırma qutusunda aşağıdakı mətnin yazılmasını tələb edir: "Ancaq (ölkənin, milli,
regional və ya federal ərazi vahidinin adı göstərilir) satılmasına icazə verilir". Yaxud tələb edir ki, təyinat
məntəqəsini göstərən və ya bu məmulatın daxili bazarda satılmaq üçün qanuni yolla gəlibgəlməməsinin orqanlar tərəfindən müəyyən edilməsini asanlaşdıran başqa bir effektiv nişan sistemi
olsun; və
(b) müvafiq hallarda gələcəkdə paylaşdırma sistemini qoruyacaq və daha sonra qeyri-qanuni ticarət
hallarının istintaqına kömək edəcək praktiki izləmə sisteminin və izləmə rejiminin yaradılması
məsələsinə baxır.
3.
Hər bir Tərəf bu Maddənin 2-ci bəndində sözügedən qablaşdırmanın üstündəki məlumatın və
ya markalanmanın aydın və/və ya əsas dildə, yaxud dillərdə olmasını tələb edir.
4.
Tütün məmulatının qeyri-qanuni ticarətini ləğv etmək üçün hər bir Tərəf:
(a) tütün məmulatının transsərhəd satışının, həmçinin qeyri-qanuni ticarətinin monitorinqini və
məlumatların toplanmasını həyata keçirir, bundan başqa, müvafiq hallarda milli qanunvericiliyə və tətbiq
edilməsi mümkün olan ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrə uyğun olaraq, gömrük, vergi orqanları və digər
orqanlar arasında məlumat mübadiləsi aparır;
(b) saxta və qaçaqmal siqaretlər də daxil olmaqla, tütün məmulatının qeyri-qanuni ticarətinin
qarşısının alınmasına yönəlmiş qanunvericilik aktlarını qəbul edir və ya onları əlaqədar sanksiyalar və islah
tədbirləri ilə möhkəmləndirir;
(c) müsadirə edilən istehsal avadanlığının, saxta və qaçaqmal siqaretlərin və digər tütün
məmulatının, praktiki cəhətdən mümkündürsə, ekoloji təmiz üsullar tətbiq olunmaqla
məhv edilməsinin və ya daxili qanunvericilik əsasında onlardan qurtulmanın təmin edilməsi üçün lazım
olan addımları atır;
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(d) vergisiz və ya rüsumsuz rejimdə anbarda saxlanılan və ya daşınan tütün məmulatının saxlanması
və paylaşdırılmasının monitorinqi, sənədləşdirilməsi və bunlara nəzarət məqsədlilə öz yurisdiksiyası
daxilində tədbirlər görür və həyata keçirir; və
(e) tütün məmulatının qeyri-qanuni ticarətindən əldə edilən gəlirlərin müsadirəsi üçün zəruri
tədbirlər görür.
5. Tərəflər, müvafiq hallarda, bu Maddənin 4(a) və 4(d) yarımbəndlərinə uyğun
olaraq toplanan məlumatları 21-ci Maddəyə əsasən, Tərəflərin Konfransına təqdim etdikləri dövri
məruzələrdə cəmləşdirilmiş şəkildə əks etdirirlər.
6.
Tərəflər, tütün məmulatının qeyri-qanuni ticarətinin ləğv edilməsi məqsədilə müvafiq hallarda
və milli qanunvericiliyə əsasən, təhqiqat, istintaq və məhkəmə icraatına dair məsələlərdə milli
təşkilatlar, həmçinin əlaqədar regional və beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar arasında
əməkdaşlığa kömək edirlər. Tütün məmulatının qeyri-qanuni ticarətinə qarşı mübarizə məqsədilə
regional və subregional səviyyələrdə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirilir.
7.
Hər bir Tərəf qeyri-qanuni ticarətin qarşısını almaq məqsədilə tütün məmulatının istehsalına
və paylaşdırılmasına nəzarət etmək və ya onları nizamlamaq üçün müvafiq hallarda lisenziyalaşdırma
da daxil olmaqla, gələcək tədbirlərin görülməsinə və həyata keçirilməsinə çalışır.
M ad d ə 16
Yetkinlik yaşına çatmayanlara və onlar tərəfindən satış
1. Daxili qanunvericiliklə, milli qanunvericiliklə müəyyən edilən yaş həddinə və ya on səkkiz yaşına
çatmamış şəxslərə tütün məmulatı satışının qadağan edilməsi üçün hər bir Tərəf müvafiq hökumət
səviyyəsində səmərəli qanunvericilik, icra, inzibati və digər tədbirləri qəbul edir və həyata keçirir. Bu
tədbirlərə aşağıdakılar daxil ola bilər:
(a)
bütün tütün məmulatı satıcılarının satış məntəqəsinin daxilində yaxşı görünən
yerdə yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatının satışının qadağan olduğu barədə aydın bir
elanın yerləşdirilməsinə dair tələb, şübhəli hallarda isə onların tütün məmulatını alan hər bir şəxsdən
qanunda müəyyən edilən yetkinlik yaşına çatma haqqında sənədi istəməsinə dair tələb;
(b)
tütün məmulatını bilavasitə götürə bilmə imkanını təmin edən bütün satış növlərinin,
məsələn, birbaşa mağaza rəflərindən satışın qadağan edilməsi;
(c) tütün məmulatı formasında hazırlanan və yetkinlik yaşına çatmayanların diqqətini cəlb edən
konfet, qəlyanaltı, oyuncaq və digər əşyaların istehsal və satışının qadağan edilməsi; və
(d) tütün məmulatını satan öz yrisdiksiyasındakı avtomatların yetkinlik yaşına çatmayanların istifadə
dairəsindən uzaq olmasını və tütün məmulatının yetkinlik yaşına çatmayanlara satışını təşviq
etməməsini təmin edən bir vəziyyətin yaradılması.
2. Hər bir Tərəf pulsuz tütün məmulatının əhali arasında, xüsusilə də yetkinlik yaşına çatmayanlar
arasında yayılmasını qadağan edir və ya qadağan edilməsinə kömək edir.
3. Hər bir Tərəf siqaretlərin yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün əldə edilə bilmə imkanını artıran təktək və kiçik qutularda satışının qadağan edilməsinə çalışır.
4.
Tərəflər təsdiq edirlər ki, yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı satışının qarşısının
alınmasına dair tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə lazımi hallarda həmin tədbirlər bu
Konvensiyanın digər müddəaları ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir.
5. Konvensiya imzalandığı, ratifikasiya edildiyi, qəbul edildiyi, təsdiq edildiyi vaxt və ya ona
qoşulduqda, yaxud bunlardan sonra hər hansı bir vaxt ərzində Tərəf məcburi qüvvəyə malik yazılı bəyanatla
tütün məmulatı satan avtomatların istismarını öz yurisdiksiyası daxilində qadağan etmək üzrə öhdəlik
götürdüyünü bildirə bilər və ya tütün məmulatı satan avtomatları müvafiq hallarda tam qadağan edə
bilər. Bu Maddəyə əsasən edilən bəyanat Depozitari tərəfindən Konvensiyanın bütün Tərəflərinə çatdırılır.
6. Hər bir Tərəf bu Maddənin 1-5-ci bəndlərində göstərilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təmin
edilməsi üçün səmərəli qanunverici, icra, inzibati və digər tədbirlər, o cümlədən pərakəndə və topdan
satıcılara qarşı sanksiyalar qəbul edir və həyata keçirir.
7. Hər bir Tərəf gərək daxili qanunvericiliklə, milli qanunvericiliklə müəyyən edilən yaş həddinə
və ya on səkkiz yaşına çatmayanlar tərəfindən tütün məmulatı satılmasının qadağan edilməsi üçün müvafiq
hallarda səmərəli qanunverici, icra, inzibati və digər tədbirlər görsün və həyata keçirsin.
Maddə 17
İqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətli fəaliyyətin
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alternativ növlərinin dəstəklənməsi
Tərəflər digər Tərəflər və səlahiyyətli beynəlxalq və regional hökumətlərarası təşkilatlarla
əməkdaşlıq edərək, tütünün emalı və yetişdirilməsi ilə məşğul olan şəxslərin, müvafiq hallarda isə ayrıayrı satıcıların maraqları naminə lazımi hallarda iqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətli alternativlərə
dəstək verirlər.
V h i s s ə : ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
Maddə 18
Ətraf mühitin və insan sağlamlığının qorunması
Tərəflər öz ərazilərində tütünün yetişdirilməsi və tütün məmulatının istehsalı ilə əlaqədar bu
Konvensiyadan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirərkən ətraf mühitin və ətraf mühitlə əlaqədar insanların
sağlamlığının qorunmasına dair məsələlərin lazımi şəkildə nəzərə alınacağı ilə razılaşırlar.
VI h i s s ə : MƏSULİYYƏTLƏ ƏLAQƏDAR MƏSƏLƏLƏR
Maddə 19
Məsuliyyət
1. Tütünə qarşı
mübarizə
məqsədilə
Tərəflər, zəruri olarsa, müvafiq hallarda kompensasiya daxil olmaqla, cinayət və mülki
məsuliyyət məsələlərinin həlli üçün qanunvericilik tədbirlərinin həyata keçirilməsini və ya mövcud
qanunvericiliyin inkişafını nəzərdən keçirirlər.
2.
Tərəflər 21-ci Maddəyə müvafiq olaraq Tərəflərin Konfransları vasitəsilə məlumat mübadiləsi
sahəsində bir-biri ilə əməkdaşlıq edirlər. Bura həmçinin daxildir:
(a) 20.3 (a) Maddəsinə müvafiq olaraq tütün məmulatından istifadənin və tütün tüstüsünün
sağlamlığa təsirinin nəticəsi barədə məlumat; və
(b) qüvvədə olan qanunvericilik və qaydalar, həmçinin müvafiq məhkəmə təcrübəsi barədə məlumat.
3.
Müvafiq hallarda və qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, Tərəflər milli qanunvericilik, siyasət,
hüquqi təcrübə və tətbiq edilən mövcud müqavilə mexanizmləri çərçivəsində bu Konvensiyaya uyğun
olaraq mülki və cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsində birbirinə yardım göstərirlər.
4.
Konvensiya heç bir halda Tərəflərin bir-birinin məhkəmə orqanlarına müraciəti hüququna
toxunmur və ya onu məhdudlaşdırmır; bu hal belə qaydaların mövcud olduğu şəraitdə mümkündür.
5.
Tərəflərin Konfransı müvafiq beynəlxalq forumlarda aparılmış işləri nəzərə
alaraq, məsuliyyətlə əlaqədar məsələləri imkan daxilində erkən mərhələdə nəzərdən keçirə bilər.
Bura həmçinin həmin məsələlərə lazımi beynəlxalq yanaşmalar və Tərəflərin xahişi ilə onlara bu
Maddəyə əsasən qanunvericilik və digər fəaliyyətlərində yardım göstərilməsi üçün lazımi vasitələr
də aiddir.
V I I h i s s ə : ELMİ-TEXNİKİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ MƏLUMATIN
ÇATDIRILMASI
Maddə 20
Elmi tədqiqatlar, epidemioloji nəzarət və məlumat mübadiləsi
1. Tərəflər regional və qlobal səviyyələrdə tütünə qarşı mübarizə sahəsində milli tədqiqatların
inkişafı və onlara yardım, habelə elmi tədqiqat proqramlarının koordinasiyası üzrə tədbirlər həyata
keçirirlər. Bu məqsədə nail olmaq üçün Tərəflərin hər biri:
a) tədqiqatların və elmi qiymətləndirmələrin aparılmasında bilavasitə və ya səlahiyyətli beynəlxalq
və regional hökumətlərarası təşkilatlar və digər orqanlar vasitəsilə əməkdaşlığa təşəbbüs göstərir və onu
həyata keçirirlər. Eyni zamanda determinant, tütündən istifadənin nəticələri və tütün tüstüsünün təsiri,
eləcə də alternativ bitkilərin tapılmasına yönəldilmiş tədqiqatlara kömək edir və dəstəkləyir; və
b) səlahiyyətli beynəlxalq və regional hökumətlərarası təşkilatların və digər orqanların dəstəyi ilə
tütünə qarşı mübarizə aparanların, o cümlədən elmi tədqiqatlar, onların həyata keçirilməsi və
qiymətləndirilməsi ilə məşğul olanların təlim görməsini və onların dəstəklənməsini inkişaf etdirir
və möhkəmləndirir.
2. Müvafiq hallarda Tərəflər tütündən istifadənin miqyası, strukturu, determinantları və nəticələri,
həmçinin tütün tüstüsünün təsiri üzrə milli, regional və qlobal epidnəzarət proqramları yaradırlar. Bu
məqsədlə Tərəflər müvafiq hallarda regional və beynəlxalq səviyyələrdə məlumatların müqayisəsini
1103

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

və onların təhlilinin mümkünlüyünü təmin etmək üçün tütün üzərində epidnəzarət proqramlarını
sağlamlığa epidnəzarət üzrə milli, regional və qlobal proqramlara daxil edirlər.
3. Tərəflər beynəlxalq və regional hökumətlərarası təşkilatların və digər orqanların göstərdiyi
maliyyə və texniki yardımın əhəmiyyətini etiraf edirlər. Hər bir Tərəf aşağıdakıları həyata keçirməyə
səy göstərir:
(a) tədricən tütündən istifadə, müvafiq sosial və iqtisadi göstəricilər, sağlamlıq göstəriciləri üzrə
milli epidemioloji nəzarət sistemi yaratmaq;
(b) tütünə regional və qlobal epidnəzarət, bu Maddənin 3(a) bəndində qeyd edilmiş göstəricilərə
dair məlumat mübadiləsi üzrə səlahiyyətli beynəlxalq və regional hökumətlərarası təşkilatlar və digər
orqanlarla, o cümlədən hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək;
(c)
tütünlə
əlaqədar
epidnəzarət
məlumatının
toplanması,
təhlili
və yayılmasının müəyyənləşdirilməsi üçün ümumi rəhbər prinsip və prosedurların işlənib
hazırlanmasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmək.
4. Milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, Tərəflər açıq elmi-texniki, sosial-iqtisadi, kommersiya
və hüquqi məlumatların, həmçinin tütün sənayesi və tütün yetişdirilməsi təcrübəsinə dair bu
Konvensiyaya aidiyyəti olan məlumatın mübadiləsinə yardım göstərir və onu asanlaşdırırlar; bu
zaman inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərin xüsusi tələbatları nəzərə alınır və
onlara baxılır. Tərəflərin hər biri aşağıdakıları həyata keçirməyə səy göstərir:
(a) tütünə qarşı mübarizəni tənzimləyən qanun və qaydalardan, müvafiq hallarda isə onlara riayət
olunmasının təminatı, həmçinin müvafiq məhkəmə praktikası haqqında informasiyalardan ibarət
təzələnmiş
məlumat
bazasını tədricən
yaratmaq
və onu
dəstəkləmək, regional
və qlobal səviyyələrdə tütünə
qarşı
mübarizə
proqramlarının
işlənib
hazırlanmasında
əməkdaşlıq etmək;
(b) bu Maddənin 3 (a) bəndinə müvafiq olaraq milli epidnəzarət proqramlarından alman təzələnmiş
məlumat bazasını tədricən yaratmaq və onu dəstəkləmək;
(c) tütün istehsalına və tütün məmulatının hazırlanmasına dair məlumatın müntəzəm olaraq
toplanması və yayılması üçün qlobal sistemin tədricən yaradılması və dəstəklənməsi məqsədilə
səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək; bura həmçinin bu Konvensiya və ya
tütünə qarşı mübarizədə milli fəaliyyətə təsir göstərən tütün sənayesinin fəaliyyəti barədə məlumat da
daxildir.
5. İnkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərin tədqiqatlar, epidnəzarət və informasiya
mübadiləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsinə Katibliyin kömək edə bilməsi üçün ona texniki və
maliyyə resursları verilməsinə yardım göstərmək və həvəsləndirmək məqsədilə Tərəflər regional və
beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar və maliyyə qurumları və eləcə də üzvləri olduqları və inkişaf
məsələləri ilə məşğul olan qurumlar çərçivəsində əməkdaşlıq etməlidirlər.
Maddə 2 1
Hesabat verilməsi və məlumat mübadiləsi
1. Tərəflərin hər biri Konvensiyaya əməl etməsi barədə Katiblik vasitəsilə vaxtaşırı olaraq Tərəflərin
Konfransına aşağıdakıları əhatə edən hesabatlar təqdim edir:
(a) Konvensiyaya əməl etmək məqsədilə həyata keçirilmiş qanunverici, icra, inzibati və digər
tədbirlərə dair məlumat;
(b) müvafiq hallarda, Konvensiyaya əməl edərkən ortaya çıxmış hər hansı maneə və ya əngəllər və
bunların aradan qaldırılması üçün həyata keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat;
(c) müvafiq hallarda, tütünə qarşı mübarizə fəaliyyəti üçün verilmiş və ya alınmış maliyyə və texniki
yardım barədə məlumat;
(d) 20-ci Maddədə göstərildiyi kimi, epidnəzarət və tədqiqatlar barədə məlumat;
(e) 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 (d), 15.5 və 19.2-ci maddələrdə göstərilmiş məlumat.
2. Bütün Tərəflərin belə hesabatları təqdim etmə müddətlərini və formasını Tərəflərin
Konfransı müəyyən edir. Tərəflərin hər biri ilkin hesabatını Konvensiyanın həmin Tərəf üçün qüvvəyə
mindiyi tarixdən sonra iki il müddətində hazırlamalıdır.
3. 22 və 26-cı maddələrə əsasən, Tərəflərin Konfransı inkişaf etməkdə olan və keçid
iqtisadiyyatlı Tərəflərin xahişi ilə onlara bu maddəyə əsasən üzərlərinə düşən öhdəliklərin yerinə
yetirilməsində yardım göstərilməsinə dair tədbirləri nəzərdən keçirir.
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4. Bu Konvensiyaya əsasən məruzələrin təqdimatı və məlumat mübadiləsi məxfiliyin və şəxsi
həyatın toxunulmazlığının təmin edilməsi sahəsində milli qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparılır.
Qarşılıqlı razılıq əsasında Tərəflər mübadilə etdikləri istənilən məxfi məlumatın qorunmasını təmin
edirlər.
Maddə 22
Elmi-texniki və hüquqi sahələrdə əməkdaşlıq
və müvafiq təcrübənin təqdim edilməsi
1. Tərəflər inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərin tələbatmı nəzərə almaqla, bu
Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə potensiallarmı möhkəmləndirmək
məqsədilə, birbaşa və ya səlahiyyətli beynəlxalq orqanlar vasitəsilə əməkdaşlıq edirlər. Belə
əməkdaşlıqda məqsəd tütünə qarşı mübarizə sahəsində aşağıdakılara yönəldilmiş milli strategiyalar,
planlar və proqramların işlənib hazırlanması və möhkəmləndirilməsi üçün qarşılıqlı razılaşmaya
əsasən elmi-texniki və hüquqi təcrübənin mübadiləsinə kömək etməkdir. Bu əməkdaşlıq
əsasən aşağıdakı istiqamətlərə yönəldilir:
a) tütünə qarşı mübarizə ilə əlaqədar texnologiya, bilik, səriştə, potensial və təcrübənin işlənib
hazırlanması, ötürülməsi və əldə edilməsinə yardım;
b) tütünə
qarşı
mübarizə
sahəsində
xüsusən
aşağıdakılar
vasitəsilə Konvensiyanın
həyata keçirilməsinə yönəldilmiş milli strategiyaların, planların və proqramların yaradılması və
möhkəmləndirilməsi üçün elmi-texniki, hüquqi və digər təcrübənin təqdim edilməsi:
i) müvafiq xahişə əsasən möhkəm qanunvericilik bazasının, həmçinin texniki proqramların, o
cümlədən tütündən istifadəyə başlanmasının qarşısının alınması, ondan istifadənin dayandırılmasına
yardım və tütün tüstüsünün təsirindən qorunma proqramlarının yaradılmasına kömək etmək;
ii) müvafiq hallarda, tütün sektorunda çalışan şəxslərə iqtisadi cəhətdən faydalı üsulla iqtisadi və
hüquqi cəhətdən həyat qabiliyyətli alternativ yaşayış tərzinin təmin olunmasında yardım etmək; və
iii) müvafiq hallarda, iqtisadi cəhətdən faydalı üsulla kənd təsərrüfatında alternativ bitki növlərinin
istehsalına keçilməsində tütün yetişdirilməsi ilə məşğul olan şəxslərə kömək etmək.
c) 12-ci Maddəyə uyğun olaraq, müvafiq heyətin treninqi və ya məlumatlılığının artırılmasına dair
müvafiq proqramların dəstəklənməsi;
d) müvafiq hallarda, tütünə qarşı mübarizə sahəsində strategiyalar, planlar və proqramların lazımi
materiallar, avadanlıq və maddi-texniki dəstəklə təmin edilməsi;
e) nikotin asılılığından hərtərəfli müalicə də daxil olmaqla, tütünə qarşı mübarizə metodlarının
müəyyən edilməsi;
f) müvafiq hallarda, nikotin asılılığından hərtərəfli müalicənin müyəssərliyini daha da artırmaq
üçün elmi tədqiqatlara yardım edilməsi.
2. Tərəflərin Konfransı elmi-texniki və hüquqi təcrübə və texnologiyaların ötürülməsinə və 26-cı
Maddəyə müvafiq olaraq göstərilən maliyyə yardımı ilə belə ötürmənin asanlaşdırılmasına kömək edir.
V I I I h i s s ə : TƏŞKİLATİ TƏDBİRLƏR VƏ MALİYYƏ MƏNBƏLƏRİ
Maddə 23
Tərəflərin Konfransı
1. Bu sənədə əsasən, Tərəflərin Konfransı təsis edilir. Konfransın birinci sessiyası bu Konvensiya
qüvvəyə mindikdən sonra ən geci bir il ərzində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən çağırılır.
Konfrans birinci sessiyasında növbəti sessiyalarının keçiriləcəyi yeri və vaxtı müəyyənləşdirəcək.
2. Tərəflərin Konfransının növbədənkənar sessiyaları, Konfransın lazım bildiyi digər tarixlərdə
və ya hər hansı bir Tərəfin yazılı tələbi ilə keçirilir, o şərtlə ki, Konvensiyanın Katibliyi tərəfindən
Tərəflərə bu məlumatın verildiyi andan etibarən altı ay ərzində həmin tələb ən azı Tərəflərin üçdə biri
tərəfindən dəstəklənsin.
3. Tərəflərin Konfransı birinci sessiyada konsensus əsasında Prosedur Qaydalarını qəbul edir.
4. Tərəflərin Konfransı konsensus əsasında öz maliyyə qaydalarını, bundan başqa, yarada
biləcəyi bütün köməkçi orqanların maliyyələşdirilməsini nizamlayan qaydaları, həmçinin Katibliyin
fəaliyyətini nizamlayan maliyyə qaydalarını qəbul edir. Hər bir növbəti sessiyada o, sonrakı sessiyaya
qədər ki maliyyə dövrünün büdcəsini təsdiq edir.
5. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinin gedişini müntəzəm olaraq
nəzərdən keçirir və onun səmərəli tətbiq edilməsinə yardım üçün lazım olan qərarları qəbul edir; o, 28,
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29 və 33-cü maddələrə uyğun olaraq, Konvensiyaya protokollar, əlavələr və düzəlişlər də qəbul edə
bilər. Bu məqsədlə o:
(a) 20 və 21-ci maddələrə uyğun olaraq, məlumat mübadiləsini dəstəkləyir və asanlaşdırır;
(b) 20-ci Maddədə nəzərdə tutulanlara əlavə olaraq bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə dair
elmi tədqiqatların və məlumat toplanmasının müqayisəli metodlarının hazırlanmasına və mütəmadi
şəkildə təkmilləşdirilməsinə dəstək verir və onları istiqamətləndirir;
(c) müvafiq hallarda, strategiya, plan və proqramların, habelə siyasətlərin, qanunvericiliyin və digər
tədbirlərin hazırlanmasını, tətbiq edilməsini və qiymətləndirilməsini dəstəkləyir;
(d) bu Konvensiyanın 21-ci Maddəsinə uyğun olaraq, Tərəflərin təqdim etdikləri məruzələrə baxır
və Konvensiyanın həyata keçirilməsinə dair dövri məruzələri təsdiq edir;
(e) 26-cı Maddəyə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün maliyyə mənbələrinin
səfərbər olmasına kömək və yardım edir;
(f) bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün lazım olan köməkçi orqanları təsis edir;
(g) müvafiq
hallarda,
Konvensiyanın
tətbiq
edilməsi
ilə
əlaqədar
işin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemindəki səlahiyyətli və əlaqədar
təşkilatlardan və orqanlardan, digər beynəlxalq və regional hökumətlərarası təşkilatlardan, qeyrihökumət təşkilatları və orqanlarından xidmətlər göstərilməsi və əməkdaşlıq edilməsi,
habelə informasiya təqdim edilməsi xahişi ilə müraciət edir; və
(h) müvafiq hallarda, bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün onun həyata keçirilməsi
prosesində əldə edilən təcrübə əsasında digər hərəkətlərin mümkünlüyü məsələsinə baxır.
6. Tərəflərin Konfransı onun işində müşahidəçilərin iştirakının meyarlarını müəyyənləşdirir.
Maddə 24
Katiblik
1. Tərəflərin Konfransı daimi katiblik təyin edir və onun fəaliyyəti üçün şərait yaradır. Tərəflərin
Konfransı bunu birinci sessiyasında etməyə çalışır.
2.
Daimi katibliyin təyin və təsis edilməsinə qədər katiblik funksiyalarını bu Konvensiyaya uyğun
olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yerinə yetirir.
3.
Katibliyin funksiyaları bunlardır:
(a) Tərəflərin Konfransının və bütün köməkçi orqanların sessiyalarının təşkili və onların lazımi
xidmətlərlə təmini;
(b) bu Konvensiyaya uyğun olaraq onun aldığı məruzələrin ötürülməsi;
(c) Tərəflərə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərə onların xahişi ilə
bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən tələb olunan məlumatların toplanması və ötürülməsinə kömək
edilməsi;
(d) Konvensiyaya uyğun olaraq, öz fəaliyyəti barəsində məruzələrin Tərəflərin Konfransının
rəhbərliyi altında hazırlanması və onların Tərəflərin Konfransına təqdim edilməsi;
(e) Tərəflərin Konfransının rəhbərliyi altında səlahiyyətli beynəlxalq və regional hökumətlərarası
təşkilatlar və digər orqanlarla lazımi koordinasiyanın təmin edilməsi;
(f) Katibliyin funksiyalarının səmərəli yerinə yetirilməsi üçün lazım ola bilən inzibati və ya
kontrakt sazişlərinin Tərəflərin Konfransının rəhbərliyi altında bağlanması; və
(g) Konvensiyada və onun hər hansı bir protokolunda göstərilən digər katiblik funksiyalarının,
həmçinin Tərəflərin Konfransı tərəfindən müəyyən edilə bilən bu cür digər funksiyaların yerinə
yetirilməsi.
Maddə 25
Tərəflərin Konfransı ilə hökumətlərarası təşkilatlar arasındakı
münasibətlər
Bu Konfransın məqsədlərinə nail olunması üçün texniki və maliyyə məsələlərində əməkdaşlığı təmin
etmək məqsədilə Tərəflərin Konfransı əməkdaşlıq etmək xahişi ilə, maliyyə təşkilatları və inkişaf
məsələləri ilə məşğul olan təşkilatlar daxil olmaqla, səlahiyyətli beynəlxalq və regional hökumətlərarası
təşkilatlara müraciət edə bilər.
Maddə 26
Maliyyə ehtiyatı
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1. Tərəflər bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunmasında maliyyə ehtiyatının əhəmiyyətli
rolunu etiraf edirlər.
2.
Hər bir Tərəf özünün milli planları, prioritet və proqramlarına uyğun olaraq, bu
Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunması istiqamətində milli fəaliyyətinə maliyyə dəstəyini təmin
edir.
3. Tərəflər inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərin tütünə qarşı mübarizə sahəsində
çoxsektorlu hərtərəfli proqramlarının işlənib hazırlanması və möhkəmləndirilməsinin maliyyələşməsini
təmin etmək üçün müvafiq hallarda ikitərəfli, regional, subregional və başqa çoxtərəfli kanallardan
istifadə olunmasına kömək edirlər. Milli səviyyədə işlənib hazırlanan davamlı inkişaf strategiyaları
kontekstinə müvafiq olaraq, bitki növlərinin diversifikasiyası da daxil olmaqla, tütün istehsalında
iqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətli alternativ variantları müzakirə edib dəstəkləmək lazımdır.
4.
Müvafiq regional və beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar, həmçinin maliyyə qurumlarında
və inkişaf məsələləri ilə məşğul olan təsisatlarda təmsil olunan Tərəflər, inkişaf etməkdə olan və
keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərə, onların bu təşkilatlarda iştirakı hüququnun məhdudlaşdırılmaması şərtilə
bu Konvensiya üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində həmin təşkilatlar və təsisatlar tərəfindən maliyyə
dəstəyinin təmin olunmasını təşviq edirlər.
5.
Tərəflər bununla razılaşırlar ki:
(a)
Tərəflərə bu Konvensiya üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə yardım məqsədilə,
tütünə qarşı mübarizə tədbirlərində istifadə edilə bilən istər dövlət, istərsə də özəl mülkiyyətdə
olan bütün uyğun potensial və mövcud ehtiyatlan - maliyyə, texniki və ya digər ehtiyatları səfərbər
edərək, bütün Tərəflərin, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərin rifahı
naminə istifadə etmək lazımdır.
(b) Katiblik inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərə bu Konvensiya üzrə
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini asanlaşdırmaq üçün onların xahişi ilə mövcud olan maliyyələşmə
mənbələri haqqında məsləhətlər verir.
(c) Tərəflərin Konfransı Katibliyin apardığı tədqiqat və digər müvafiq informasiya
əsasında yardımın mövcud və potensial mənbə və mexanizmlərini özünün ilk sessiyasında nəzərdən
keçirəcək, onların uyğunluq məsələsini müzakirə edəcəkdir.
(d) Tərəflərin Konfransı inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı Tərəflərə bu
Konvensiya üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyə yardım məqsədilə lazım gəldikdə əlavə maliyyə
ehtiyatının yönəldilməsi üçün mövcud mexanizmlərin möhkəmləndirilməsinin və ya könüllü qlobal
fondun, yaxud
başqa
uyğun
maliyyə
mexanizmlərinin
yaradılmasının
zəruriliyini müəyyənləşdirərkən həmin müzakirənin nəticələrini nəzərə alacaqdır.
IX h i s s ə : MÜBAHİSƏLƏRİN NİZAMLANMASI
Maddə 27
Mübahisələrin nizamlanması
1. Bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqində iki və daha artıq Tərəf arasında mübahisə yaranarsa,
müvafiq Tərəflər mübahisəni danışıqlar və ya istənilən digər dinc vasitələrlə, o cümlədən xoş məram,
vasitəçilik, yaxud barışıq yolu ilə, diplomatik kanallarla həll etməyə səy göstərirlər. Xoş məramla,
vasitəçiliklə və ya barışıq vasitələri ilə razılığa gəlmək mümkün olmadıqda mübahisə tərəfləri onun
həlli yollarını axtarıb tapmaq məsuliyyətindən azad olunmurlar.
2. Bu Konvensiyanın ratifikasiyası, qəbul edilməsi, təsdiqi və ya rəsmi surətdə bəyənilməsi,
yaxud ona qoşulma zamanı və ya bundan sonra hər hansı bir vaxtda dövlət və ya regional iqtisadi
inteqrasiya təşkilatı mübahisənin bu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq həll edilməsi
mümkün olmayan mübahisə barədə Depozitariyə yazılı surətdə bildirə bilər ki, onlar Tərəflərin
Konfransının konsensus əsasında qəbul etməli olduğu prosedurlara uyğun olaraq məcburi qaydada xüsusi
arbitrajın keçirilməsinə razıdırlar.
3. Bu Maddənin müddəaları Tərəflər arasındakı mübahisə ilə əlaqədar hər hansı protokola, əgər
protokolda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, tətbiq edilir.
X h i s s ə : KONVENSİYAYA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR
Maddə 28
Konvensiyaya dəyişikliklər
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1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya dəyişikliklər təklif edə bilər. Bu dəyişikliklər Tərəflərin
Konfransında müzakirə ediləcəkdir.
2. Dəyişikliklər Tərəflərin Konfransı tərəfindən qəbul edilir. Konvensiyaya təklif olunan hər bir
dəyişikliyin mətni onun qəbul edilməsi təklif olunan sessiyadan ən azı altı ay əvvəl Katiblik
tərəfindən Tərəflərə göndərilir. Katiblik təklif olunan dəyişikliklərin mətnini həmçinin Konvensiyanı
imzalamış Tərəflərə və məlumat üçün Depozitariyə göndərir.
3.
Tərəflər bu Konvensiyaya təklif olunan hər bir dəyişiklik üzrə konsensus əsasında
razılığa gəlmək üçün səy göstərirlər. Əgər razılığa gəlmək üçün bütün səylər tükənibsə, lakin razılıq
hələ də əldə olunmayıbsa, onda sonuncu vasitə kimi, dəyişiklik iclasda və səsvermədə iştirak
edənlərin dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bu Maddədə istifadə olunan "iclasda və səsvermədə
iştirak edən Tərəflər" ifadəsi iclasda iştirak edən və "lehinə" və ya "əleyhinə" səs verən Tərəfləri
nəzərdə tutur. Qəbul edilmiş hər bir dəyişiklik Katiblik tərəfindən Depozitariyə verilir ki, o da
bunu qəbul edilmək üçün bütün Tərəflərə göndərir.
4.
Dəyişikliyin qəbul edilməsi haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Depozitariyə təhvil verilir.
Bu Maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş dəyişiklik onu qəbul edən Tərəflər üçün bu
Konvensiyanın iştirakçısı olan Tərəflərin ən azı üçdə iki hissəsi tərəfindən dəyişikliyin qəbul
edilməsi haqqında sənədin Depozitariyə daxil olması tarixindən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
5. Dəyişiklik hər hansı başqa Tərəf üçün həmin Tərəfin dəyişikliyi qəbuletməsi haqqında sənədin
saxlanılmaq üçün Depozitariyə təhvil verildiyi tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 29
Konvensiyaya əlavələrin qəbul edilməsi və onlara dəyişikliklər edilməsi
1. Bu Konvensiyaya əlavələrin və onlara dəyişikliklərin təklif olunması, qəbulu və
qüvvəyə minməsi 28-ci Maddədəki prosedura uyğun həyata keçirilir.
2. Bu Konvensiyaya əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsi sayılır və əgər bilavasitə başqa cür
nəzərdə tutulmayıbsa, Konvensiyaya istinad onun hər hansı əlavəsinə edilən istinad kimi başa düşülür.
3. Əlavələr siyahı, forma və prosedur, elmi, texniki və ya inzibati məsələlərə aid olan hər hansı digər
təsviri materialla məhdudlaşır.
XI h i s s ə : YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 30
Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
Maddə 3 1
Konvensiyadan çıxma
1. Bu Konvensiyanın hər hansı bir Tərəf üçün qüvvəyə minməsi tarixindən iki il keçdikdən sonra
istənilən vaxt həmin Tərəf Depozitariyə yazılı bildiriş göndərərək Konvensiyadan çıxa bilər.
2.
İstənilən belə çıxma, bu barədə bildirişin Depozitari tərəfindən alındığı tarixdən bir il keçdikdən
sonra və ya çıxma haqqında bildirişdə göstərilə bilən daha sonrakı tarixdən etibarən qüvvəyə minir.
3.
Bu Konvensiyadan çıxan hər hansı bir Tərəf, tərəfi sayıldığı hər bir protokoldan da çıxmış
hesab edilir.
Maddə 32
Səsvermə hüququ
1. Bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi, bu Maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hal istisna
olmaqla, bir səsə malikdir.
2.
Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə bu
Konvensiyanın Tərəfi olan və eyni zamanda bu təşkilatların üzvü olan dövlətlərin sayma
bərabər miqdarda səs hüququndan istifadə edirlər. Əgər onun üzvü olan dövlətlərdən hər hansı biri
özünün səsvermə hüququndan istifadə edirsə, onda belə təşkilat özünün bu hüququndan istifadə etmir və
ya əksinə.
Maddə 33
Protokollar
1. Hər hansı bir Tərəf protokol təklif edə bilər. Belə təkliflər Tərəflərin Konfransında müzakirə
olunur.
2. Tərəflərin Konfransı Konvensiyaya protokollar qəbul edə bilər. Belə protokolların qəbulu
zamanı konsensus əldə edilməsi üçün bütün səylərdən istifadə olunur. Əgər konsensus əldə etmək üçün
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bütün səylər tükənibsə, lakin razılıq əldə edilməyibsə, onda sonuncu vasitə kimi, protokol iclasda
və səsvermədə iştirak edənlərin dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bu Maddədə istifadə olunan
"iclasda və səsvermədə iştirak edən Tərəflər" ifadəsi iclasda iştirak edən və "lehinə" və ya "əleyhinə"
səs verən Tərəfləri nəzərdə tutur.
3. Təklif olunan hər bir protokolun mətni onun qəbul edilməsi təklif olunan sessiyadan ən azı altı
ay əvvəl Katiblik tərəfindən Tərəflərə göndərilir.
4. Yalnız bu Konvensiyanın Tərəfləri protokolun Tərəfləri ola bilərlər.
5. Bu Konvensiyanın hər hansı protokolu yalnız həmin protokolun tərəfləri üçün məcburidir.
Konkret bir protokola aid olan məsələlərə dair qərarları yalnız həmin protokolun tərəfləri qəbul
edirlər.
6. Hər hansı protokolun qüvvəyə minməsi şərtləri həmin protokolla müəyyən edilir.
Maddə 34
İmzalama
Bu Konvensiya Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlər və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının üzvü olmayan, lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatlarının üzvü olan hər hansı dövlət tərəfindən 2003-cü il iyunun 16-dan 2003-cü il iyunun 22-dək
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədə yerləşən mənzil-qərargahında, sonra isə 2003-cü il
iyunun 30-dan 2004-cü il iyunun 29-dək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkda yerləşən mənzilqərargahında imzalanmaq üçün açıqdır.
Maddə 35
Ratifikasiya, qəbul edilmə, təsdiq olunma,
rəsmi bəyənilmə və ya qoşulma
1. Bu Konvensiyanı dövlətlər ratifikasiya, qəbul, təsdiq etməli və ya ona qoşulmalı, həmçinin regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatları rəsmi bəyənməli və ya ona qoşulmalıdırlar. Konvensiya imzalanma üçün
bağlandığı tarixdən sonrakı gün qoşulma üçün açılır. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq edilmə,
rəsmi bəyənilmə və qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Depozitariyə təhvil verilir.
2. Bu Konvensiyanın Tərəfinə çevrilən hər hansı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, onun üzvü olan
dövlətlərdən heç birinin Konvensiyanın Tərəfi olmasa da, Konvensiya üzrə tam məsuliyyət daşıyır. Belə
təşkilatların üzvü olan bir və ya daha artıq dövlət bu Konvensiyanın Tərəfi olarsa, bu təşkilat və
onun üzvü olan dövlətlər Konvensiya üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair öz müvafıq
vəzifələrindən irəli gələn qərarlar verirlər. Belə hallarda təşkilat və üzv dövlətlər bu Konvensiyadan
irəli gələn hüquqları paralel olaraq həyata keçirə bilməzlər.
3. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları rəsmi bəyənilmə və ya qoşulma sənədlərində
bu Konvensiyanın nizamladığı məsələlərə dair öz səlahiyyətlərinin hüdudlarını bəyan edirlər.
Bu təşkilatlar öz səlahiyyət hüdudlarında hər hansı köklü dəyişikliklər barəsində Depozitarini, o da,
öz növbəsində, Tərəfləri məlumatlandırır.
Maddə 36
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul, təsdiq edilmə, rəsmi bəyənilmə və ya qoşulma haqqında
qırxıncı sənədin saxlanılmaq üçün Depozitariyə təhvil verildikdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
2.
Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, yaxud təsdiq edən və ya qüvvəyəminmə haqqında bu
Maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan şərtlərin yerinə yetirilməsindən sonra ona qoşulan hər bir dövlət
üçün bu Konvensiya həmin dövlətin ratifikasiya, qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma haqqında sənədi
saxlanılma üçün təhvil verməsi tarixindən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
3.
Qüvvəyə minmə haqqında bu Maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan şərtlərin
yerinə yetirilməsindən sonra rəsmi bəyənilmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanılma üçün
təhvil verən istənilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu Konvensiya həmin təşkilatın rəsmi
bəyənilmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanılmağa təhvil verməsi tarixindən doxsan gün sonra
qüvvəyə minir.
4.
Bu Maddənin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən saxlanılmağa
təhvil verilən hər hansı sənəd bu təşkilatın üzvü olan dövlətlərin saxlanılmaq üçün təhvil verdikləri
sənədlərə əlavə sayılmır.
Maddə 37
Depozitari
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Bu Konvensiyanın və ona dəyişikliklərin, həmçinin 28, 29 və 33-cü maddələrə uyğun olaraq qəbul
edilmiş protokol və əlavələrin Depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibidir.
Maddə 38
Autentik mətnlər
Bu Konvensiyanın ingilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri autentikdir, onun əsli
saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilən aşağıda imza etmiş şəxslər bu Konvensiyanı
imzalamışlar.
Cenevrədə, iki min üçüncü il mayın iyirmi birində imzalanmışdır.
ƏLAVƏ 1: WHA 56.1 - TÜTÜNƏ QARŞI MÜBARİZƏ HAQQINDA
ÜST-nin ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI
Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının əlli altıncı sessiyası, ÜST Nizamnaməsinin 19-cu Maddəsinə
uyğun olaraq tütünə qarşı mübarizə haqqında ÜST-nin çərçivə konvensiyasının hazırlanmasının
təklif olunduğu WHA 49.17 və WHA 52.18 qətnamələrini xatırlayaraq;
indiki və gələcək nəsilləri tütün istehlakından və tütün tüstüsünün təsirindən qorumaq əzmində
olaraq;
bütün dünyada tütün çəkilməsi və ondan başqa formalarda istifadə edilməsi miqyasının
genişlənməsini böyük narahatlıqla qeyd edərək;
Hökumətlərarası Danışıqlar Orqanının fəaliyyətinin yekunları haqqında Hökumətlərarası Danışıqlar
Orqanı Sədrinin məruzəsini minnətdarlıqla qeyd edərək;
tütün istehlakının və tütün tüstüsünün dağıdıcı təsirindən insanların sağlamlığının qorunması üzrə
milli, regional, beynəlxalq fəaliyyətin və qlobal əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində bu
Konvensiyanın əhəmiyyətli addım olmasına əmin olaraq, inkişaf etməkdə olan və keçid
iqtisadiyyatlı ölkələrin xüsusi vəziyyətini nəzərə almaq zərurətini dərk edərək;
Konvensiyanın tezliklə qüvvəyə minməsi və səmərəli həyata keçirilməsi zərurətini qeyd edərək,
1. Bu qətnaməyə əlavə edilən Konvensiyanı qəbul edir;
2. Konvensiyanın 34-cü Maddəsinə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın 2003-cü il iyunun 16-dan 22nə qədər ÜST-nin Cenevrədəki mənzil-qərargahında, daha sonra isə 2003-cü il iyunun 30-dan 2004-cü
il iyunun 29-dək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında imzalanmaq
üçün açıq olduğunu nəzərə çatdırır;
3.
Konvensiyanın mümkün qədər tez qüvvəyə minməsi üçün bütün dövlətləri və
səlahiyyətli regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarını Konvensiyanın tezliklə imzalanması,
ratifikasiyası, qəbulu, təsdiqi, rəsmi bəyənilməsi və ya Konvensiyaya qoşulma məsələsinə baxmağa
çağırır;
4. Bütün dövlətləri və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarını Konvensiya qüvvəyə minməmişdən
əvvəl tütün istehlakının və tütün tüstüsü təsirinin azaldılması üzrə bütün zəruri tədbirləri həyata
keçirməyə təkidlə çağırır;
5.
Bütün üzv dövlətləri, regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarını, müşahidəçiləri və digər maraqlı
tərəfləri bu qətnamədə adı çəkilən hazırlıq işlərinə dəstək verməyə və Konvensiyanın tezliklə qüvvəyə
minməsinə və həyata keçirilməsinə səmərəli yardım etməyə təkidlə çağırır;
6.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatını tütünə qarşı mübarizəyə dair milli və beynəlxalq
proqramların gücləndirilməsi işinə yardım göstərilməsini davam etdirməyə çağırır və bunu digər
müvafiq beynəlxalq təşkilatlara təklif edir;
7.
Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının Prosedur Qaydalarının 42-ci Maddəsinə uyğun
olaraq, açıq tərkibli hökumətlərarası işçi qrupunun təsis edilməsini qərara alır. Bu qrup uyğun
hallarda Konvensiyada Tərəflərin Konfransının birinci sessiyasında baxılmalı və qəbul edilməli kimi
müəyyənləşdirilmiş məsələlər üzrə təkliflərin baxılması və hazırlanmasında Konvensiyanın 34-cü
maddəsində göstərilən bütün dövlətlərin və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarının iştirakı üçün
açıq olacaqdır. Həmin məsələlərə aşağıdakılar daxildir:
(1) Tərəflərin Konfransının sessiyalarında müşahidəçilərin iştirakı üzrə meyarlar da (23.6 -cı
Maddə) daxil olmaqla, Tərəflərin Konfransının prosedur qaydaları (23.3-cü Maddə);
(2) daimi katibliyin təyinatı variantları və onun fəaliyyət mexanizmləri (24.1-ci Maddə);
1110

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

(3) Tərəflərin Konfransının və onun yardımçı orqanlarının maliyyə qaydaları və katibliyin
fəaliyyətini nizamlayan maliyyə müddəaları (23.4-cüMaddə);
(4) birinci maliyyə dövrü üçün büdcə layihəsi (23.4-cü Maddə);
(5) Tərəflərin Konvensiya üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində onlara yardımın
göstərilməsinin mövcud və potensial mənbə və mexanizmlərinə baxılması (26.5-ci Maddə);
8.
Tərəflərin Konfransının birinci sessiyasının hazırlanması işinə nəzarət etməyi və bu məsələ
üzrə məruzəni bilavasitə onun özünə təqdim etməyi açıq tərkibli Hökumətlərarası İşçi Qrupuna
tapşırmağı qərara alır;
9.
Tütünə qarşı mübarizə haqqında ÜST-nin Çərçivə Konvensiyası ilə əlaqədar Danışıqlar
üzrə Hökumətlərarası Orqanın qəbul etdiyi qərarlar qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına aid
olduqda bu qərarların açıq tərkibli Hökumətlərarası İşçi Qrupunun fəaliyyətinə tətbiq edildiyini qərara
alır;
10. Baş direktora təklif edir:
(1) daimi katiblik yaradılana və fəaliyyətə başlayana qədər bu Konvensiyanın katibliyinin
funksiyalarını təmin etsin;
(2) Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üzrə hazırlıq işində üzv dövlətlərə, xüsusən də inkişaf
etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə yardım göstərilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün;
(3) 2003-cü il iyunun 16-dan Tərəflərin Konfransının birinci sessiyasına qədər olan dövrdə açıq
tərkibli Hökumətlərarası İşçi Qrupunun iclaslarını ehtiyac olduqca çağırsın;
(4) tütünə qarşı qlobal mübarizədə texniki liderlik, istiqamətləndirmə və dəstəyin təmin edilməsi
üzrə ÜST-nin həlledici rolunun yerinə yetirilməsinin təmin olunmasını davam etdirsin;
(5) Konvensiyanın qüvvəyə minməsinin təmin olunmasında əldə olunmuş nailiyyətlər və
Tərəflərin Konfransının birinci sessiyasına hazırlıq sahəsindən görülən işlər haqqında Səhiyyə
Assambleyasına məlumat versin.
ƏLAVƏ 2: TMÇK-nın HAZIRLANMASI TARİXİ
Tütünə qarşı mübarizə haqqında beynəlxalq sənədin hazırlanması ideyası 1995-ci ilin mayında WHA
48.11 saylı Qətnamənin qəbulu ilə gerçəkləşməyə başlanmışdır. Həmin qətnamədə Baş direktora təklif
olunurdu ki, tütünə qarşı mübarizəyə dair rəhbər prinsiplər, bəyannamə və ya beynəlxalq
konvensiya formasında beynəlxalq sənədin hazırlanmasının məqsədəuyğunluğu haqqında Ümumdünya
Səhiyyə Assambleyasının qırx doqquzuncu sessiyasına məruzə təqdim etsin.
WHA 48.11 saylı Qətnamənin qəbul edilməsinin nəticəsi olaraq ÜST-yə təklif olundu ki, belə
bir sənədin hazırlanmasının əməli cəhətdən mümkünlüyü haqqında məruzənin layihəsini hazırlasın.
Həmin sənəd Baş direktor tərəfindən ÜST-nin İcraiyyə Komitəsinin doxsan yeddinci sessiyasına təqdim
olundu ("Tütünə qarşı mübarizə haqqında beynəlxalq sənədin hazırlanmasının əməli cəhətdən
mümkünlüyü" (EB97/İNF.DOC/4)). Bu sessiyanın gedişində İcraiyyə Komitəsi "Tütünə qarşı mübarizə
haqqında Beynəlxalq Çərçivə Konvensiyası" adlı EB97.R8 saylı Qətnamə qəbul etdi.
Bir qədər sonra, elə həmin il Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının qırx doqquzuncu sessiyasında
"Tütünə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Çərçivə Konvensiyası" adlı WHA 49.17 saylı Qətnamə
qəbul edildi. Həmin qətnamədə Baş
direktora Tütünə qarşı mübarizə haqqında
Çərçivə Konvensiyasının hazırlanmasına başlamaq təklif olunurdu. Bu qətnamənin qəbulu nəticəsində
ÜST-nin ilk müqaviləsinin hazırlanması üzrə rəsmi işlərə başlandı.
1998-ci ildə ÜST-nin yeni seçilmiş Baş direktoru doktor Qru Harlem Brundtland beynəlxalq diqqəti,
resursları və fəaliyyəti qlobal tütün epidemiyasına cəlb etmək məqsədilə "Tütün asılılığından xilas
olma təşəbbüsü" adlı müvafiq kabinet layihəsi təsis edərək, tütünə qarşı qlobal mübarizəyə prioritet
xarakter verdi. Bununla əlaqədar bu fəaliyyətin xarakterini əks etdirən yeni çoxsektorlu əməkdaşlıq
konsepsiyaları hazırlandı. Bundan başqa, dr. Brundtland Tütünə qarşı mübarizə haqqında
Çərçivə Konvensiyasının hazırlanmasına və tütünə qarşı mübarizənin qlobal qaydalarının
dəstəklənməsi üçün ictimai və siyasi rəylərin səfərbər olunması vəzifəsinin həllinə başlamağa mandat
almaq məqsədilə üzv dövlətlərlə iş apardı.
1999-cu ilin mayında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının əlli ikinci sessiyası ÜST-nin Tütünə qarşı
mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyasına və onunla bağlı ola bilən protokollara dair çoxtərəfli
danışıqların
əsasını qoydu.
Çərçivə
konvensiyasının
layihəsinin
hazırlanması,
danışıqların yekunlaşdırılması və mətnin son variantının baxılmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə
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Assambleyasının əlli altıncı sessiyasına təqdim olunmasından ötrü WHA 52.18 saylı Qətnamə ilə iki orqan
təsis edildi. Bu iki orqan aşağıdakılar idi: Çərçivə Konvensiyasının təklif olunan elementlərinin
layihəsinin hazırlanması üzrə texniki işçi qrupu və təklif olunan Çərçivə Konvensiyasının və onunla bağlı
ola bilən protokolların layihəsinin və danışıqların hazırlanması üçün danışıqlar üzrə hökumətlərarası
orqan. Adları çəkilən hər iki orqan üzv dövlətlərin və tütünə qarşı mübarizə ilə bağlı
məsələlərdə onların öz səlahiyyətlərini verdikləri regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlarının
iştirakı üçün açıq idi.
İşçi qrupu Cenevrədə iki sessiya keçirdi (1999-cu il oktyabrın 25-29-da və 2000-ci il martın 27-29-da).
Bunun nəticəsində Çərçivə Konvensiyasına təklif olunan elementlərin layihələrinin ilkin mətnləri ilə birgə
sənəd hazırlandı və işçi qrupunun qeydləri ilə Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının əlli üçüncü
sessiyasına təqdim edildi. WHA 53.16 saylı Qətnamədə Səhiyyə Assambleyası Hökumətlərarası
Danışıqlar Orqanını mümkün protokollar üzrə gələcək müzakirələrə xələl gətirmədən, ilk növbədə
Çərçivə Konvensiyası layihəsinin hazırlanmasını vurğulamaqla, danışıqlara başlamağa, işin gedişi
haqqında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının əlli dördüncü sessiyasına məruzə etməyə, habelə qeyrihökumət təşkilatlarının müşahidəçi qismində geniş tərkibdə iştirakı məsələsinə baxmağa çağırdı.
Hökumətlərarası Danışıqlar Orqanının ilk sessiyasından (Cenevrə, 16-21 oktyabr 2000-ci İl) əvvəl
Çərçivə Konvensiyası ilə bağlı məsələlərə dair ictimai dinləmələr keçirildi. Baş direktorun bu
dinləmələri keçirməkdə məqsədi ictimai səhiyyə nümayəndələrinin, tütün sənayesi və fermer
qrupları nümayəndələrinin bu məsələyə dair öz mövqelərini ortaya qoymaları üçün forum keçirmək idi;
qeyd olunan dinləmələrin protokolları Hökumətlərarası Danışıqlar Orqanına və ÜST-nin veb-saytı ilə
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıldı. Adı çəkilən orqanın ilk sessiyasında Braziliyanın səfiri
Kelso Amorim Sədr seçildi. Həmçinin Sədrin Avstraliya, Hindistan, İran İslam Respublikası, Cənubi
Afrika, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan müavinlərindən ibarət Büro yaradıldı. ÜST-nin
işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyasına təklif olunan
elementlərin layihələrinin ilkin mətnləri danışıqlara başlamaq üçün əsas kimi qəbul edildi. Bundan
sonra səfir Amorim Sədrin Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyası mətnini hazırladı. Bu
layihə 2001-ci ilin yanvarında ikinci sessiyaya gələcək danışıqlar üçün əsas kimi təqdim olundu.
Hökumətlərarası Danışıqlar Orqanının işində qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı haqqında məruzə
İcraiyyə Komitəsinə 2001-ci ilin yanvarında, onun 107-ci sessiyasında təqdim olundu. İcraiyyə
Komitəsinin EB 107(2) saylı qərarına uyğun olaraq, Komitənin Sədri Qeyri-hökumət Təşkilatları
üzrə Daimi Komitənin Sədri ilə birgə iki qeyri-hökumət təşkilatının - Tütünə qarşı Beynəlxalq QeyriHökumət Koalisiyasının və İnfakt təşkilatlarının 2001-ci il aprelin 26-dan ÜST ilə qarşılıqlı rəsmi
əlaqələrə başlamasına icazə verdi.
Danışıqlar Orqanının ikinci sessiyasına hazırlıq işlərinin gedişində regionların və subregionların
çoxunda regional sessiyalararası məsləhətləşmələr keçirildi. Əlavə regional və subregional
sessiyalararası məsləhətləşmələr Danışıqlar Orqanının hər növbəti sessiyasına hazırlıq işləri ilə
əlaqədar keçirilirdi.
Danışıqlar Orqanının ikinci sessiyasında (Cenevrə, 30 aprel - 5 may 2001-ci il) Konvensiyaya təklif
olunan elementlərin layihələrinə baxılması məsuliyyəti üç işçi qrupu arasında bölüşdürüldü. Bu işin əsas
nəticəsi kimi həmsədrlər üç işçi sənəd hazırladılar; həmin sənədlərdə ikinci sessiyada hazırlanmış və
Sədrin ilkin mətninə daxil edilmiş təkliflər nəzərdən keçirilirdi. Bu işçi sənədlər Çərçivə Konvensiyası
layihəsinin hazırlanması üçün əsas istinad materialları oldu.
Üçüncü sessiyada (Cenevrə, 22-28 noyabr 2001-ci il) iki işçi qrupu mətnin yenidən nəzərdən keçirilmiş
layihəsini, bir işçi qrupu isə bir qədər sonra öz layihəsini hazırladı. Göstərilən sənədlərdən dördüncü
sessiyada danışıqlar zamanı istifadə olundu.
Dördüncü sessiyada (Cenevrə, 18-23 mart 2002-ci il) Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə
Konvensiyasının Hökumətlərarası Danışıqlar Orqanının Sədri vəzifəsinə səfir Amorimun yerinə
Braziliyanın Cenevrədəki Daimi Nümayəndəsi Seixas Korrea seçildi.
Qərara alındı ki, səfir Seixas Korrea Sədrin adından, Danışıqlar Orqanının beşinci sessiyasında (14-25
oktyabr 2002-ci il) danışıqlar üçün əsas olacaq yeni mətn hazırlasın. Yeni mətn 2002-ci ilin iyul ayında
Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən təşkil olunmuş və Nyu-Yorkda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
qərargahında keçirilmiş (30 iyul - 1 avqust 2002-ci il) tütün məmulatı ilə qeyri-qanuni ticarətə dair
beynəlxalq texniki konfransda təqdim edildi.
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Danışıqlar Orqanının ilk dörd sessiyasında mətnin bir çox alternativ variantları müzakirə
edilmişdi. Tematik müzakirə nəticəsində beşinci sessiyada alternativ variantların sayı azaldı ki, bu
da müzakirələrin konkretləşməsinə gətirib çıxardı. Plenar iclasda Sədrin yeni mətni ilə tanış olduqdan
sonra iştirakçılar açıq qeyri-rəsmi iclasda aşağıdakı altı məsələni ayırıb müzakirə etdilər: reklam, satışın
stimullaşdırılması və sponsorluq; maliyyə resursları; tütün məmulatı ilə qeyri-qanuni ticarət; məsuliyyət
və kompensasiya; qablaşdırma və markalanma; ticarət aspektləri və səhiyyə. Qeyri-rəsmi qruplar həmçinin
hüquqi, institusional və prosedur məsələləri, habelə terminlərdən istifadəyə dair müzakirələr apardılar.
Danışıqlarda nəzərəçarpacaq irəliləyişə və bir çox məsələlərdə konsensusa nail olundu. Qeyri-rəsmi
sessiyaların və müxtəlif nümayəndə heyətləri, heyət qrupları ilə sessiyalararası məsləhətləşmələrin yekunu
olaraq, 2003-cü il yanvarın 15-də səfir Seixas Korrea Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə
Konvensiyasının yenidən baxılmış mətnini hazırladı.
Danışıqlar Orqanının altıncı yekun sessiyası 2003-cü il fevralın 17-dən martın 1-dək keçirildi. Bu
danışıqlar çox dolğun və əhatəli oldu. Reklam, satışın stimullaşdırılması və sponsorluq məsələsi və
maliyyə resursları məsələsi iki qeyri-rəsmi qrupun iclaslarında müzakirə edildi. Danışıqlar Orqanının
yekun plenar iclasında qərara alındı ki, hazırlanmış mətn Nizamnamənin 19-cu Maddəsinə uyğun
olaraq baxılmaq və qəbul edilmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının əlli altıncı
sessiyasına göndərilsin. İştirakçılar həmçinin razılığa gəldilər ki, protokolların müzakirəsi bu məsələnin
müzakirəsi üçün lazımi vaxtı olacaq Səhiyyə Assambleyasınadək təxirə salınsın. Danışıqlar Orqanının
iştirakçıları yekun plenar iclasda razılığa gəldilər ki, ÜST-nin Tütünə qarşı mübarizə haqqında
Çərçivə Konvensiyasının qəbul olunmasını tövsiyə edən qətnamə layihəsini Danışıqlar Orqanının Sədri
Səhiyyə Assambleyasına təqdim etməlidir. Beləliklə, ÜST-nin Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə
Konvensiyasının yekun variantı WHA 52.18 saylı qətnaməyə əsasən, baxılmaq və qəbul edilmək
üçün Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasına təqdim olundu.
2003-cü il mayın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının əlli altıncı sessiyası ÜST-nin Tütünə
qarşı mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyasını yekdilliklə qəbul etdi. Konvensiya 2003-cü il iyunun 16dan iyunun 22-dək bir il ərzində ÜST-nin mənzil-qərargahında, sonra isə 2003-cü il iyunun 30-dan 2004cü il iyunun 29-dək Nyu-Yorkda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mənzil-qərargahında imzalanmaq üçün
açıqdır.
ÜST-nin Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyası qlobal ictimai səhiyyənin gələcəyi
üçün mühüm pillədir və səhiyyə sahəsində ÜST-nin məqsədləri üçün əhəmiyyətli təsirə malikdir.
Danışıqlar
prosesinin yekunlaşması
və
ÜST-nin
Tütünə
qarşı
mübarizə
haqqında
Çərçivə Konvensiyasının yekdilliklə qəbul edilməsi ictimai səhiyyənin inkişafında ən mühüm
elementlərdən biridir və səhiyyə sahəsində, Səhiyyə Assambleyasının qətnamələrinə tam uyğun şəkildə
qurulan beynəlxalq əməkdaşlığın yeni hüquqi parametrlərini müəyyənləşdirir.
"Tütünə qarşı mübarizə haqqında ÜST-nin Çərçivə Konvensiyası"na dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu Konvensiyadan irəli gələn heç bir hüquq və öhdəliyi
və ya müddəanı Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq etməyəcəkdir.
2. Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyanın 27-ci Maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan
edir ki, həmin Maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, onun tətbiqi və təfsiri ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası ilə istənilən digər Tərəf arasında yarana biləcək hər hansı mübahisə danışıqlar və digər
diplomatik vasitələr yolu ilə həll edilə bilmədikdə, Azərbaycan Respublikası ilə həmin Tərəf arasında
arbitraj yolu ilə həll oluna bilər.
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"Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti
haqqında" Konvensiyaya (CITES) və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin "Nərə
balıqlarının qorunmasına dair" Qətnaməsinə qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
I. "Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti
haqqında" Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin 2002-ci il noyabrın 3-15-də Santyaqo şəhərində
keçirilmiş 12-ci konfransında qəbul olunmuş "Nərə balıqlarının və avarburunların qorunmasına və onlarla
ticarətə dair" 12.7 nömrəli Qətnamə ilə "Nərə balıqlarının qorunmasına dair" 10.12 nömrəli Qətnamənin
ləğv edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
"Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında"
Konvensiyaya (CITES) və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin "Nərə balıqlarının qorunmasına
dair" Qətnaməsinə qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununda aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. Qanunun adından "və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin "Nərə balıqlarının qorunmasına
dair" Qətnaməsinə" sözləri çıxarılsın.
2. 1-ci maddədən "və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin 1997- ci il iyunun 9-20-də Harare
şəhərində keçirilən 10-cu konfransında qəbul olunmuş "Nərə balıqlarının qorunmasına dair" 10.12
nömrəli Qətnaməsinə" sözləri çıxarılsın.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 may 2005-ci il
№ 912-IIQD
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“İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında”
Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında”
1961-ci il oktyabrın 26-da Roma şəhərində imzalanmış Beynəlxalq Konvensiya Azərbaycan
Respublikasının ona dair bildirişləri ilə (bildirişlərin mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 may 2005-ci il
№ 909-IIQ
İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması
haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
(Roma, 1961)
Razılığa gələn dövlətlər ifaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının
müdafiəsini arzu edərək, aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Bu Konvensiya ilə təmin olunan qorunma əbədi və bədii əsərlərə müəlliflik hüquqlarının qorunmasına
toxunmur və heç bir zərər vurmur. Buna uyğun olaraq, bu Konvensiyanın müddəalarından heç birinin belə
qorunmaya zərər vuran kimi şərh edilməsi yolverilməzdir.
Maddə 2
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün milli rejim qorunma tələb olunan Razılığa gələn dövlətin daxili
qanunvericiliyi ilə verilən hüquqi rejimdir:
a) öz vətəndaşları olan ifaçıların onun ərazisində həyata keçirilən ifalarına, onların efirlə yayımına və
ya ilkin yazılmasına münasibətdə;
b) öz vətəndaşları olan fonoqram istehsalçılarının onun ərazisində ilk dəfə yazılmış və ya ilk dəfə dərc
edilmiş fonoqramlarına münasibətdə;
c) mənzil-qərargahları onun ərazisində yerləşən yayım təşkilatlarının bu ərazidə yerləşən ötürücülərin
köməyi ilə həyata keçirilən efir verilişlərinə münasibətdə.
2. Milli rejim xüsusi təminat verilən qorunmaya uyğun olaraq və bu Konvensiyada xüsusi qeyd
olunmuş məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla tətbiq olunur.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a)
“ifaçılar” rol oynayan, oxuyan, qiraət edən, deklamasiya deyən və ya hər hansı digər tərzdə
ədəbi və ya bədii əsərlərin ifasında iştirak edən aktyor, müğənni, musiqiçi, rəqqas və ya digər şəxslərdir;
b)
“fonoqram” hər hansı ifanın və ya digər səslərin istənilən formada müstəsna olaraq səsli
yazılmasıdır;
c)
“fonoqram istehsalçısı” ifanın və ya digər səslərin səsli yazılmasını ilk dəfə həyata keçirən
fiziki və ya hüquqi şəxsdir;
d)
“dərc edilmə” fonoqram nüsxələrinin kifayət sayda kütləyə təqdim olunmasıdır;
e)
“surətçıxarma” kütlənin naqilsiz vasitələrlə qəbul etməsi üçün yazılmanın bir və ya bir neçə
nüsxəsinin hazırlanmasıdır;
f)
“efir verilişi” səslərin, yaxud təsvir və səslərin əhalinin qəbul etməsi üçün naqilsiz vasitələrlə
ötürülməsidir;
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g)
“retranslyasiya” yayım təşkilatlarının verilişinin başqa yayım təşkilatı tərəfindən eyni vaxtda
efirlə verilməsidir.
Maddə 4
Razılığa gələn hər bir dövlət aşağıdakı şərtlərdən birinə riayət etməklə ifaçılara milli rejim tətbiq edir:
a) ifa digər Razılığa gələn dövlətdə olmuşdur;
b)
ifa bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinə uyğun olaraq qorunan fonoqrama daxil edilmişdir;
c)
ifa fonoqrama yazılmaqdan əvvəl bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinə uyğun olaraq qorunan
efir verilişi vasitəsilə yayımlanır.
Maddə 5
1. Razılığa gələn hər bir dövlət aşağıdakı şərtlərdən birinə riayət etməklə fonoqram istehsalçılarına
milli rejim təqdim edir:
a) fonoqram istehsalçısı Razılığa gələn digər dövlətin vətəndaşıdır (istehsalçının vətəndaşlığı meyarı);
b) səsin ilkin yazılması Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilib (ilkin yazılma yeri meyarı);
c) fonoqram ilk dəfə Razılığa gələn digər dövlətdə dərc edilib (ilkin dərc edilmə yeri meyarı).
2. Əgər fonoqram bu Konvensiyanın üzvü olmayan dövlətdə ilk dəfə dərc edilibsə, lakin əgər onun
ilkin dərc edilmə günündən otuz gün müddətində Razılığa gələn dövlətdə də dərc edilibsə (eyni vaxtda dərc
edilmə), onda Razılığa gələn dövlətdə də ilk dəfə dərc edilmiş sayılır.
3. Razılığa gələn hər bir dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə
bəyan edə bilər ki, o, ilkin dərc edilmə yeri meyarını və ya alternativ olaraq ilkin yazılma yeri meyarını
tətbiq etməyəcək. Belə bildiriş ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək haqqında sənədin və ya qoşulmaq
barədə aktın saxlanılmağa verildiyi zaman və ya daha gec verilə bilər; sonuncu halda bildiriş onun
saxlanılmağa verildiyi vaxtdan altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 6
1. Razılığa gələn hər bir dövlət aşağıdakı şərtlərdən birinə riayət etməklə yayım təşkilatına milli rejim
təqdim edir:
a) yayım təşkilatının mənzil-qərargahı Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşir;
b) efir verilişi Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşmiş ötürücünün köməyi ilə həyata keçirilir.
2. Razılığa gələn hər bir dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə
bəyan edə bilər ki, o, efir verilişinin qorunmasını, əgər yayım təşkilatının mənzil-qərargahı Razılığa gələn
digər dövlətin ərazisində yerləşirsə və bu veriliş Razılığa gələn həmin dövlətdə yerləşmiş ötürücünün
köməyilə həyata keçirilirsə, o halda həyata keçirəcək. Belə bildiriş ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək
haqqında sənədin və ya qoşulmaq barədə aktın saxlanılmağa verildiyi zaman və ya hər hansı sonrakı vaxtda
verilə bilər, son halda bildiriş onun saxlanılmağa verildiyi vaxtdan altı ay keçəndən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 7
1. İfaçılara bu Konvensiyaya uyğun təqdim edilən qorunma aşağıdakılara icazə verməmək imkanını
özündə ehtiva edir:
a) efirə verilməsi, yaxud kütləvi bildiriş üçün istifadə olunan ifanın artıq efirə verildiyi və ya
yazılmasının istifadəsilə həyata keçirildiyi hallar istisna olmaqla, onların ifasının razılıq alınmadan efirə
verilməsi, yaxud kütləvi bildiriş üçün həyata keçirilməsi;
b) yazılmamış ifanın onların razılığı olmadan yazılmasının həyata keçirilməsi;
c) ifanın yazılmasının onların razılığı olmadan surətinin çıxarılması:
i) əgər ilkin yazılma özü onların razılığı olmadan həyata keçirilibsə;
ii) əgər surətçıxarma ifaçıların razılıq verdiyi yox, digər məqsədlərlə həyata keçirilirsə;
iii) əgər ilkin yazılma 15-ci maddənin müddəalarına uyğun həyata keçirilibsə, lakin surətçıxarma bu
müddəalarda göstərilənlərdən başqa məqsədlərlə həyata keçirilirsə.
2. 1) Əgər veriliş efirə ifaçıların razılığı ilə verilərsə, onda retranslyasiyaya, yazılmanın efirə verilmə
məqsədilə həyata keçirilməsinə və ya bu yazılmanın efirə verilmə məqsədilə surətçıxarılmasına
münasibətdə qorunma tələb olunan Razılığa gələn dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Yayım təşkilatlarının efirə vermək məqsədilə həyata keçirdikləri yazılmalarının istifadəsini
tənzimləyən qaydalar və şərtlər qorunma tələb olunan Razılığa gələn dövlətin daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq müəyyən edilir.
3. Bununla birlikdə bu bəndin 1) və 2)-ci yarımbəndlərində qeyd edilən daxili qanunvericilik ifaçıları
onların yayım təşkilatları ilə müqavilə üzrə münasibətlərinə nəzarət imkanından məhrum etməməlidir.
Maddə 8
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Əgər eyni ifada bir neçə ifaçı iştirak edirsə, Razılığa gələn hər bir dövlət öz daxili qanunvericiliyində
və qaydalarında ifaçıların öz hüquqlarını hə-yata keçirmələri ilə bağlı hansı tərzdə təqdim olunmasını
qabaqcadan şərt qoya bilər.
Maddə 9
Razılığa gələn hər bir dövlət daxili qanunvericiliyin və qaydaların qəbul edilməsi ilə bu Konvensiyanın
təqdim etdiyi qorunmanı ədəbi və ya bədii əsərləri ifa etməyən artistlərə də şamil edə bilər.
Maddə 10
Fonoqram istehsalçıları öz fonoqramlarının birbaşa və ya dolayısı yolla surətinin çıxarılmasına icazə
vermək və ya qadağa qoymaq hüququna malikdirlər.
Maddə 11
Əgər Razılığa gələn dövlətin milli qanunvericiliyi fonoqram istehsalçılarına və ya ifaçılara, yaxud hər
iki kateqoriyaya hüquqi qorunmanın təqdim edilməsi şərti kimi müəyyən rəsmiyyətlərə əməl edilməsini
tələb edirsə, bu rəsmiyyətlər o halda yerinə yetirilmiş sayılır ki, dərc edilmiş fonoqramın satışda olan bütün
nüsxələrində və ya onların qutusunda P işarəsi qoyulmuş olsun; onun ardınca ilkin dərc edilmə tarixi
göstərilməli və bu elə tərzdə yerləşdirilməlidir ki, fonoqramın qorunması haqqında aydın təsəvvürü təmin
etsin; əgər nüsxələr və ya onların qutusu fonoqram istehsalçısını və ya lisenziya sahibini (onun adının,
əmtəə nişanının və ya digər tələb olunan işarələrin göstərilməsi yolu ilə) göstərmirsə, onda həm də
fonoqram istehsalçısı hüquqlarının sahibinin adı da qeyd olunur və bundan başqa nüsxələr və ya onların
qoyulduğu qutu əsas ifaçıları göstərmirsə, onda bu qeyddə həm də yazılma həyata keçirilən ölkədə həmin
ifaçıların hüquqlarının sahibi olan şəxsin də adı göstərilməlidir.
Maddə 12
Əgər kommersiya məqsədləri üçün dərc edilmiş fonoqram və ya belə fonoqramın surətinin
çıxarılmasından birbaşa efirə verilməsi və ya kütləyə çatdırılması məqsədilə hər hansı üsulla bildiriş üçün
istifadə edilirsə, onda istifadəçi ifaçılara və ya fonoqram istehsalçılarına, yaxud hüquq sahiblərinin hər
ikisinə birdəfəlik ədalətli haqq ödəyir.
Həmin tərəflər arasında razılığın olmadığı halda, bu haqqın bölünməsi şərtləri daxili qanunvericiliklə
müəyyən edilə bilər.
Maddə 13
Yayım təşkilatları icazə vermək və ya qadağa qoymaq hüququna malikdirlər:
a) öz verilişlərinin efirlə retranslyasiyasına;
b) öz verilişlərinin yazılmasına;
c) surətçıxarılmasına:
i) onların razılığı olmadan hazırlanmış öz efir verilişlərinin yazılmasına;
ii) əgər surətçıxarma bu müddəalarda göstərilənlərdən başqa məqsədlərlə həyata keçirilibsə, 15-ci maddənin
müddəalarına uyğun hazırlanmış öz efir verilişlərinin yazılmasına;
d) özünün televiziya verilişlərinin kütləvi bildiriş üçün verilməsi, əgər belə veriliş giriş haqqı
ödənilməklə kütlə üçün açıq olan yerlərdə həyata keçirilirsə; onun həyata keçirilməsi şərtlərinin müəyyən
edilməsi bu hüququn qorunması tələb olunan dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 14
Bu Konvensiyaya uyğun təqdim edilən qorunma müddəti ilin sonundan hesablanmaqla 20 ildən az
deyildir, əgər həmin ildə:
a) fonoqramların və onlara daxil edilmiş ifaların yazılması həyata keçirilibsə;
b) fonoqramlara daxil edilməyən ifalar olubsa;
c) efirlə verilibsə.
Maddə 15
1. Razılığa gələn hər bir dövlət özünün daxili qanunvericiliyində və qaydalarında bu Konvensiya ilə
təminat verilən qorunmaya münasibətdə aşağıdakılara istisnalar nəzərdə tuta bilər:
a) şəxsi məqsədlər üçün istifadə;
b) cari hadisələr haqqında məlumatlandırma məqsədilə qısa parçaların istifadəsi;
c) özünün avadanlığında və özünün verilişləri üçün yayım təşkilatının həyata keçirdiyi qısamüddətli
səsli yazılması;
d) yalnız tədris və ya elmi tədqiqat məqsədləri üçün istifadə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndindən asılı olmayaraq, Razılığa gələn hər hansı dövlət öz daxili
qanunvericiliyində və qaydalarında ədəbi və bədii əsərlərə müəllif hüququnun qorunmasına münasibətdə
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nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətləri eyni ilə daxili qanunvericiliyində və qaydalarında ifaçıların, fonoqram
istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunmasına münasibətdə nəzərdə tuta bilər.
Bununla birlikdə məcburi lisenziyaların verilməsi ancaq bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun həcmdə
nəzərdə tutula bilər.
Maddə 16
1. Hər hansı dövlət bu Konvensiyanın üzvü olmaqla, ondan irəli gələn bütün öhdəlikləri öz üzərinə
götürür və ondan irəli gələn bütün imtiyazlardan istifadə edir. Lakin hər hansı vaxtda o, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə bəyan edə bilər ki:
a) o, 12-ci maddəyə münasibətdə:
i) bu maddənin müddəalarını tətbiq etməyəcək;
ii) bu maddənin müddəalarını müəyyən istifadə növlərinə münasibətdə tətbiq etməyəcək;
iii) istehsalçısı Razılığa gələn digər dövlətin vətəndaşı olmayan fonoqramlara münasibətdə bu maddəni
tətbiq etməyəcək;
iv) istehsalçısı Razılığa gələn digər dövlətin vətəndaşı olan fonoqrama münasibətdə bu maddəyə uyğun
olaraq təqdim edilən qorunmanı həmin dövlətin müvafiq bəyanatı vermiş dövlətin vətəndaşının ilk dəfə
yazdığı fonoqrama təqdim olunan qorunmanı məhdudlaşdırdığı həcmdə və müddətə məhdudlaşdırır,
bununla birlikdə fonoqram istehsalçısının vətəndaşı olduğu Razılığa gələn dövlətin, həm də bəyanat vermiş
dövlətin həmin benefisiara və ya benefisiarlara qorunma təqdim etməməsi faktına qorunmanın həcminə
təsir göstərən amil kimi baxılmır.
b) 13-cü maddənin d) bəndini tətbiq etməyəcək; Razılığa gələn dövlət belə bəyanat verərsə, onda
Razılığa gələn digər dövlətlər mənzil-qərargahları bu dövlətdə olan yayım təşkilatlarına 13-cü maddənin d)
bəndində nəzərdə tutulan hüquqları təqdim etməyəcəklər.
2. Əgər bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən bildiriş ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək haqqında
sənədin və ya qoşulmaq barədə aktın saxlanılmağa verildiyi tarixdən sonra edilibsə, onun saxlanılmağa
verildiyi tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 17
Hər hansı dövlət 1961-ci il 26 oktyabr tarixinə olan vəziyyətə fonoqram istehsalçılarına yalnız ilkin
yazılma yeri meyarı əsasında qorunma təqdim edirsə, ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək haqqında
sənədin və ya qoşulmaq barədə aktın saxlanılmağa verildiyi vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə ünvanlanmış bildirişdə bəyan edə bilər ki, 5-ci maddənin məqsədləri üçün o, ancaq ilkin yazılma
yeri meyarlarını, 16-cı maddənin 1 a) iii) və iv) bəndinin məqsədləri üçün isə istehsalçının vətəndaşlıq
meyarları əvəzinə ilkin yazılma yeri meyarını tətbiq edəcək.
Maddə 18
5-ci maddənin 3-cü bəndinə, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə, 16-cı maddənin 1-ci bəndinə və ya 17-ci
maddəyə uyğun olaraq bildiriş göndərmiş hər hansı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
sonradan göndərilmiş bildirişlə onun fəaliyyətini məhdudlaşdıra və ya geri çağıra bilər.
Maddə 19
Əgər ifaçı öz ifasının təsvirlərinin yazılmasına və ya audiovizual yazılmaya daxil edilməsinə icazə
veribsə, bu Konvensiyanın müddəaları nəzərə alınmadan 7-ci maddənin tətbiqi dayandırılır.
Maddə 20
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn hər hansı dövlətdə bu Konvensiyanın həmin dövlətə münasibətdə
qüvvəyə minməsi tarixinədək alınmış hüquqları məhdudlaşdırmır.
2. Razılığa gələn heç bir dövlət bu Konvensiyanın həmin dövlətə münasibətdə qüvvəyə minməsi
tarixinədək ilkin yazılması həyata keçirilmiş ifalara, efir verilişlərinə və ya fonoqramlara bu Konvensiyanın
müddəalarını tətbiq etməyə borclu deyildir.
Maddə 21
Bu Konvensiya ilə təqdim edilən qorunma ifaçılara, fonoqram istehsalçılarına və ya yayım
təşkilatlarına təqdim edilən hər hansı digər qorunmaya zərər vurmur.
Maddə 22
Razılığa gələn dövlətlər öz aralarında xüsusi sazişlər bağlamaq hüququnu saxlayırlar, çünki belə
sazişlər ifaçılara, fonoqram istehsalçılarına və ya yayım təşkilatlarına bu Konvensiya ilə təqdim ediləndən
daha geniş hüquqların təqdim edilməsini nəzərdə tutur, yaxud bu Konvensiyaya zidd olmayan digər
müddəaları özündə əks etdirir.
Maddə 23
1118

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmağa verilir. O, ifaçıların,
fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının beynəlxalq qorunmasına aid Diplomatik
Konfransda iştirak etmək üçün dəvət edilmiş Müəllif hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyanın və ya
Ədəbi və Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın üzvü olan hər hansı dövlət üçün 1962-ci il
30 iyun tarixinədək imzalanmağa açıqdır.
Maddə 24
1. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya olunmalı və ya qəbul edilməlidir.
2. Bu Konvensiya Konfransda iştirak etmək üçün dəvət olunan 23-cü maddədə qeyd edilən hər hansı
dövlətin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan hər bir dövlətin qoşulması üçün o şərtlə açıqdır ki,
hər iki halda həmin dövlət Müəllif hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyasının iştirakçısıdır və ya
Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın üzvüdür.
3. Ratifikasiya fərmanları, qəbul etmək haqqında sənədlər və ya qoşulmaq barədə aktlar Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmağa verilir.
Maddə 25
1. Bu Konvensiya altıncı ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək haqqında sənədin və ya qoşulmaq
barədə aktın saxlanılmağa verildiyi tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
2. Gələcəkdə bu Konvensiya hər bir dövlətə münasibətdə onun ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək
haqqında sənədinin və ya qoşulmaq barədə aktının saxlanılmağa verildiyi tarixdən üç ay sonra qüvvəyə
minir.
Maddə 26
1. Razılığa gələn hər bir dövlət bu Konvensiyanın tətbiq edilməsinin təmin edilməsi üçün özünün
Konstitusiyasına uyğun zəruri tədbirlər görülməsini öhdəsinə götürür.
2. Hər bir dövlət özünün ratifikasiya fərmanının, qəbul etmək haqqında sənədinin və ya qoşulmaq
barədə aktının saxlanılmağa verildiyi vaxta özünün daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu
Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək imkanına malik olmalıdır.
Maddə 27
1. Hər bir dövlət ratifikasiya, qəbul etmə və ya qoşulması zamanı və ya hər hansı başqa vaxt Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış bildirişlə bəyan edə bilər ki, bu Konvensiya beynəlxalq
məsələlərinə görə onun məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə və ya ərazilərdən hər hansı birinə o şərtlə tətbiq
edilir ki, bu ərazilərə Müəllif hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyasının və ya Ədəbi və bədii
əsərlərin qorunması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın qüvvəsi şamil edilir. Bu bildiriş alındığı vaxtdan
üç ay sonra qüvvəyə minir.
2. 5-ci maddənin 3-cü bəndində, 6-cı maddənin 2-ci bəndində, 16-cı maddənin 2-ci bəndində, 17 və
18-ci maddələrdə qeyd olunan bildirişlər bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən ərazilərin hamısına və ya
onlardan birinə şamil edilə bilər.
Maddə 28
1. Razılığa gələn hər bir dövlət öz adından, yaxud 27-ci maddədə qeyd edilən ərazilərdən birinin və ya
hamısının adından bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin adına göndərilmiş bildiriş vasitəsilə
həyata keçirilir və bildiriş alınan vaxtdan on iki ay sonra qüvvəyə minir.
3. Denonsasiya hüququ Razılığa gələn dövlətin bu Konvensiyanın həmin dövlətə münasibətdə
qüvvəyə mindiyi vaxtdan beş il keçənə qədər həyata keçirilə bilməz.
4. Razılığa gələn dövlət Müəllif hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyasında iştirakının və ya
Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Beynəlxalq İttifaqda iştirakının dayandırılması ilə bu
Konvensiyada üzvlüyünü dayandırır.
5. 27-ci maddədə qeyd olunan ərazilərdən hər hansı birinə Müəllif hüququ haqqında Ümumdünya
Konvensiyasının və ya Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tətbiq
edilmə faktının dayandırılması ilə bu Konvensiyanın həmin ərazidə tətbiqi dayandırılır.
Maddə 29
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş il keçəndən sonra Razılığa gələn hər bir dövlət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə Konvensiyaya yenidən
baxılması üçün Konfransın çağırılmasını xahiş edə bilər. Baş katib Razılığa gələn bütün dövlətləri belə
xahiş haqqında xəbərdar edir. Əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin bildirişindən sonra altı
ay müddətində Razılığa gələn dövlətlərin yarısından az olmamaqla bu xahişin dəstəklənməsi barədə ona
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məlumat verərlərsə, Baş katib Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət məsələləri üzrə Baş direktoruna və Ədəbi və Bədii Əsərlərin
Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun Direktoruna bu haqda məlumat verir, onlar 32-ci maddədə
nəzərdə tutulmuş Hökumətlərarası Komitə ilə əməkdaşlıqda bu Konvensiyaya yenidən baxılması üçün
Konfrans çağırırlar.
2. Bu Konvensiyaya hər hansı yenidən baxılmanın qəbul edilməsi yenidən baxılma üzrə konfransda
iştirak edən dövlətlərin üçdə ikisinin səs çoxluğunu tələb edir, həm də o şərtlə ki, qeyd olunan çoxluq
yenidən baxılma üzrə Konfrans keçirilən tarixə Konvensiyanın üzvü olan dövlətlərin üçdə ikisini təmsil
etsin.
3. Bu Konvensiyanı tam və ya qismən dəyişdirən Konvensiyanın qəbul edildiyi halda və əgər yenidən
baxılmış Konvensiyada başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa:
a) bu Konvensiyanın yenidən baxılmış Konvensiya qüvvəyə mindiyi vaxtdan ratifikasiya, qəbul
edilmə və ya qoşulmaq üçün açıq olması dayandırılır;
b) bu Konvensiya yenidən baxılmış Konvensiyanın üzvü olmayanlar arasında və ya onların həmin
Konvensiyaya qoşulan dövlətlərlə münasibətlərində qüvvədə qalır.
Maddə 30
İki və ya bir neçə Razılığa gələn dövlət arasında bu Konvensiyanın şərh edilməsi və ya tətbiq
edilməsinə aid yaranan və danışıqlar yolu ilə tənzimlənməyən hər hansı mübahisə tərəflərdən birinin tələbi
ilə, əgər maraqlı dövlətlər mübahisənin həllinin digər qaydası haqqında razılığa gəlməsələr, Beynəlxalq
Məhkəməyə verilir.
Maddə 31
5-ci maddənin 3-cü bəndinin, 6-cı maddənin 2-ci bəndinin, 16-cı maddənin 1-ci bəndinin və 17-ci
maddənin müddəalarına zərər vurulmamaqla bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt edilməsinə yol verilmir.
Maddə 32
1. Hökumətlərarası Komitə təsis edilir, onun vəzifəsinə daxildir:
a) bu Konvensiyanın tətbiq edilməsinə və fəaliyyətinə aid olan məsələləri öyrənmək; və
b) bu Konvensiyanın yenidən baxılması üçün mümkün olan təklifləri yığmaq və sənədlər hazırlamaq.
2. Komitə tələb olunan ədalətli coğrafi bölgü prinsipi əsasında seçilməsi həyata keçirilmiş Razılığa
gələn dövlətlərin nümayəndələrindən ibarətdir. Əgər Razılığa gələn dövlətlərin sayı on iki və ya ondan
azdırsa, Komitə altı üzvdən, Razılığa gələn dövlətlərin sayı on üçdən on səkkizə qədərdirsə, Komitə doqquz
üzvdən, Razılığa gələn dövlətlərin sayı on səkkizdən çoxdursa, Komitə on iki üzvdən ibarət olur.
3. Komitə Konvensiya qüvvəyə minəndən on iki ay keçəndən sonra Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş
direktorunun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Baş direktorunun
və Ədəbi və Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun Direktorunun Razılığa gələn
dövlətlərin əksər çoxluğunun əvvəlcədən bəyəndiyi qaydalara uyğun olaraq təşkil etdikləri hərəsinin bir
səsi olan Razılığa gələn dövlətlər sırasından seçki keçirilməsi ilə təsis edilir.
4. Komitə sədri və vəzifəli şəxsləri seçir. O, prosedur qaydalarını, o cümlədən Komitənin gələcək
funksiyalarını və onun tərkibinin dəyişdirilməsini müəyyən edən qaydaları qəbul edir; bu qaydalar
həmçinin Razılığa gələn müxtəlif dövlətlərin Komitədə üzvlüyünün növbəliliyini təmin etməlidir.
5. Komitənin katibliyi üç təşkilatın: Beynəlxalq Əmək Bürosunun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatının və Ədəbi və Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə
Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun müvafiq olaraq iki Baş direktoru və Direktoru tərəfindən təyin edilmiş
əməkdaşlarından ibarətdir.
6. Komitənin iclasları, onun üzvlərindən çoxu bunu məqsədəuyğun hesab edərlərsə, hər dəfə növbə
ilə Beynəlxalq Əmək Bürosunun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri
üzrə Təşkilatının, Ədəbi və Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun mənzilqərargahlarında keçirilir.
7. Komitə üzvlərinin xərclərini müvafiq hökumətlər ödəyir.
Maddə 33
1. Bu Konvensiya ingilis, fransız və ispan dillərində tərtib edilib, bütün mətnlər tam autentikdir.
2. Bu Konvensiyanın rəsmi mətnləri həmçinin alman, italyan və portuqal dillərində hazırlanır.
Maddə 34
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 23-cü maddədə qeyd edilən dövlətləri, həmçinin Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının üzvü olan hər bir dövləti, Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktorunu, Birləşmiş
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Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Baş direktorunu, Ədəbi və Bədii Əsərlərin
Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun Direktorunu Konfransda iştirak etmək üçün xəbərdar edir:
a) ratifikasiya fərmanlarının, qəbul edilmək haqqında sənədlərin və ya qoşulmaq barədə aktların
saxlanılmağa verilməsi haqqında;
b) bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
c) bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş hər hansı bildirişlər, bəyanatlar və ya məlumatlar barədə;
d) 28-ci maddənin 4 və 5-ci bəndlərində qeyd edilən vəziyyətlərin yaranması haqqında.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi həm Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktorunu,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Baş direktorunu, Ədəbi və
Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun Direktorunu ona 29-cu maddəyə uyğun
olaraq məlumat verilmiş xahişlər haqqında həm də Razılığa gələn dövlətlərdən bu Konvensiyanın yenidən
baxılmasına münasibətdə alınmış hər hansı digər məlumatlar barədə xəbərdar edir.
Bu Konvensiyanın təsdiqi üçün onu lazımi qaydada səlahiyyəti olanlar imzalamışlar.
İyirmi altı oktyabr 1961-ci ildə bir nüsxədə ingilis, fransız və ispan dillərində Roma şəhərində
imzalanıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi lazımi qaydada təsdiq edilmiş əsl surətləri
Konfransda iştirak etmək üçün dəvət olunmuş 23-cü maddədə qeyd edilən bütün dövlətlərə və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının hər bir üzv dövlətinə, həmçinin Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Baş direktoruna, Ədəbi və
Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə Beynəlxalq İttifaqın Bürosunun Direktoruna göndərir.
Bildirişlər
1. "5-ci maddənin 3-cü bəndi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o,
fonoqramların ilk dərc edilmə yeri meyarını tətbiq edəcək".
2. "6-cı maddənin 2-ci bəndi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, mənzilqərargahı digər Razılığa gələn dövlətdə yerləşən yayım təşkilatlarına bu təşkilatların efir verilişlərinin
həmin dövlətin ərazisində quraşdırılmış ötürücülər vasitəsilə yayımlanması şərtilə milli rejim tətbiq
edəcək".
3. "16-cı maddənin 1-ci bəndinin ilə yarımbəndi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası bəyan
edir ki, o, istehsalçısı digər Razılığa gələn dövlətin vətəndaşı olmayan fonoqramlara münasibətdə 12-ci
maddəni tətbiq etməyəcək".
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"Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyaya Biotəhlükəsizliyə dair Kartagena Protokoluna
qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyaya 2000-ci il 19 yanvar tarixli
Biotəhlükəsizliyə dair Kartagena Protokoluna qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 mart 2005-ci il
№ 841-IIQ
Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyaya Biotəhlükəsizliyə dair
KARTAGENA PROTOKOLU
Bu Protokolun Tərəfləri,
Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyanın (bundan sonra "Konvensiya" adlanacaq) Tərəfləri olaraq,
Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 3 və 4-cü bəndlərinə, eləcə də 8g) və 17-ci maddələrinə əsaslanaraq,
habelə Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyanın Tərəflərinin 1995-ci il 17 noyabr tarixli
Konfransının II/5-ci qərarına, - bu qərarda Konfrans, xüsusən qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşmanın
müvafiq prosedurlarını baxılmaq üçün hazırlamaqla, biotəhlükəsizliyə dair protokol işlənib hazırlanmasını
və burada müasir biotexnologiyanın tətbiqi nəticəsində alınmış və bioloji müxtəlifliyin saxlanmasına və
davamlı istifadəsinə mənfi təsir göstərə bilən dəyiş-dirilmiş hər hansı bir canlı orqanizmin transsərhəd
yerdəyişməsinə xüsusi diqqət yetirilməsini qərara almışdır, - istinad edərək,
ətraf mühit və inkişaf üzrə Rio-de-Janeyro bəyannaməsinin 15-ci Prinsipində öz əksini tapmış ehtiyat
tədbirlərinin görülməsi prinsipini bir daha təsdiq edərək,
müasir biotexnologiyanın sürətlə yayılmasından, eləcə də onun insan sağlamlığı üçün təhlükə yaratmaq
riskini nəzərə almaqla bioloji müxtəlifliyə mənfi təsir göstərə bilmə potensialı ilə əlaqədar olaraq
ictimaiyyətin artan narahatlığından xəbərdar olaraq,
müasir biotexnologiya ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət
olunmaqla inkişaf etdirilərsə və istifadə olunarsa, onun insanların rifahının yaxşılaşdırılması üçün geniş
imkanlar açdığını etiraf edərək,
eləcə də mənşə mərkəzlərinin və genetik müxtəliflik mərkəzlərinin bəşəriyyət üçün müstəsna
əhəmiyyətini etiraf edərək,
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlə bağlı məlum və potensial risklərin xarakterinə və miqyasına münasibət
göstərməkdə bir çox ölkələrin, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrin imkanlarının məhdudluğunu
nəzərə alaraq,
sabit inkişafa yetişmək məqsədilə ticarət və təbiəti mühafizə sazişlərinin qarşılıqlı şəkildə bir-birini
tamamlamalı olduğunu etiraf edərək,
bu Protokolun bütün mövcud beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq Tərəflərin hüquq və öhdəliklərinin
dəyişməsini nəzərdə tutan bir sənəd kimi şərh edilmədiyini qeyd edərək,
yuxarıdakı təsdiqetmə hissəsində bu Protokolu digər beynəlxalq sazişlərdən asılı etmək məqsədinin
güdülmədiyi anlamından çıxış edərək,
aşağıdaklar haqqında razılaşdılar:
Maddə 1
Məqsəd
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Ətraf mühit və onun inkişafı üzrə Rio-de-Janeyro Bəyannaməsinin 15-ci Prinsipində təsbit edilmiş
ehtiyat tədbirlərinin görülməsi prinsipinə uyğun olaraq bu Protokolun məqsədi transsərhəd yerdəyişməsinə
xüsusi diqqət yetirməklə, müasir biotexnologiyanın tətbiqi nəticəsi olan və insan sağlamlığına risk də
nəzərə alınmaqla bioloji müxtəlifliyin saxlanmasına və davamlı istifadəsinə mənfi təsir göstərə biləcək
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin təhlükəsiz ötürülməsi, emalı və istifadə olunması sahəsində lazımi
mühafizə səviyyəsinin təmin edilməsinə yardım göstərməkdən ibarətdir.
Maddə 2
Ümumi müddəalar
1. Tərəflərin hər biri bu Protokol çərçivəsində nəzərdə tutulan öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün
lazımi və müvafiq hüquqi, inzibati və digər tədbirləri görür.
2. Tərəflər təmin edirlər ki, dəyişdirilmiş hər hansı canlı orqanizmin alınması, emalı, daşınması,
istifadə olunması, ötürülməsi və sərbəstləşdirilməsi elə həyata keçirilsin ki, insan sağlamlığına olan risk də
nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəliflik üçün risklərə yol verilməsin və ya onlar azaldılsın.
3. Bu Protokolun müddəaları dövlətlərin beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş ərazi sularına
münasibətdə suverenliyinə, bu dövlətlərin beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş müstəsna iqtisadi
zonalarında və kontinental şelfləri hüdudlarında malik olduqları suveren hüquqlarına və yurisdiksiyaya,
habelə beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş və müvafiq beynəlxalq sənədlərdə təsbit edilmiş naviqasiya
hüquq və azadlıqlarının bütün dövlətlərin dəniz və hava gəmiləri tərəfindən həyata keçirilməsinə qətiyyən
xələl gətirməyəcəkdir.
4. Bu Protokolun müddəaları Tərəfin bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsi ilə
əlaqədar bu Protokolda nəzərdə tutulan fəaliyyətlərdən daha əhəmiyyətli olan tədbirləri həyata keçirmək
hüququnu məhdudlaşdırmır, bu şərtlə ki, həmin tədbirlər bu Protokolun məqsədlərinə və müddəalarına
uyğun gəlsin və beynəlxalq hüquq çərçivəsində həmin Tərəfin digər öhdəlikləri ilə uzlaşsın.
5. Tərəflər müvafiq hallarda mövcud ekspert bilgilərini, razılaşmaları və insan sağlamlığı üçün risk
sahəsində səriştəli beynəlxalq forumlarda görülən işin nəticələrini nəzərə almağa həvəsləndirilir.
Maddə 3
Terminlərdən istifadə
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
a) "Tərəflərin Konfransı" - Konvensiya Tərəflərinin Konfransını bildirir;
b) "qapalı sistemlərdə istifadə" - dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərlə bağlı olan, onların xarici mühitlə
təmasını və ona edilə biləcək təsiri səmərəli şəkildə məhdudlaşdıran xüsusi tədbirlərlə tənzimlənən qurğu,
tikili və ya digər fiziki struktur hüdudunda həyata keçirilən istənilən bir əməliyyatı bildirir;
c) "ixrac" - bir Tərəfdən digər Tərəfə məqsədli şəkildə transsərhəd yerdəyişməsini bildirir;
d) "ixracatçı" - ixrac edən Tərəfin yurisdiksiyasında olan və dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin ixracını
təşkil edən hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxsi bildirir;
e) "idxal" - digər Tərəfdən bir Tərəfə məqsədli şəkildə transsərhəd yerdəyişməsini bildirir;
f) "idxalçı" - idxal edən Tərəfin yurisdiksiyasında olan və dəyişdirilmiş canlı orqanizmin idxalını
təşkil edən hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxsi bildirir;
g) "dəyişdirilmiş canlı orqanizm" - müasir biotexnologiyadan istifadə olunması sayəsində əldə edilmiş
yeni kombinasiyalı genetik materiala malik hər hansı canlı orqanizmi bildirir;
h) "canlı orqanizm" dedikdə, genetik materialı ötürmək və ya yenidən hasil etmək qabiliyyətli hər hansı
bioloji törəmə, o cümlədən steril orqanizmlər, viruslar və ya viroidlər başa düşülür;
i) "müasir biotexnologiya":
təbii fizioloji reproduktiv və ya rekombinasiya maneələrini dəf etməyə imkan verən və ənənəvi
yetişdirmə və seleksiya üsulları olmayan:
a. nuklein turşularının süni hazırlanma üsulları, o cümlədən rekombinant dezoksiribonuklein turşusu
(DNT) və nuklein turşularının birbaşa toxumalara və ya orqanellaya inyeksiyası, və ya
b. müxtəlif taksonomik statuslu orqanizm hüceyrələrinin birləşməsinə əsaslanan üsulların tətbiqi
deməkdir.
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j) "iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat" - müəyyən regionun suveren dövlətləri tərəfindən
yaradılmış və üzv dövlətlərin bu Protokolla tənzimlənən məsələlər üzrə öz səlahiyyətlərini onun ixtiyarına
verdikləri və öz daxili prosedurlarına uyğun olaraq Protokolu imzalamaq, ratifikasiya etmək, qəbul etmək,
bəyənmək və ya ona qoşulmaq üçün lazımınca səlahiyyətlərin verildiyi təşkilatı bildirir;
k) "transsərhəd yerdəyişməsi" - dəyişdirilmiş canlı orqanizmin, 17 və 24-cü maddələrin məqsədləri
üçün transsərhəd yerdəyişməsinin Tərəflərlə Tərəf olmayan dövlətlər arasında yerdəyişməyə şamil edilməsi
istisna olmaqla, bir Tərəfdən digər Tərəfə keçirilməsini bildirir.
Maddə 4
Fəaliyyət dairəsi
Bu Protokol, bioloji müxtəlifliyin saxlanmasına və davamlı istifadəsinə, insan sağlamlığı üçün risk də
nəzərə alınmaqla, mənfi təsir göstərə bilən dəyişdirilmiş bütün canlı orqanizmlərin transsərhəd
yerdəyişməsinə, tranzitinə, emalına və istifadəsinə tətbiq edilir.
Maddə 5
Əczaçılıq preparatları
4-cü maddənin müddəalarından asılı olmayaraq və idxala dair qərarlar qəbul edilənə qədər
dəyişdirilmiş bütün canlı orqanizmlər barədə Tərəfin risk səviyyəsini qiymətləndirməyə dair hər hansı
hüququna xələl gətirmədən, bu Protokol, insan üçün əczaçılıq preparatları kimi istifadə olunan, transsərhəd
daşınması digər müvafiq beynəlxalq sazişlər və ya təşkilatlar tərəfindən tənzimlənən dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərin transsərhəd daşınmasına tətbiq olunmur.
Maddə 6
Tranzit və qapalı sistemlərdə istifadə
1. 4-cü maddənin müddəalarından asılı olmayaraq və tranzit Tərəfinin dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərin öz ərazisindən daşınmasını tənzimləmək və dəyişdirilmiş konkret canlı orqanizmin onun
ərazisindən tranziti barədə 2-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq həmin Tərəfin hər hansı qərarını
biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə təqdim etmək sahəsindəki hər hansı hüququna xələl
gətirməməklə, qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma proseduru barədə bu Protokolun müddəaları tranzit
olunan dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərə tətbiq olunmur.
2. 4-cü maddənin müddəalarından asılı olmayaraq və Tərəfin dəyişdirilmiş bütün canlı orqanizmlərin
idxal olunması haqqında qərarların qəbul edilməsinədək onların risk səviyyəsinin dəyərləndirilməsini
aparmaq və öz yurisdiksiyası daxilində qapalı sistemlərdə istifadə normaları müəyyənləşdirmək
sahəsindəki hər hansı hüququna xələl gətirməməklə, qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma proseduru
barədə bu Protokolun müddəaları qapalı sistemlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərin idxal Tərəfinin normalarına uyğun olaraq həyata keçirilən transsərhəd yerdəyişməsinə tətbiq
edilmir.
Maddə 7
Qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma prosedurunun tətbiqi
1. 5-ci və 6-cı maddələrə uyğun olaraq, 8-10 və 12-ci maddələrdə təsbit edilmiş qabaqcadan
əsaslandırılmış razılaşma proseduru idxal Tərəfinin ətraf mühitinə məqsədli introduksiya üçün nəzərdə
tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin ilk məqsədli transsərhəd yerdəyişməsinədək tətbiq edilir.
2. Yuxarıdakı 1-ci bənddə nəzərə çatdırılan "ətraf mühitə məqsədli introduksiya" bilavasitə ərzaq,
yaxud yem kimi və ya emal üçün nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərə aid deyildir.
3. 11-ci maddə bilavasitə ərzaq və ya yem kimi, yaxud emal üçün nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərin ilk transsərhəd yerdəyişməsinədək tətbiq edilir.
4. Qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma proseduru bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi hesab
edilən Tərəflərin Konfransının qərarında insan sağlamlığı üçün riskləri də nəzərə almaqla, bioloji
müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə mənfi təsir göstərə bilməyən kimi müəyyən edilərək
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin məqsədli transsərhəd yerdəyişməsinə tətbiq edilmir.
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Maddə 8
Bildiriş
1. İxrac Tərəfi bildirir və ya tələb edir ki, ixracatçı idxal Tərəfinin səlahiyyətli milli orqanım 7-ci
maddənin 1-ci bəndinin fəaliyyət dairəsinə daxil edilən dəyişdirilmiş canlı orqanizmin məqsədli
transsərhəd yerdəyişməsinə qədər onu yazılı şəkildə xəbərlə təmin etsin. Bildirişdə, ən azı, I əlavədə
göstərilən məlumat olur.
2. İxracatçı tərəfindən təqdim edilmiş informasiyanın dürüstlüyü üçün hüquqi məsuliyyəti ixrac Tərəfi
təmin edir.
Maddə 9
Bildirişin alındığını təsdiqləmə
1. İdxal Tərəfi bildirişi aldığı tarixdən doxsan gün ərzində bu barədə bildiriş göndərənə yazılı şəkildə
təsdiqləyici məlumat verməlidir.
2. Təsdiqləyici məlumatda:
a) bildirişin alındığı tarix;
b) prima facie bildirişində 8-ci maddədə göstərilən informasiyanın olması;
c) idxal Tərəfinin milli reqlamentləşdirmə bazasına uyğun şəkildə və ya 10-cu maddədə müəyyən
edilmiş prosedura əsasən sonrakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlamağın mümkünlüyü göstərilir.
3. Yuxandakı 2-ci bəndin c) yarımbəndində göstərilən milli reqlamentləşdirmə bazası bu Protokolun
müddəalarına uyğun olmalıdır.
4. İdxal Tərəfinin bildirişi almaq haqqında təsdiqləyici məlumat verməməsi onun məqsədli
transsərhəd yerdəyişməsinə razılığını bildirmir.
Maddə 10
Qərarların qəbulu proseduru
1. İdxal Tərəfinin qəbul etdiyi qərarlar 15-ci maddənin müddəalarına uyğundur.
2. İdxal Tərəfi 9-cu maddədə göstərilən dövr ərzində məqsədli transsərhəd yerdəyişməsinin həyata
keçirməyə qabil olması barədə yazılı şəkildə bildirişçiyə:
a) yalnız idxal Tərəfinin öz razılığını yazılı şəkildə təqdim etdikdən sonra; və ya
b) növbəti yazılı razılıq olmadan, ən azı doxsan gündən sonra yazılı şəkildə məlumat verməlidir.
3. İdxal Tərəfi bildirişi aldığı tarixdən sonra iki yüz yetmiş gün ərzində bildirişçiyə və biotəhlükəsizlik
haqqında vasitəçi mexanizminə yuxarıdakı 2-ci bəndin a) yarımbəndində adı çəkilən qərarı barəsində yazılı
şəkildə:
a) müəyyən şərtlərlə və ya bunlarsız idxala icazə verərək və elə həmin dəyişdirilmiş canlı orqanizmin
növbəti idxalına bu qərarın necə şamil edilməsi barədə informasiya verir;
b) idxalı qadağan edərək;
c) özünün milli reqlamentasiya bazasına və ya I əlavəyə uyğun olaraq müvafiq əlavə informasiya tələb
edərək; idxal Tərəfinin öz cavabını göndərəcəyi müddətlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı, idxal Tərəfinin
müvafiq əlavə informasiya almaq üçün gözləyəcəyi günlərin sayı hesaba alınmır; və ya
d) bu bənddə göstərilən müddətlərin müəyyən dövrədək uzadılması barədə bildirişçiyə xəbər verir.
4. Qeyd-şərtsiz razılaşmalar istisna olmaqla, 3-cü bənd çərçivəsində qəbul olunan qərarlarda, qərarın
əsasını təşkil edən dəlillər gətirilməlidir.
5. Əgər idxal Tərəfi bildirişi alma tarixindən sonrakı iki yüz yetmiş gün ərzində öz qərarı haqqında
məlumat vermirsə, bu onun məqsədli transsərhəd yerdəyişməyə razılığını bildirmir.
6. Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin idxal Tərəfində insan sağlamlığına risk də nəzərə alınmaqla, bioloji
müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə göstərə biləcəyi mənfi təsirlə bağlı elmi şəkildə kifayət
qədər əsaslandırılmış müvafiq elmi informasiya məlumatları və bilgilərinin olmaması, idxal Tərəfi üçün,
yuxarıdakı 3-cü bənddə deyildiyi kimi, belə mənfi təsirin qarşısının alınması və ya maksimum
məhdudlaşdırılmasından ötrü dəyişdirilmiş canlı orqanizmin idxalı ilə bağlı müvafiq qərarın qəbul
edilməsinə mane ola bilməz.
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7. Tərəflərin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı özünün ilk müşavirəsində idxal
Tərəfinin qərarlar qəbul etməsinə dəstək verəcək müvafiq prosedur və mexanizmləri müəyyənləşdirir.
Maddə 11
Bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərə dair prosedur
1. Bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməkdən ötrü transsərhəd
yerdəyişməsi obyekti ola biləcək dəyişdirilmiş canlı orqanizmin bazarda satışı da daxil olmaqla, daxili
istifadəsinə dair son qərar qəbul etmiş Tərəf bu barədə biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmi
vasitəsilə Tərəfləri bu cür qərarın qəbul edilməsindən sonrakı on beş gün ərzində məlumatlandırır. Belə
informasiyaya, ən azı, II əlavədə göstərilən məlumatlar daxil olmalıdır. Tərəf informasiya materiallarının
yazılı surətini hər bir Tərəfin milli əlaqələndirmə mərkəzinə təqdim edir, mərkəz isə biotəhlükəsizlik üzrə
vasitəçilik mexanizminə girişin olmaması barədə katibliyə vaxtında məlumat verir. Bu müddəa çöl sınaqları
barədə qərarlara şamil edilmir.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq qərar qəbul edən Tərəf sifariş verən subyektin informasiyasının dürüstlüyü
barədə hüquqi tələbləri təmin edir.
3. Hər bir Tərəf II əlavənin b) bəndində göstərilən orqandan əlavə informasiya ala bilər.
4. Tərəf milli reqlamentasiya bazası çərçivəsində, bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün
istifadə edilməsi nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmin idxalı barədə bu Protokolun məqsədlərinə
müvafiq olan qərar qəbul edə bilər.
5. Hər bir Tərəf bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin idxalına tətbiq ediləcək istənilən milli qanunların, normativ müddəaların
və rəhbər prinsiplərin, əgər belələri varsa, surətlərini biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə təqdim
edir.
6. Öz daxili yurisdiksiyasını tətbiq edərkən və yuxarıdakı 4-cü bənddə göstərilən öz daxili
reqlamentasiya bazası olmadıqda, Tərəf inkişaf etməkdə olan ölkə və ya keçid iqtisadiyyatında olan
ölkədirsə, biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmi vasitəsilə bəyan edə bilər ki, yuxarıdakı 1-ci bəndə
uyğun şəkildə barəsində informasiya təqdim olunmuş bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün
istifadə edilməsi nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin ilk ixrac göndərişinə qədər onun qəbul
etdiyi qərar aşağıdakı meyarlara uyğun olaraq qəbul olunacaq:
a) 15-ci maddəyə uyğun olaraq riskin dəyərləndirilməsinin keçirilməsi; və
b) iki yüz yetmiş gündən artıq olmamaqla, proqnozlaşdırılmış müddətdə qərarın qəbul edilməsi.
7. Tərəfin öz qərarı barədə yuxarıdakı 6-cı bəndə uyğun şəkildə xəbər verməməsi faktı, əgər Tərəfin
başqa qeyd-şərti yoxdursa, onun bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməsi nəzərdə
tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmin idxalı barədə razılığını və ya imtina etməsini bildirmir.
8. İdxal Tərəfində, insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəlifliyin saxlanması
və davamlı istifadəsinə dəyişdirilmiş canlı orqanizmin mümkün mənfi təsirinin miqyasına dair müvafiq
elmi informasiya məlumatı və bilgilərinin azlığı üzündən elmi gerçəkliyin olmaması idxal Tərəfi üçün
bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş bu cür
canlı orqanizmin idxalı barədə, belə mümkün mənfi təsirin qarşısının alınması və ya maksimum
məhdudlaşdırılması məqsədilə müvafiq qərarın qəbul edilməsində maneə sayıla bilməz.
9. Tərəf bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərə dair özünün maliyyə, texniki yardıma və potensial yaratmaq ehtiyaclarını
göstərə bilər. Tərəflər bu ehtiyacların təmin edilməsi üçün 22 və 28-ci maddələrin müddəalarına uyğun
olaraq əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 12
Qərarlara yenidən baxılması
1. İdxal Tərəfi bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə potensial mənfi təsir barədə
yeni elmi informasiyanı nəzərə almaqla, eləcə də insan sağlamlığına riski nəzərə almaqla, məqsədli
transsərhəd yerdəyişməsi haqqında qərara yenidən baxa və onu dəyişdirə bilər. Belə halda həmin Tərəf,
həmin qərarda haqqında danışılan dəyişdirilmiş canlı orqanizmin yerdəyişməsi barədə əvvəllər məlumat
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vermiş istənilən bildirişçini və biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmini otuz gün ərzində xəbərdar
edir, öz qərarını əsaslandıran dəlilləri göstərir.
2. İxrac Tərəfi və ya bildirişçi idxal Tərəfindən 10-cu maddəyə uyğun olaraq bu məsələ ilə bağlı qəbul
etdiyi qərarı dəyişdirmək barədə xahiş edə bilər, əgər ixrac Tərəfi və ya bildirişçi hesab edirlərsə ki:
a) barəsində qərarın qəbul edildiyi riski dəyərləndirmə nəticələrinə təsir edə biləcək şərait dəyişmələri
olmuş; yaxud da
b) müvafiq əlavə elmi və ya texniki informasiya meydana çıxmışdır.
3. İdxal Tərəfi doxsan gün ərzində belə xahişə yazılı cavab verir və bu cür qərar qəbul olunmasını
əsaslandıran dəlilləri göstərir.
4. İdxal Tərəfi istədiyi halda sonrakı idxallarla bağlı risklərin dəyərləndirilməsinin keçirilməsini tələb
edə bilər.
Maddə 13
Sadələşdirilmiş prosedur
1. İdxal Tərəfi bu Protokolun məqsədinə uyğun olaraq, dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin təhlükəsizlik
məqsədli transsərhəd yerdəyişməsini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görməsi şərtilə biotəhlükəsizlik
üzrə vasitəçilik mexanizmi ilə aşağıdakıları qabaqcadan razılaşdıra bilər:
a) onun ərazisinə məqsədli transsərhəd yerdəyişməsinin idxal Tərəfinin bu yerdəyişmə barədə
xəbərdar edilməsi ilə eyni zamanda baş verə biləcəyi halları; və
b) onun ərazisinə qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma prosedurunun fəaliyyət sferasından
çıxarılmalı olan dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin idxal edilməsini.
Yuxarıdakı a) yarımbəndində nəzərdə tutulan bildirişlər eyni Tərəfə sonrakı analoji yerdəyişmələr baş
verdikdə tətbiq edilə bilər.
2. Yuxarıdakı 1a) bəndində ad çəkilən bildirişdə göstərilməsi zəruri olan məqsədli transsərhəd
yerdəyişməsinə dair informasiya I əlavədə göstərilən informasiyaya uyğun olmalıdır.
Maddə 14
İkitərəfli, regional və çoxtərəfli saziş və məqavilələr
1. Tərəflər bu Protokolun məqsədinə uyğun olaraq dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin məqsədli
transsərhəd yerdəyişməsi ilə bağlı ikitərəfli, regional və çoxtərəfli sazişlər və müqavilələr bağlaya bilərlər,
bu şərtlə ki, həmin sazişlər və müqavilələr müdafiə səviyyəsinin Protokolda nəzərdə tutulduğundan aşağı
həddə endirilməsinə gətirib çıxarmasın.
2. Tərəflər istər bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixindən əvvəl, istərsə də sonra, aralarında
bağlanan hər hansı belə ikitərəlfi, regional və çoxtərəfli sazişlər və müqavilələr haqqında bir-birlərini
biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmi vasitəsilə xəbərdar edirlər.
3. Bu Protokolun müddəaları bu cür saziş və ya müqavilələrin Tərəfləri arasında həmin saziş və
müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirilən məqsədli transsərhəd yerdəyişməsinə şamil edilmir.
4. Hər bir Tərəf öz ərazisinə konkret idxala münasibətdə özünün daxili normativ müddəalarını tətbiq
edə bilər və öz qərarı barədə biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmini xəbərdar edir.
Maddə 15
Risklərin dəyərləndirilməsi
1. Risklərin bu Protokola uyğun olaraq dəyərləndirilməsi elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə, III
əlavəyə uyğun olaraq və qəbul olunmuş risklərin dəyərləndirilməsi üsulları nəzərə alınmaqla həyata
keçirilir. Risklərin belə dəyərləndirilməsi, insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, dəyişdirilmiş
canlı orqanizmlərin bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə göstərə biləcəyi mənfi təsiri
müəyyənləşdirmək və dəyərləndirmək məqsədilə ən azı, 8-ci maddəyə uyğun şəkildə təqdim olunmuş
informasiya və mövcud olan digər elmi məlumatlara əsaslanır.
2. İdxal Tərəfi 10-cu maddəyə uyğun olaraq qərar qəbul edilməsi üçün risklərin dəyərləndirilməsinin
həyata keçirilməsini təmin edir. O, ixracatçıdan risklərin dəyərləndirilməsinin həyata keçirilməsini tələb
edə bilər.
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3. Əgər idxal Tərəfi belə tələb irəli sürürsə, risklərin dəyərləndirilməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
xərcləri bildirişçi ödəyir.
Maddə 16
Risklərin tənzimlənməsi
1. Tərəflər Konvensiyanın 8-ci maddəsinin g) bəndini nəzərə alaraq, dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin
istifadəsi, emalı və transsərhəd yerdəyişməsi ilə bağlı bu Protokolun müddəaları ilə müəyyənləşdirilmiş
risklərin tənzimlənməsi, azaldılması və nəzarətdə saxlanması üçün risklərin dəyərləndirilməsinə aid
müvafiq mexanizm, tədbir və strategiyaları işləyib hazırlayır və dəstəkləyirlər.
2. Risklərin dəyərləndirilməsi nəticələrinə əsaslanmış tədbirlər, idxal Tərəfinin ərazisi hüdudlarında
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəlifliyin
saxlanması və davamlı istifadəsinə göstərə biləcəyi mənfi təsirin qarşısının alınması üçün lazım olduğu
qədər tətbiq edilir.
3. Hər bir Tərəf dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin məqsədsiz transsərhəd yerdəyişməsinə yol
verilməməsi üçün lazımi tədbirlər görür, o cümlədən dəyişdirilmiş canlı orqanizmin sərbəstləşdirilməsinə
başlanılanadək risklərin dəyərləndirilməsinin həyata keçirilməsinə dair tələblər irəli sürür.
4. Yuxarıdakı 2-ci bəndin müddəalarına xələl gətirmədən hər bir Tərəf istər idxal edilən, istərsə də
özündə yaradılan dəyişdirilmiş hər hansı canlı orqanizmin nəzərdə tutulan istifadəsinə qədər, onun həyati
silsiləsinə, yaxud təkrar istehsalına uyğun lazımınca müşahidə dövrü keçməsini təmin etməyə çalışır.
5. Tərəflər:
a) insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı
istifadəsinə mənfi təsir göstərə biləcək dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin və ya dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərin konkret əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və
b) dəyişdirilmiş belə canlı orqanizmlərlə və ya onların konkret əlamətləri ilə rəftara dair lazımi
tədbirlərin görülməsi məqsədilə əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 17
Məqsədsiz transsərhəd yerdəyişmə və fövqəladə tədbirlər
1. Hər bir Tərəf, əgər onun yurisdiksiyası altında olan rayonda baş verən hadisədən xəbər tutursa və
bu hadisə nəticəsində sərbəstləşmə hallarına təsadüf edilirsə, bu isə öz növbəsində, belə dövlətlərdə insan
sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə
əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərə bilərsə, o, aidiyyəti dövlətlərə və ya potensial aidiyyəti olacaq
dövlətlərə, biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə və müvafiq hallarda əlaqədar beynəlxalq
təşkilatlara bildiriş üçün müvafiq tədbirlər görür. Həmin Tərəf bildirişi yuxarıda göstərilən situasiyanın
yaranması barədə məlumat daxil olan kimi göndərir.
2. Hər bir Tərəf biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə bu maddəyə uyğun olaraq müvafiq
bildirişlər almaq məqsədilə əlaqə məntəqəsinin təyin edilməsi haqqında bu Protokolun həmin Tərəf üçün
qüvvəyə minməsi tarixindən gec olmayaraq müvafiq ətraflı informasiya təqdim edir.
3. Yuxarıdakı 1-ci bəndə uyğun şəkildə göndərilmiş hər bir bildirişdə aşağıdakılar olmalıdır:
a) dəyişdirilmiş canlı orqanizmin nəzərdə tutulan miqdarı və müvafiq xarakteristikası və/və ya
əlamətləri haqqında müvafiq informasiya;
b) hadisənin baş verdiyi Tərəfdə sərbəstləşmə şəraiti və onun ehtimal olunan tarixi haqqında, eləcə də
dəyişdirilmiş canlı orqanizmin mənşə Tərəfində istifadəsi barəsində informasiya;
c) insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı
istifadəsinə ehtimal olunan hər hansı mənfi təsir haqqında hər cür informasiya, eləcə də riskin
tənzimlənməsi üzrə mümkün tədbirlər haqqında informasiya;
d) hər hansı digər müvafiq informasiya; və
e) əlavə informasiya almaq üçün əlaqə məntəqəsi.
4. Yuxarıdakı 1-ci bənddə haqqında danışılan dəyişdirilmiş canlı orqanizmin sərbəstləşmə
mənbəyinin yurisdiksiyasına aid olduğu hər bir Tərəf insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji
müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə dəyəcək hər hansı mənfi təsiri minimuma endirmələri
məqsədilə təmasda olmuş və ya təması ehtimal olunan dövlətlərlə təxirə salınmadan məsləhətləşmələr
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keçirir ki, onlar müvafiq cavab tədbirini müəyyənləşdirə bilsinlər və fövqəladə tədbirlər də daxil olmaqla,
zəruri tədbirlər görə bilsinlər.
Maddə 18
Emal, daşıma, qablaşdırma və eyniləşdirmə
1. İnsan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, bioloji müxtəlifliyin saxlanması və istifadəsinə ola
biləcək mənfi təsirin qarşısının alınması məqsədilə hər bir Tərəf bu Protokolun fəaliyyət dairəsi
çərçivəsində məqsədli transsərhəd yerdəyişməsi obyekti olan dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin müvafiq
beynəlxalq qayda və normalar nəzərə alınmaqla, təhlükəsizlik şərtlərinə əməl edilməklə emal olunması,
qablaşdırılması və daşınması üçün lazımi tədbirlər görür.
2. Hər bir Tərəf lazımi tədbirlər görür ki:
a) bilavasitə ərzaq, yaxud yem kimi və ya emal üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş
canlı orqanizmləri müşayiət edən sənədlərdə əlavə informasiya almaq üçün əlaqə məntəqəsi də
göstərilməklə, həmin dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin tərkibində "ola bilsin ki, dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlər olduğu" və ətraf mühitə məqsədli introduksiya üçün nəzərdə tutulmaması dəqiq şəkildə
müəyyənləşdirilsin. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı bu
məqsədlə geniş tələblər barədə, o cümlədən eyniləşdirmə məlumatları və istənilən müstəsna əlamətlər
haqqında bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixindən iki ildən gec olmayaraq qərar qəbul edir;
b) qapalı sisemlərdə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş dəyişdirilmiş canlı orqanizmləri
müşayiət edən sənədlərdə onların təhlükəsiz emalı, saxlanılması, daşınması və istifadəsi ilə bağlı istənilən
tələblər, əlavə informasiya almaq məqsədilə əlaqə məntəqəsi, həmçinin dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin
göndərildiyi şəxsin adı, ünvanı və müəssisənin adı göstərilməklə, dəyişdirilmiş canlı orqanizm olması dəqiq
şəkildə müəyyənləşdirilsin; və
c) idxal Tərəfinin ətraf mühitinə məqsədli introduksiya üçün nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı
orqanizmləri və bu Protokolun fəaliyyət dairəsinə düşən dəyişdirilmiş hər hansı canlı orqanizmləri müşayiət
edən sənədlərdə onların eyniləşdirmə məlumatları və müvafiq əlamətləri və/və ya xarakteristikaları,
təhlükəsiz emalı, saxlanılması, daşınması və istifadəsinə dair hər hansı tələblər, eləcə də əlavə informasiya
alınması üçün əlaqə məntəqəsi, müvafiq hallarda idxalçının və ixrac edənin adı və ünvanı göstərilməklə və
yerdəyişmənin bu Protokolun ixrac edənə tətbiq olunan tələblərinə uyğun surətdə həyata keçirilməsi barədə
deklarasiyası olmaqla, onların dəyişdirilmiş canlı orqanizmlər olması dəqiq müəyyənləşdirilsin.
3. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı digər əlaqədar
beynəlxalq orqanlarla məsləhətləşərək eyniləşdirmə, emal, qablaşdırma və daşıma üsullarına dair
normaların işlənib hazırlanmasının zəruriliyi və şərtlərini nəzərdən keçirir.
Maddə 19
Səlahiyyətli milli orqanlar və milli əlaqələndirici mərkəzlər
1. Hər bir Tərəf katibliklə öz adından əlaqə saxlamağa cavabdeh olan bir milli əlaqələndirici mərkəz
təyin edir. Bundan əlavə, hər bir Tərəf bu Protokolla tələb olunan inzibati funksiyaları yerinə yetirmək üçün
cavabdeh olan bir və ya bir neçə səlahiyyətli milli orqan təyin edir. Həmin orqanlar Tərəfin adından bu
funksiyalarla əlaqədar fəaliyyət göstərməyə səlahiyyətlidirlər. Tərəf həmçinin həm milli əlaqələndirici
mərkəz, həm də səlahiyyətli milli orqan funksiyalarını yerinə yetirmək üçün bir orqan da təyin edə bilər.
2. Hər bir Tərəf onun üçün bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixindən gec olmayaraq özünün milli
əlaqələndirici mərkəzinin və səlahiyyətli milli orqanı və ya orqanlarının adlarını və ünvanlarını katibliyə
bildirməlidir. Tərəf birdən artıq səlahiyyətli milli orqan təyin edərsə, öz bildirişi ilə onlar haqqında, belə
orqanların müvafiq vəzifələrinə dair lazımi məlumatı katibliyə göndərməlidir. Tətbiq edilməsi mümkün
olan yerdə bu məlumatda ən azı, dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin bu və ya başqa növü ilə hansı səlahiyyətli
orqanın məşğul olacağı göstərilməlidir. Hər bir Tərəf özünün milli əlaqələndirici mərkəzinin və ya
səlahiyyətli milli orqanı və ya orqanlarının adında, ünvanında və vəzifələrində hər hansı dəyişikliklər
barədə dərhal katibliyə məlumat verməlidir.
3. Katiblik yuxarıdakı 2-ci bəndə uyğun olaraq aldığı bildirişlər haqqında Tərəflərə dərhal məlumat
verir, eləcə də biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmi vasitəsilə də belə informasiya verir.
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Maddə 20
Biotəhlükəsizlik üzrə informasiya mübadiləsi və vasitəçilik mexanizmi
1. Bununla, Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq yaradılmış vasitəçilik
mexanizminin bir hissəsi kimi aşağıdakı məqsədlərlə biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmi təsis
edilir:
a) dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərlə bağlı elmi, texniki, təbiəti mühafizə və hüquqi informasiyaların
və təcrübələrin mübadiləsinə yardım etmək üçün; və
b) Protokolun həyata keçirilməsində Tərəflərə yardım etmək üçün; həm də bu halda Tərəf sayılan
inkişaf etməkdə olan ölkələrin, o cümlədən onların arasında ən az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
kiçik ada dövlətlərinin, keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin, eləcə də törəmə mərkəzləri və genetik müxtəliflik
mərkəzləri olan ölkələrin xüsusi tələbatları nəzərə alınmalıdır.
2. Biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmi yuxarıdakı 1-ci bəndin məqsədləri üçün informasiya
yayan bir vasitədir. O, Protokolun tətbiqi üçün Tərəflərin göndərdikləri informasiyaya girişi təmin edir. O,
eləcə də mümkün olan yerlərdə biotəhlükəsizlik sahəsində informasiya mübadiləsi üzrə digər beynəlxalq
mexanizmlərə girişi təmin edir.
3. Hər bir Tərəf məxfi informasiyaların qorunmasına xələl gətirmədən, bu Protokola uyğun olaraq
biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə verilməsi tələb olunan istənilən informasiyanı, habelə
aşağıdakıları biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə təqdim edir:
a) Protokolun icrası üçün mövcud olan hər hansı qanunları, normativ müddəaları və rəhbər prinsipləri,
eləcə də qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma prosedurunu tətbiq etmək üçün Tərəflərə lazım olan
informasiyaları;
b) hər hansı ikitərəfli, regional və çoxtərəfli saziş və müqavilələri;
c) dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərə dair onun reqlamentasiya prosesində aparılmış və 15-ci maddəyə
uyğun olaraq həyata keçirilmiş risklərin dəyərləndirilməsi yekunlarının və ya ekoloji icmalların xülasəsini,
o cümlədən zərurət yarandıqda, onların tərkibində olan məhsullar, məhz dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərdən
alınan müasir biotexnologiyanın istifadə olunması nəticəsində əldə edilmiş aşkarlana bilən törəmə genetik
materialın yeni kombinasiyaları haqqında müvafiq informasiyanı;
d) dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin idxalı və ya sərtləşdirilməsinə dair son qərarı; və
qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma prosedurunun icrası haqqında məruzələr də daxil olmaqla, 33-cü
maddəyə uyğun olaraq onun göndərdiyi məruzələri təqdim edir.
4. Mexanizmin fəaliyyəti haqqında məruzələrin təqdimi də daxil olmaqla, biotəhlükəsizlik üzrə
vasitəçilik mexanizminin fəaliyyət göstərməsi şərtləri, bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış
edən Tərəflərin Konfransının birinci Müşavirəsində müzakirə və qəbul edilir, sonralar isə vaxtaşırı olaraq
onlara yenidən baxılır.
Maddə 21
Məxfi informasiya
1. İdxal Tərəfi bildirişçiyə bu Protokolun prosedurlarına uyğun olaraq təqdim edilmiş və ya idxal
Tərəfinin bu Protokol üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma proseduru çərçivəsində tələb etdiyi
informasiyalardan hansına məxfi kimi baxılmalı olduğunu göstərməsinə icazə verir. Belə hallarda, xahiş
edildikdə, əsaslandırma təqdim olunur.
2. İdxal Tərəfi bildirişçi ilə bildirişçinin məxfi kimi təqdim etdiyi informasiyanın belə hesab edilə
bilmədiyi barədə qərara gəldiyi halda məşvərət keçirir və hər hansı açıqlamaya qədər öz qərarı haqqında
bildirişçiyə məlumat verərək, xahiş edildikdə, müvafiq səbəbləri göstərir və açıqlama anına qədər
məsləhətləşmələr keçirilməsi və daxildə qərara yenidən baxılması imkanını təmin edir.
3. Hər bir Tərəf bu Protokolun çərçivəsi daxilində alınmış məxfi informasiyanın, o cümlədən bu
Protokolda nəzərdə tutulan qabaqcadan əsaslandırılmış razılaşma proseduru kontekstində alınmış hər hansı
məxfi informasiyanın mühafizəsini təmin edir. Hər bir Tərəf özündə belə informasiyanın mühafizəsi
prosedurunun olmasını təmin edir və belə informasiyanın məxfiliyinin, özünün dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərinə məxfi informasiya üçün nəzərdə tutulandan az etibarlı olmayan mühafizəsini təmin edir.
4. İdxal Tərəfi bu cür informasiyadan bildirişçinin yazılı razılığından başqa hallarda kommersiya
məqsədləri üçün istifadə etmir.
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5. Əgər bildirişçi bildirişini geri götürür və ya götürmüşsə, idxal Tərəfi, tədqiqatlar və istehsalat
haqqında olan informasiyaların məxfiliyini, habelə məxfiliyi barədə həmin Tərəflə bildirişçi arasında fikir
ayrılığı olan informasiya da daxil olmaqla, kommersiya və sənaye informasiyasının məxfiliyini qoruyur.
6. Yuxarıdakı 5-ci bəndə xələl gətirmədən aşağıdakı informasiya məxfi sayılmır:
a) bildirişçinin adı və ünvanı;
b) dəyişdirilmiş canlı orqanizmin və ya orqanizmlərin ümumi təsviri;
c) bioloji müxtəlifliyin saxlanması və davamlı istifadəsinə mənfi təsir risklərinin, insan sağlamlığı
üçün risk də nəzərə alınmaqla, dəyərləndirilməsinin xülasəsi; və
d) fövqəladə hallarda görüləcək tədbirlərin hər hansı üsul və planları.
Maddə 22
Potensialın yaradılması
1. Tərəflər biotəhlükəsizliyin təmin olunması üçün lazım olan həddə biotexnologiya da daxil olmaqla,
insan ehtiyatlarının və biotəhlükəsizlik üzrə təşkilat potensialının inkişaf etdirilməsi və/və ya
möhkəmləndirilməsində, inkişaf etməkdə olan ölkələr sayılan Tərəflərdə, xüsusən zəif inkişaf etmiş
ölkələrdə və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərində, eləcə də keçid iqtisadiyyatlı ölkə olan Tərəflərdə
bu Protokolun səmərəli icrası məqsədilə, o cümlədən qlobal, regional, subregional və milli müəssisə və
təşkilatlar vasitəsilə və zərurət yarandıqda özəl sektorun cəlb olunmasına yardım etməklə əməkdaşlıq
edirlər.
2. Yuxarıdakı 1-ci bəndin məqsədlərinin icrası üçün əməkdaşlıqla bağlı inkişaf etməkdə olan ölkələr
sayılan, o cümlədən daha az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri də daxil olmaqla,
Tərəflərin
Konvensiya
müddəalarına
uyğun
olaraq
maliyyə
ehtiyatları,
texnologiya
və nouhaunun əlçatarlığı və ötürülməsinə olan ehtiyacları biotəhlükəsizlik sahəsində potensialın
yaradılması zamanı bütünlüklə nəzərə alınır. Hər bir Tərəfin şəraitinin, imkanlarının və ehtiyaclarının
müxtəlifliyindən asılı olaraq, potensialın yaradılması üzrə əməkdaşlığa biotexnologiyanın lazımi qaydada
və təhlükəsiz istifadəsi üçün elmi və texniki kadrların hazırlanması, biotəhlükəsizliyin maraqları üzrə
risklərin dəyərləndirilməsi və risklərin tənzimlənməsi, eləcə də biotəhlükəsizlik sahəsində texnoloji və
təşkilati imkanların genişləndirilməsindən istifadə daxildir. Keçid iqtisadiyyatlı ölkə olan Tərəflərin
ehtiyacları da biotəhlükəsizlik sahəsində belə potensialın yaradılmasında tamamilə nəzərə almır.
Maddə 23
İctimaiyyətin məlumatlandırılması və onun iştirakı
1. Tərəflər:
a) dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin ötürülməsi, emalı və istifadəsi zamanı bioloji müxtəlifliyin
saxlanması və davamlı istifadəsi ilə bağlı təhlükəsizliyin, insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla,
təmin olunması barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsinə, eləcə də bu işdə
iştirakına şərait yaradır və kömək edirlər. Bu zaman Tərəflər, lazım gəldikdə, digər dövlətlər və beynəlxalq
orqanlarla əməkdaşlıq edirlər;
b) ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi işinin, bu Protokola uyğun olaraq idxal
edilə biləcək dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin eyniləşdirilməsi barədə informasiyanın da əlçatarlığı
məsələlərini əhatə etməsi üçün səy göstərirlər.
2. Özlərinin müvafiq qanunlarına və normativ müddəalarına riayət edən Tərəflər dəyişdirilmiş canlı
orqanizmlərlə bağlı qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətlə məsləhətləşir və belə qərarların
nəticələrini ictimaiyyətə təqdim edirlər, həm də bu zaman 21-ci maddəyə uyğun olaraq informasiyanın
məxfiliyinin qorunmasını təmin edirlər.
3. Hər bir Tərəf biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizmindən ictimaiyyətin istifadə edə bilməsi
vasitələrinə dair öz ictimaiyyətini məlumatlandırmaq üçün səy göstərir.
Maddə 24
Tərəf olmayan dövlətlər
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1. Tərəflər və Tərəf olmayan dövlətlər arasında dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin transsərhəd
yerdəyişmələri bu Protokolun məqsədlərinə uyğun olmalıdır. Tərəflər belə transsərhəd yerdəyişmələrinə
dair Tərəf olmayan dövlətlərlə ikitərəfli, regional və çoxtərəfli saziş və razılaşmalar bağlaya bilərlər.
2. Tərəflər Tərəf olmayan dövlətləri bu Protokola qoşulmağa və onların milli yurisdiksiyası altında
olan rayonlarda sərbəstləşdirilmiş və ya bu rayonlara gətirilən, yaxud da bu rayonlardan aparılan
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlər haqqında informasiyanı biotəhlükəsizlik üzrə vasitəçilik mexanizminə
təqdim etməyə təşviq edirlər.
Maddə 25
Qeyri-qanuni transsərhəd yerdəyişmələri
1. Hər bir Tərəf öz ərazisində bu Protokolun icra olunması üzrə dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin
daxili qaydaların pozulması ilə transsərhəd yerdəyişmələrinə yol verilməməsi üçün tədbirlər, lazım gəldiyi
hallarda isə cəza nəzərdə tutan müvafiq daxili tədbirlər görür. Bu cür yerdəyişmələr qeyri-qanuni sayılır.
2. Qeyri-qanuni transsərhəd yerdəyişmələri hallarında aidiyyəti Tərəf mənşə Tərəfindən dəyişdirilmiş
müvafiq canlı orqanizmi, şəraitdən asılı olaraq, repatriasiya və ya məhvetmə yolu ilə öz hesabına aradan
götürməyi tələb edə bilər.
3. Hər bir Tərəf ona aid qeyri-qanuni transsərhəd yerdəyişmələri halları barədə biotəhlükəsizlik üzrə
vasitəçilik mexanizminə məlumat verir.
Maddə 26
Sosial-iqtisadi mülahizələr
1. Bu Protokol çərçivəsində idxal haqqında qərar, yaxud Protokolun icrası məqsədilə daxili tədbirlər
hazırlandıqda Tərəflər öz beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq, dəyişdirilmiş canlı orqanizmin bioloji
müxtəlifliyin saxlanmasına və davamlı istifadəsinə mənfi təsiri ilə bağlı, ilk növbədə yerli icmalar üçün
bioloji müxtəlifliyin dəyərliliyi baxımından sosial-iqtisadi mülahizələri nəzərə ala bilərlər.
2. Tərəflər, dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərlə bağlı ilk növbədə yerli icmalar üçün hər hansı sosialiqtisadi nəticələr haqqında elmi tədqiqatlar aparılmasında və informasiya mübadiləsində əməkdaşlığa
təşviq edilirlər.
Maddə 27
Məsuliyyət və əvəzödəmə
Bu Protokol Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı özünün ilk müşavirəsində,
dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərin transsərhəd yerdəyişməsi nəticəsində dəymiş zərərə görə məsuliyyət və
əvəzödəmə sahəsində, bu məsələlər üzrə beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulan cari proseslərin təhlili və
lazımi uçotu əsasında müvafiq beynəlxalq qayda və prosedurların işlənib hazırlanmasına dair proses təşkil
edir və bu prosesin dörd il ərzində başa çatdırılmasına səy göstərir.
Maddə 28
Maliyyələşdirmə mexanizmi və maliyyə ehtiyatları
1. Bu Protokolun icrası üçün maliyyə ehtiyatları məsələsinə baxılan zaman Tərəflər Konvensiyanın
20-ci maddəsinin müddəalarını nəzərə alırlar.
2. Konvensiyanın 21-ci maddəsinə uyğun olaraq yaradılmış maliyyələşdirmə mexanizmi təşkilati
strukturun həlqəsi sayılır və bu Protokolun maliyyələşdirmə mexanizminin idarə edilməsi ona həvalə
olunmuşdur.
3. Bu Protokol Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı bu Protokolun 22-ci
maddəsinin həsr olunduğu potensialın yaradılması ilə bağlı yuxarıdakı 2-ci bənddə göstərilmiş
maliyyələşdirmə mexanizminə dair rəhbər göstərişlərin hazırlanması zamanı, Tərəflərin Konfransının
baxması üçün inkişaf etməkdə olan ölkə sayılan, o cümlədən kiçik ada dövlətləri də daxil olmaqla, az
inkişaf etmiş ölkə olan Tərəflərin maliyyə ehtiyatlarına tələbatını nəzərə alır.
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4. Yuxarıdakı 1-ci bəndin kontekstində Tərəflər inkişaf etməkdə olan ölkələr sayılan Tərəflərin, o
cümlədən zəif inkişaf etmiş ölkələrin və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin, eləcə də keçid
iqtisadiyyatlı ölkə olan Tərəflərin, onların bu Protokolun məqsədlərinin icrası üçün imkanlarının
müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi üzrə səyləri çərçivəsində tələbatlarını nəzərə alırlar.
5. Tərəflərin Konfransının müvafiq qərarlarında, bu Protokolun qəbul edilməsinədək təsbit edilənlər
də daxil olmaqla, Konvensiyanın maliyyələşdirilməsi mexanizminə təqdim olunan rəhbər göstərişlər bu
maddənin müddəalarına mutatis mutandis tətbiq edilir.
6. İnkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflər də bu Protokolun müddəalarının icrası üçün maliyyə və texnoloji
resursları təqdim edə, inkişaf etməkdə olan ölkələr sayılan Tərəflər və keçid iqtisadiyyatlı sayılan Tərəflər
isə ikitərəfli, regional və çoxtərəfli kanallarla maliyyə resursları və texnoloji resurslar ala bilərlər.
Maddə 29
Bu Protokolun tərəflərinin müşavirəsi kimi çıxış edən tərəflərin Konfransı
1. Tərəflərin Konfransı bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edir.
2. Bu Protokolun Tərəfləri olmayan Konvensiya Tərəfləri bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi
çıxış edən Tərəflərin Konfransının istənilən müşavirəsinin işində müşahidəçi kimi iştirak edə bilərlər.
Tərəflərin Konfransı bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış etdiyi halda, bu Protokol
çərçivəsində qərarları yalnız onun Tərəfləri olan iştirakçılar qəbul edir.
3. Tərəflərin Konfransı bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış etdiyi halda, Konvensiyanın
bu Protokolun Tərəfi olmayan hər hansı bir Tərəfini təmsil edən Tərəflərin Konfransı Bürosunun üzvü bu
Protokolun Tərəflərinin öz aralarından seçdikləri üzvlə əvəz edilir.
4. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı bu Protokolun
müddəalarının icrasını mütəmadi olaraq izləyir və onun səmərəli icrasına yardım məqsədilə öz mandatı
çərçivəsində lazımi qərarlar qəbul edir. Tərəflərin Konfransı bu Protokola uyğun olaraq ona həvalə olunmuş
funksiyaları yerinə yetirir və:
a) bu Protokolun icrası üçün zəruri olan bütün məsələlər üzrə tövsiyələr verir;
b) bu Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri sayılan yardımçı orqanlar yaradır;
c) lazım gəldikdə səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlara, hökumətlərarası və qeyri-hökumət orqanlarına
xidmət, yardım və informasiyalar üçün sorğular edir və bunlardan istifadə edir;
d) bu Protokolun 33-cü maddəsinə uyğun olaraq təqdim olunmalı informasiyanın formasını və
göndərilmə dövriliyini müəyyənləşdirir və belə informasiyaları, eləcə də istənilən yardımçı orqan
tərəfindən təqdim olunmuş məruzələri nəzərdən keçirir;
e) zərurət yarandıqda, bu Protokola və onun əlavələrinə edilmiş düzəlişlərə, eləcə də bu Protokola bu
Protokolun icrası üçün zəruri sayılaraq edilmiş hər hansı digər əlavələrə baxır və qəbul edir;
f) bu Protokolun icrası üçün lazım olan digər belə funksiyaları yerinə yetirir.
5. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflər Konfransının konsensusla başqa
qərar qəbul etdiyi hallar istisna olmaqla, bu Protokol çərçivəsində Tərəflərin Konfransının prosedur
qaydaları, habelə Konvensiyanın maliyyə qaydaları mutatis mutandis tətbiq edilir.
6. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflər Konfransının ilk müşavirəsini
katiblik tərəfindən, keçirilməsi bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixindən sonraya planlaşdırılmış Tərəflər
Konfransının birinci yığıncağı ilə birlikdə çağırılır. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən
Tərəflərin Konfransının sonrakı növbəti müşavirələri, əgər bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi
çıxış edən Tərəflərin Konfransı başqa qərar qəbul etməzsə, Tərəflərin Konfransının növbəti müşavirələri
ilə birlikdə keçirilir.
7. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransının növbədənkənar
müşavirələri bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı bunu zəruri
saydığı hallarda və ya istənilən Tərəfin yazılı xahişi ilə çağırılır, bu şərtlə ki, katibliyin xahişi Tərəflərin
ünvanına göndərməsindən sonrakı altı ay müddətində həmin xahişi Tərəflərin ən azı üçdə biri dəstəkləmiş
olsun.
8. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, onun ixtisaslaşdırılmış idarələri və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq
Agentlik, eləcə də onların üzvü olan hər hansı dövlət, yaxud Konvensiyanın Tərəfləri olmayan həmin
təşkilatlar yanında müşahidəçilər bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin
Konfransının müşavirəsində müşahidəçi kimi təmsil oluna bilərlər. Bu Protokolun əhatə etdiyi məsələlər
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üzrə səlahiyyətə malik hər hansı milli və beynəlxalq, hökumət və qeyri-hökumət orqanları və ya idarələri,
bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransının müşavirəsində katibliyə
etdikləri müraciət əsasında müşahidəçi kimi, əgər müşavirədə iştirak edən Tərəflərin ən azı üçdə biri buna
etiraz etmirsə, təmsil olunmağa buraxıla bilərlər. Bu maddədə nəzərdə tutulan başqa hallar istisna
edilməklə, müşahidəçilərin müşavirəyə buraxılması və iştirakı yuxarıdakı 5-ci bənddə xatırlanan prosedur
qaydaları ilə tənzimlənir.
Maddə 30
Yardımçı orqanlar
1. Konvensiyanın təsis etdiyi və ya onun çərçivəsində təsis edilmiş hər hansı yardımçı orqan, bu
Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransının qərarına uyğun olaraq
Protokola xidmət göstərə bilər və bu halda Tərəflərin Müşavirəsi həmin orqanın yerinə yetirəcəyi
funksiyaları müəyyənləşdirir.
2. Bu Protokolun Tərəfləri olmayan Konvensiya Tərəfləri istənilən belə yardımçı orqanın istənilən
müşavirəsinin işində müşahidəçi kimi iştirak edə bilərlər. Konvensiyanın yardımçı orqanının bu Protokolun
yardımçı orqanı kimi çıxış etdiyi hallarda Protokol çərçivəsində qərarları yalnız Protokolun Tərəfləri qəbul
edirlər.
3. Konvensiyanın yardımçı orqanı bu Protokolla bağlı öz funksiyalarını icra etdiyi hallarda belə
yardımçı orqanın bürosunun bu dövrdə Protokol Tərəfi olmayan Konvensiya Tərəfini təmsil edən istənilən
üzvü Protokol Tərəflərinin, onların öz arasından seçdikləri üzv ilə əvəz olunur.
Maddə 31
Katiblik
1. Konvensiyanın 24-cü maddəsinə uyğun olaraq təsis edilmiş katiblik bu Protokolun katibliyi kimi
çıxış edir.
2. Katibliyin funksiyası haqqında Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 1-ci bəndi bu Protokola mutatis
mutandis tətbiq edilir.
3. Katibliyin bu Protokola göstərdiyi xidmət xərcləri ilə digər xərclər arasındakı fərqi bu Protokolun
Tərəfləri ödəyirlər. Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı özünün
birinci müşavirəsində bu məqsəd üçün lazım olan müvafiq büdcə tədbirləri ilə bağlı qərar qəbul edir.
Maddə 32
Konvensiya ilə əlaqə
Bu Protokolda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Konvensiyanın protokollarına aid Konvensiya
müddəaları bu Protokola tətbiq edilir.
Maddə 33
Monitorinq və hesabat
Hər bir Tərəf bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransının müəyyən
etdiyi dövriliklə bu Protokol çərçivəsində öz öhdəliklərinin icrasına nəzarəti həyata keçirir, Protokolun
icrası ilə bağlı gördüyü tədbirlər haqqında bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin
Konfransı qarşısında hesabat verir.
Maddə 34
Riayət etmə
Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı özünün birinci
müşavirəsində bu Protokolun müddəalarına riayət edilməsinə və riayət etmənin pozulması hallarının
nəzərdən keçirilməsinə yardım üçün əməkdaşlıq ruhunda istifadə olunan prosedurları və təşkilati
mexanizmləri nəzərdən keçirir və təsdiq edir. Belə prosedurlar və mexanizmlər müvafiq hallarda məşvərət
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xidmətləri və ya yardım göstərilməsi ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutur. Onlar Konvensiyanın 27-ci
maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş mübahisələrin nizama salınması prosedurları və
mexanizmlərindən asılı olmadan istifadə edilir və bunlara xələl gətirmədən tətbiq edilir.
Maddə 35
Dəyərləndirmə və icmal
Bu Protokolun Tərəflərinin Müşavirəsi kimi çıxış edən Tərəflərin Konfransı bu Protokolun qüvvəyə
minməsindən beş il sonra və bundan sonra ən azı hər beş ildən bir, prosedurları və əlavələri də daxil
olmaqla, Protokolun səmərəliliyinin dəyərləndirilməsini keçirir.
Maddə 36
İmzalama
Bu Protokol dövlətlərin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqtisadi inteqrasiya üzrə regional
təşkilatlarının imzalamaları üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nayrobidəki bölməsində 2000-ci il mayın
15-dən 26-dək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi idarələrində 2000-ci il iyunun 5dən 2001-ci il iyunun 4-dək açıqdır.
Maddə 37
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Konvensiya Tərəfləri olan dövlətlərin və ya iqtisadi inteqrasiya üzrə regional
təşkilatların ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma haqqında əllinci sənədi saxlanmağa verdikləri
tarixdən doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Bu Protokolu ratifikasiya edən, qəbul edən, yaxud bəyənən və ya yuxarıdakı 1-ci bəndə uyğun
olaraq qüvvəyə minməsindən sonra ona qoşulan dövlət və ya iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat üçün
Protokol belə dövlət və ya iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat tərəfindən ratifikasiya, qəbul etmə,
bəyənmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanmağa verdiyi tarixdən sonrakı doxsanıncı gündə,
yaxud da belə dövlət və ya iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi
gün, bunlardan hansının sonra baş verəcəyindən asılı olaraq, qüvvəyə minir.
3. Yuxarıdakı 1 və 2-ci bəndlərin məqsədləri üçün iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilatın
saxlanmağa verdiyi sənədlərdən heç biri belə təşkilatın üzvü olan dövlətlər tərəfindən saxlanmağa verilmiş
sənədlərə əlavə sayılmır.
Maddə 38
Düzəlişlər
Bu Protokola hər hansı düzəliş etməyə yol verilmir.
Maddə 39
Çıxma
1. Hər bir Tərəf üçün bu Protokolun qüvvəyə minməsindən iki il başa çatdıqdan sonra həmin Tərəf
Depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə Protokoldan çıxa bilər.
2. Belə çıxma Depozitari tərəfindən bildirişin alınması tarixindən bir il sonra və ya çıxma barədə
təqdim olunan bildirişdə göstərilən daha gec müddətdə qüvvəyə minir.
Maddə 40
Autentik mətnlər
İngilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri autentik olan bu Protokolun əsli
saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilir.
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Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
İki mininci il yanvarın iyirmi doqquzunda Monrealda imzalanmışdır.
ƏLAVƏ I
8, 10 və 13-cü MADDƏLƏRƏ UYĞUN OLARAQ BİLDİRİŞLƏR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏLƏB
OLUNAN İNFORMASİYA
a) İxracatçının adı, ünvanı və əlaqə məlumatları.
b) İdxalçının adı, ünvanı və əlaqə məlumatları.
c) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin ixracatçı dövlətdə adı, eyniləşdirmə məlumatları və əgər varsa,
təhlükəsizlik səviyyəsinin milli təsnifatı.
d) Əgər bəllidirsə, transsərhəd yerdəyişməsinin icrasının nəzərdə tutulan tarixi və ya tarixləri.
e) Resipient orqanizmin və ya törədici orqanizmlərin biotəhlükəsizliklə bağlı taksonomik statusu,
ümumi qəbul olunmuş adı, yığılma və ya alınma məntəqəsi, eləcə də xarakteristikası.
f) Əgər bəllidirsə, resipient orqanizmlərin və/və ya törədici orqanizmlərin törəmə mərkəzləri və
genetik müxtəliflik mərkəzləri və orqanizmlərin yaşama qabiliyyətli və ya sürətlə çoxalma qabiliyyətli
olmaları üçün məskunlaşma yerlərinin təsviri.
g) Donor orqanizmin və donor orqanizmlərin taksonomik statusu, ümumi qəbul olunmuş adı, yığılma
və ya alınma məntəqəsi, eləcə də biotəhlükəsizliklə bağlı xarakteristikası.
h) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin nuklein turşusunun və ya introduksiya edilmiş modifikasiyasının,
istifadə olunan üsulun, eləcə də əldə edilmiş xarakteristikalarının təsviri.
i) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin və ya tərkibində onun olduğu məhsulların, yəni dəyişdirilmiş canlı
orqanizmin emalı nəticəsində əldə edilmiş və tərkibində müasir biotexnologiyanın tətbiqi nəticəsində
alınmış, təkrar istehsal olunan genetik materialın aşkarlana bilən yeni kombinasiyaları olan materialların
nəzərdə tutulan istifadəsi.
j) Ötürülməsi nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmin miqdarı və həcmi.
k) III əlavəyə uyğun olaraq keçirilmiş risklərin dəyərləndirilməsi haqqında əvvəlki və ya cari məruzə.
l) Qablaşdırma, markalanma, sənədləşdirmə, ləğvetmə və lazım gəldikdə, fövqəladə hallar meydana
çıxdığı vaxtlarda tədbirlər görülməsi ilə bağlı prosedurlar da daxil edilməklə, təhlükəsiz emalın,
saxlamanın, daşımanın və istifadənin təmin edilməsi üçün təklif olunan üsullar.
m) İxracatçı dövlətin ərazisi daxilində dəyişdirilmiş canlı orqanizmin reqlamentasiya statusu (məsələn,
o, ixracatçı dövlətdə qadağan edilibmi; başqa məhdudiyyətlər varmı; və ya onun ümumi
sərbəstləşdirilməsinə icazə verilibmi) və dəyişdirilmiş canlı orqanizmin ixracatçı dövlətdə qadağan edildiyi
halda bu cür qadağanın səbəbinin və ya səbəblərinin izahı.
n) Göndərilməsi nəzərdə tutulan dəyişdirilmiş canlı orqanizmə dair ixracatçı tərəfindən digər
dövlətlərə göndərilmiş hər hansı bir bildirişin nəticəsi və belə bildirişi göndərmənin məqsədi.
o) İnformasiyanın faktiki səhihliyinin təsdiq edilməsi barədə ərizə.
ƏLAVƏ II
11-ci MADDƏYƏ UYĞUN OLARAQ BİLAVASİTƏ ƏRZAQ KİMİ, YAXUD YEM VƏ YA
EMAL ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN DƏYİŞDİRİLMİŞ CANLI
ORQANİZMLƏRƏ DAİR TƏLƏB OLUNAN İNFORMASİYA
a) Daxili istehlak üçün sifariş verən subyektin adı və əlaqə məlumatlan.
b) Qərarın qəbul edilməsinə cavabdeh olan orqanın adı və əlaqə məlumatları.
c) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin adı və uyğunluq məlumatlan.
d) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin gen modifikasiyasının, tətbiq olunmuş metodun və nəticədə əldə
edilmiş xarakteristikasının təsviri.
e) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin hər hansı müstəsna eyniləşdirmə məlumatları.
f) Resipient orqanizmin və ya törədici orqanizmin biotəhlükəsizliklə bağlı taksonomik statusu,
ümumi qəbul olunmuş adı, yığılma və ya alınma məntəqəsi, eləcə də xarakteristikaları.
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g) Əgər bəllidirsə, resipient orqanizmlərin və/və ya törədici orqanizmlərin törəmə mərkəzləri və
genetik müxtəliflik mərkəzləri və orqanizmlərin yaşama qabiliyyətli və ya sürətlə çoxalma qabiliyyətli
olmaları üçün məskunlaşma yerlərinin təsviri.
h) Donor orqanizmin və donor orqanizmlərin taksonomik statusu, ümumi qəbul olunmuş adı, yığılma
və ya alınma məntəqəsi, eləcə də biotəhlükəsizliklə bağlı xarakteristikası.
i) Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin tətbiqinin təsdiq olunmuş növləri.
j) III Əlavəyə uyğun olaraq risklərin dəyərləndirilməsi haqqında məruzə.
k) Qablaşdırma, markalanma, sənədləşdirmə, ləğvetmə və lazım gəldikdə, fövqəladə hallar meydana
çıxdığı vaxtlarda tədbirlər görülməsi ilə bağlı prosedurlar da daxil edilməklə, təhlükəsiz emalın,
saxlamanın, daşımanın və istifadənin təmin edilməsi üçün təklif olunan üsullar.
ƏLAVƏ III
15-ci MADDƏYƏ UYĞUN OLARAQ RİSKLƏRİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ
Məqsəd
1. Bu Protokola uyğun olaraq risklərin dəyərləndirilməsinin keçirilməsindən məqsəd dəyişdirilmiş
canlı orqanizmlərin potensial qəbuledici mühitdə bioloji müxtəlifliyin saxlanmasına və davamlı istifadəsinə
potensial mənfi təsirinin, insan sağlamlığı üçün risk də nəzərə alınmaqla, aşkarlanması və
dəyərləndirilməsindən ibarətdir.
Risklərin dəyərləndirilməsindən istifadə olunması
2. Risklərin dəyərləndirilməsinin nəticələri dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərə dair əsaslandırılmış
qərarların qəbul edilməsi üçün səlahiyyətli orqanlar tərəfindən istifadə olunur.
Əsas prinsiplər
3. Risklərin dəyərləndirilməsi elmi cəhətdən əsaslandırılmış və transparent şəkildə icra olunmalıdır
və bunun həyata keçirilməsində müvafiq beynəlxalq təşkilatların işləyib hazırladığı ekspert təklifləri və
rəhbər müddəalar nəzərə alına bilər.
4. Elmi biliklərin və ya elmi konsensusun olmaması heç də mütləq müəyyən risk səviyyəsinin
mövcudluğu, riskin yoxluğu və riskin məqbulluğu kimi yozulmamalıdır.
5. Dəyişdirilmiş canlı orqanizmlərlə və ya onların məhsulları ilə, yəni emal olunmuş dəyişdirilmiş
canlı orqanizm mənşəli materiallarla bağlı risklərə, müasir texnologiyanın tətbiqi nəticəsində alınmış,
təkrar istehsal olunan genetik materialın aşkarlana bilən yeni kombinasiyalarına malik ehtimal olunan
potensial qəbuledici mühitdə modifikasiyasız resipientlər səbəbindən və ya törədici orqanizmlər tərəfindən
yaranan risklər kontekstində baxılmalıdır.
6. Risklərin dəyərləndirilməsi fərdi qaydada aparılmalıdır. Tələb olunan informasiya hər bir konkret
halda dəyişdirilmiş canlı orqanizmin öz xarakterinə və təsnifat səviyyəsinə görə, onun nəzərdə tutulan
istifadəsinə və ehtimal olunan potensial qəbuledici mühitə görə fərqlənə bilər.
Metodika
7. Bir tərəfdən, ola bilər ki, risklərin dəyərləndirilməsi üçün konkret məsələlər üzrə əlavə informasiya
tələb olunsun; o, dəyərləndirmə prosesinin icrası gedişində aşkarlana və tələb edilə bilər; digər tərəfdən isə,
bəzi hallarda başqa aspektlər üzrə informasiya qeyri-aktual ola bilər.
8. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün risklərin dəyərləndirilməsinə, zərurət yarandıqda,
aşağıdakı mərhələlər daxil edilir:
a) ehtimal olunan potensial qəbuledici mühitdə bioloji müxtəlifliyə, insan sağlamlığına risk də nəzərə
alınmaqla, mənfi təsir göstərə bilən dəyişdirilmiş canlı orqanizmlə bağlı hər hansı yeni genotip və fenotip
xarakteristikanın aşkar edilməsi;
b) dəyişdirilmiş canlı orqanizmin ehtimal olunan potensial qəbuledici mühitə təsirinin intensivliyi və
xarakteri nəzərə alınmaqla, belə mənfi nəticələrin faktiki meydana gəlmə ehtimalı dərəcəsinin
dəyərləndirilməsi;
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c) əgər belə mənfi təsir həqiqətən baş vermiş olarsa, onda nəticələrin dəyərləndirilməsi;
d) aşkar edilmiş mənfi təsirin meydana çıxması ehtimalı və nəticələrinin dəyərləndirilməsi əsasında
dəyişdirilmiş canlı orqanizmin yaratdığı məcmu riskin dəyərləndirilməsi;
e) əgər zərurət varsa, belə risklərin tənzimlənməsi üçün strategiyanın müəyyənləşdirilməsi də daxil
olmaqla, risklərin məqbul və ya tənzimlənən olmasından asılı olmayaraq tövsiyələrin hazırlanması; və
f) riskin səviyyəsi aşkar olmadığı hallarda situasiya, narahatlıq yaradan konkret məsələlər üzrə əlavə
informasiya alınması yolu ilə və ya risklərin tənzimlənməsinin müvafiq strategiyasının həyata keçirilməsi
və/və ya qəbuledici mühitdə dəyişdirilmiş canlı orqanizmin monitorinqi hesabına həll oluna bilər.
Uçot məsələləri
9. Risklərin dəyərləndirilməsi keçirilərkən bu və ya digər haldan asılı olaraq, aşağıdakı aspektlər üzrə
xarakterik elementlərə dair müvafiq ətraflı elmi-texniki məlumatlar nəzərə alınır:
a) resipient orqanizm və ya törədici orqanizmlər. Taksonomik statusu, ümumi qəbul olunmuş adı,
mənşəyi, əgər bəllidirsə, törəmə mərkəzləri və genetik müxtəliflik mərkəzləri və orqanizmlərin yaşama
qabiliyyətli və ya sürətlə çoxalma qabiliyyətli olmaları üçün məskunlaşma yerlərinin təsviri haqqında
məlumat da daxil olmaqla, resipient orqanizmin və/və ya törədici orqanizmlərin bioloji xarakteristikaları;
b) donor orqanizm və ya donor orqanizmlər. Donor orqanizmlərin taksonomik statusu və ümumi
qəbul olunmuş adı, mənbəyi və müvafiq bioloji xarakteristikaları;
c) vektor. Əgər varsa, vektorun eyniləşdirmə məlumatları da daxil olmaqla xarakteristikaları, onun
törəmə mənşəyi və sahibləri dairəsi;
d) modifikasiya əlavəsi və ya əlavələri və/və ya xarakteristikaları. İntroduksiya olunmuş nuklein
turşusunun genetik xarakteristikaları və onun müəyyənləşdirdiyi introduksiya olunmuş modifikasiya
funksiyası və/və ya xarakteristikaları;
e) dəyişdirilmiş canlı orqanizm. Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin eyniləşdirmə məlumatları və
dəyişdirilmiş canlı orqanizmin bioloji xarakteristikaları ilə resipient orqanizmin və ya törədici
orqanizmlərin xarakteristikaları arasındakı fərq;
f) dəyişdirilmiş canlı orqanizmin aşkarlanması və eyniləşdirilməsi. Təklif olunan aşkarlanma və
eyniləşdirmə üsulları və onların dəqiqliyi, həssaslığı və etibarlılığı;
g) nəzərdə tutulan istifadə növünə dair informasiya. Dəyişdirilmiş canlı orqanizmin nəzərdə
tutulan istifadə növünə, o cümlədən resipient orqanizmlə və ya törədici orqanizmlə müqayisədə yeni və ya
dəyişdirilmiş istifadə növünə dair informasiya; və
h) qəbuledici mühit. Daha çox ehtimal olunan potensial qəbuledici mühitin, bioloji müxtəliflik və
törəmə mərkəzləri haqqında müvafiq informasiya da daxil olmaqla, yeri, coğrafi, iqlim və ekoloji
xarakteristikaları barədə informasiya.
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergilərin
ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyaya
Əlavə Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" 2004-cü il iyulun 21-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya
və həmin Konvensiyaya Əlavə Protokol təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2004-cü il
№ 773–IIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti
arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və - vergilərin ödənilməsindən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I fəsil
KONVENSİYANIN TƏTBİQ DAİRƏSİ
Maddə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri və ya
onların siyasi, inzibati, inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və
əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən, yaxud
onların ayrı-ayn elementlərindən, o cümlədən, daşınar və daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə
olunan gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əmək haqqının, yaxud məvacibin ümumi məbləğindən,
həmçinin əmlakın dəyərinin artımından əldə olunmuş gəlirlərdən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiya aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
a) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) torpaq vergisi;
(iv) əmlak vergisi
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(bundan sonra "Azərbaycan vergisi" adlandırılacaq);
(b) İtaliya Respublikasına münasibətdə:
(i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(ii) korporativ gəlir vergisi;
(iii) istehsal fəaliyyətindən regional vergi;
mənbədə tutulub - tutulmamasından asılı olmayaraq
(bundan sonra "İtaliya vergisi" adlandırılacaq).
4. Bu Konvensiya onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud onların
əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları onların vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə birbirinə məlumat verməlidirlər.
II fəsil
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Azərbaycan" termini - Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı
da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının
suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu və beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən və gələcəkdə müəyyən edilə bilən
istənilən digər ərazi deməkdir;
b) "İtaliya" termini - İtaliya Respublikası deməkdir və ərazi sularından kənarda İtaliyanın öz
qanunvericiliyinə əsasən və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq dənizin dibi, yerin təki, yaxud sahilyanı
suların təbii sərvətlərinin kəşfiyyatı və ya işlənilməsinə münasibətdə öz suveren hüquqlarım tətbiq etdiyi
ərazi kimi qeyd olunan istənilən ərazini ehtiva edir;
c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycan və ya İtaliya deməkdir;
d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birlikləri deməkdir.
e) "şirkət" termini - istənilən korporativ qurum, yaxud vergitutma məqsədləri üçün korporativ qurum
kimi baxılan istənilən təşkilat deməkdir;
f) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisə və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisə deməkdir;
g) "beynəlxalq daşıma" termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz,
yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımalar deməkdir, dəniz və ya hava gəmisinin
Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismarı istisna olmaqla;
h) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxs;
(ii) Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən müvafiq status almış istənilən hüquqi
şəxs, tərəfdaşlıq və yaxud assosiasiya deməkdir.
i) "səlahiyyətli orqanlar" termini:
(i) Azərbaycan Respublikasında - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi deməkdir;
(ii) İtaliya Respublikasında - İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi deməkdir.
2. Razılığa
gələn
Dövlət
tərəfindən
bu
Konvensiyanın
tətbiqi
zamanı,
kontekstdən başqa məna alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq
olunduğu vergilərə münasibətdə Razılığa gələn həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı
daşıyır və həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olan hər hansı bir məna həmin
Dövlətin digər qanunlarına müvafiq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
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1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə, yaxud digər
oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi, habelə həmin Dövləti və ya onun hər hansı siyasi,
inzibati, inzibati ərazi bölməsini, yaxud yerli hakimiyyət orqanını bildirir. Bununla belə, bu termin yalnız
həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərlə, yaxud orada yerləşən əmlakla bağlı həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
olunan şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə,,
onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) əgər bir Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o, yalnız həmin Dövlətin rezidenti hesab olunur.
Əgər onun hər iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, daha sıx şəxsi və iqtisadi əlaqələrə malik
olduğu (həyati mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyilsə, yaxud bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən yaşadığı Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız
milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyilsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə Razılığa gələn hər iki
Dövlətin rezidentidirsə, o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə əsasən aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən hər hansı başqa yer;
g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, qurğu və ya tikili, yaxud təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər
hansı başqa yer;
h) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma obyekti və ya bunlarla bağlı nəzarət və ya
məsləhət fəaliyyəti, yalnız həmin meydança, obyekt və ya fəaliyyət on iki aydan artıq müddət ərzində
qaldıqda və ya davam etdikdə;
i) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisənin öz işçiləri və ya onun Tərəfindən işə götürülmüş
digər işçi heyəti vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi, yalnız bu qəbildən olan işlər (həmin və ya onunla bağlı
layihə üçün) Dövlətin çərçivəsində altı aydan artıq müddətdə davam etdikdə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə aşağıdakılar aid
edilmir:
qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların saxlanılma, nümayiş
etdirilmə, yaxud çatdırılma məqsədləri üçün istifadə olunması;
müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə,
yaxud çatdırılma məqsədləri üçün saxlanması;
müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə Tərəfindən yenidən
emal edilməsi məqsədilə saxlanması;
daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud informasiya
toplanılması məqsədilə saxlanması;
daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər işlərin
yerinə yetirilməsi məqsədilə saxlanması;
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5-ci bəndin şamil edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs, Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn
digər Dövlətin müəssisəsinin adından fəaliyyət göstərirsə və həmin Dövlətdə müəssisənin adından
müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, birinci qeyd
olunan Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan hesab edilir (müəssisə üçün real və məmulatların alışı
ilə məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla).
Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə broker, baş komisyon agenti, yaxud müstəqil statuslu hər hansı digər
agent vasitəsilə sadəcə olaraq kommersiya fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə daimi
nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bu şərtlə ki, həmin şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində
fəaliyyət göstərirlər.
Lakin bu agentin fəaliyyəti tamamilə, yaxud əsasən həmin müəssisə üçün həyata keçirilirsə, agentlə
müəssisə arasında əməliyyatların müstəqil tərəflər arasında razılaşdırılmış şərtlərə uyğun aparıldığı hallar
istisna edilməklə, həmin agent bu maddənin məqsədlərinə uyğun olaraq müstəqil statuslu agent hesab
edilmir.
6. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan, yaxud
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə, yaxud başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun Tərəfindən nəzarət olunması faktı bu şirkətlərdən birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
III fəsil
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə
etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
"Daşınmaz əmlak" termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericilik müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları əhatə edir. Daşınmaz əmlakın uzufruktu,
mineral ehtiyatlar, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə
kompensasiya kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişlərə həmçinin "daşınmaz əmlak" kimi
baxılır. Dəniz, çay və hava gəmiləri Daşınmaz əmlak sayılmır.
1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə verilməsindən, yaxud hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə də tətbiq edilir.
1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan Daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
şamil edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən tərzdə həyata
keçirirsə, bu halda onun mənfəəti yalnız daimi nümayəndəliyə aid edilən hissədə digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər
Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, əgər o, eyni və ya oxşar şəraitdə eyni və ya
oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olsaydı və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərsəydi, həmin halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə,
yaxud hər hansı yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
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4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət
adətən müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin onun bölmələri arasında proporsional qaydada
bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan
mənfəəti bu cür bölgü əsasında müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır. Lakin
seçilmiş bölgü metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Öz müəssisəsi üçün mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid
edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bu metodun dəyişməsi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəblər olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. 1-ci bəndin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə bağlı pulda, müştərək müəssisədə, yaxud
beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qohum müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
ona nəzarət olunmasında və ya onun əmlakında birbaşa və dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, ona nəzarət olunmasında və ya onun əmlakında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə
və hər iki halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil müəssisə
arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən edildikdə, onlardan
birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət, həmin müəssisənin
mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edir və müvafiq olaraq vergiyə
cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, əgər bu müəssisələr arasında münasibətlər müstəqil
müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olsaydı, birinci qeyd olunan Dövlətin müəssisəsinə hesablana
bilən mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğində müvafiq
düzəlişlər aparmalıdır. İstənilən belə düzəliş yalnız bu Konvensiyanın 26-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş
qarşılıqlı razılaşma prosedurlarına uyğun olaraq edilir.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividendləri alan
dividendlərin faktiki sahibidirsə, tutulan vergi dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən artıq
olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətin tətbiqi formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edəcəklər.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini borc tələbləri olmayan, mənfəətin bölgüsündə
iştirak etmək hüququ verən səhmlərdən, "jouissance" səhmlərindən və ya "jouissance" hüquqlarından, dağmədən səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən və ya digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri bölüşdürən
şirkətin rezidenti olduğu Dövlətin vergitutma qanunlarına müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi eyni
qaydada vergitutmaya cəlb olunan digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri ifadə edir.
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4. Əgər dividentlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən
şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq
fəaliyyəti göstərirsə, yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
dividentlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəlidirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda dividendlər Razılığa gələn
həmin digər Dövlətdə onun qanunvericiliyinə müvafiq vergiyə cəlb olunur.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir əldə
etdiyi halda, digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlər
ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlər və bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta
bu dividendlərin və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan
mənfəətə və ya gəlirə aid olduğu halda, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizləri alan faizlərin faktiki sahibidirsə, tutulan vergi faizlərin
ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətin tətbiqi formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edəcəklər.
3. 2-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, 1-ci bənddə qeyd olunmuş faizlər, aşağıdakı tələblərin biri
yerinə yetirilirsə, faizlərin faktiki sahibinin rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur:
a) faizləri ödəyən, yaxud əldə edən Razılığa gələn Dövlətin özü, onun siyasi, inzibati, inzibati ərazi
bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanı və ya Razılığa gələn Dövlətin Mərkəzi Bankıdırsa və ya faizlər
ödənilən borca onlar Tərəfindən təminat verilirsə;
b) faizlər, onları ödəyənin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin Hökuməti Tərəfindən təsdiq
olunmuş borca münasibətdə ödənilirsə;
c) faizlər, Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinə hər hansı sənaye, kommersiya, yaxud elmi
avadanlığın kreditlə satılması nəticəsində yaranmış borc öhdəliyinə münasibətdə ödənilirsə.
4. Bu maddədə istifadə olunan "faizlər" termini ipoteka təminatından və mənfəətdə iştirak hüququnun
sahibliyindən asılı olmayaraq, hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan, yaxud borc
öhdəliklərindən olan gəlirləri, habelə gəlir əldə edilən Dövlətin vergitutma qanunlarına müvafiq olaraq borc
verilmiş pul vəsaitlərindən gəlirə oxşar bütün digər gəliri ifadə edir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud həmin
digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən borc
tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, onda 1-3-cü bəndlərin
müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda faizlər Razılığa gələn həmin digər Dövlətdə onun qanunvericiliyinə
müvafiq vergiyə cəlb olunur.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlət, onun siyasi, yaxud inzibati, inzibati ərazi bölməsi,
yerli hakimiyyət orqanı və ya rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin bu Dövlətdə yaranmışdır.
Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa
gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və faizlər ödənilən borc həmin daimi
nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlı yaranırsa və bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi
nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab edilir ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi
bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla bilən məbləğdən
artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir, Bu halda
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ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royalti
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər,
əgər belə rezident royaltilərin faktiki sahibidirsə, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Belə royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq
vergiyə cəlb oluna bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə, onda
tutulan vergi:
a) kompüter proqramı, yaxud istənilən patent, ticarət markası, dizayn, yaxud model, plan, məxfi
düstur, yaxud prosesin istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə, yaxud sənaye, kommersiya və ya
elmi avadanlığın istifadəsinə və ya istifadə hüququnun verilməsinə, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
təcrübəyə dair informasiyaya görə ödənilən royaltilərin ümumi məbləğinin 5 faizindən,
b) bütün digər hallarda royaltinin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məhdudiyyətlərin tətbiq formasını qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə müəyyən edəcəklər.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royalti" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət əsərləri, yaxud elmi
əsərlər, o cümlədən kinofilmlər, yaxud televiziya və ya radio yayımı üçün kasetlər, kompüter proqramları,
istənilən patent, ticarət markası, dizayn, yaxud model, plan, məxfi düstur, yaxud prosesə görə müəllif
hüquqlarının istifadəsi, yaxud istifadə hüququnun verilməsinə, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi
avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququnun verilməsinə və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi
təcrübəyə dair informasiyaya görə alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltinin yarandığı digər
Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royalti ödənilən
hüquq, yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud bazaya aiddirsə, onda 1-ci və 2-ci
bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda royaltilər Razılığa gələn həmin digər Dövlətdə onun
qanunvericiliyinə müvafiq vergiyə cəlb olunur.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və royalti
ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa və royaltinin ödənilməsi üzrə
xərcləri bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti daimi
nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royalti
məbləğləri, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu
halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. 6-cı maddənin 2-ci bəndində müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilmə-sindən əldə
edilən gəlirlər bu əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi bazasına aid
olan əmlakın, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin (aynlıqda, yaxud bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya
belə daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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3. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, aktivləri əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
Daşınmaz əmlakla bağlı olan şirkətdəki səhmlərinin və ya hüquqlarının özgəninkiləşdirilməsindən əldə
etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz, yaxud
hava gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan
gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgələşən şəxsin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin peşəkar, yaxud müstəqil xarakterli digər oxşar
xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur, belə gəlirin həmçinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmasına imkan verən aşağıdakı şərtlər istisna olunur:
a) əgər o, Razılığa gələn digər Dövlətdə öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə sərəncamında olan
daimi bazaya malikdirsə; bu halda gəlirin yalnız bu bazaya aid olan hissəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər, yaxud
b) əgər o, maliyyə ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183
gündən artıq olan bir müddətdə və ya müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə qalırsa, bu halda yalnız
həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə olunan gəlir vergiyə cəlb oluna bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil, yaxud müəllimlik
fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların və mühasiblərin
müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci, 19-cu və 20-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin aldığı maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn
digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı alınan belə mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız birinci qeyd olunan
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə digər Dövlətdə olursa və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən Tərəfindən, yaxud onun adından ödənilirsə və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud
daimi bazası Tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin
beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla işləməyə görə
alınan mükafatlardan həmin Dövlətdə vergi tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının, yaxud oxşar orqanın üzvü kimi aldığı qonorarlar və oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
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1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya
musiqiçi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna
bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin, yaxud idmançının fəaliyyətini həyata keçirdiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Əgər Razılığa gələn Dövlətə gəliş əsəsən bu Dövlətin ictimai fondları, onun siyasi, inzibati, inzibati
ərazi bölmələri və ya onun yerli hakimiyyət orqanları Tərəfindən maliyyələşdirilirsə, bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətdə incəsənət işçiləri və idmançılar Tərəfindən həyata
keçirilən fəaliyyətdən əldə olunan gəlirə tətbiq olunmur. Bu halda gəlir incəsənət işçilərinin və ya
idmançıların rezidenti olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb olunmalıdır.
Maddə 18
Təqaüdlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və
digər oxşar mükafatlar 19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb olunur.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olursa, onun
Tərəfindən birinci qeyd olunan Dövlətdə işinin dayandırılmasına görə ödənişlərin kompensasiyası
(təminat), yaxud oxşar birdəfəlik ödənişlər şəklində əldə olunan ödənişlər, yalnız birinci qeyd olunan
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Bu bənddə "ödənişlərin kompensasiyası (təminatı)" ifadəsi
şəxsin xidmətinin, yaxud işinin bitməsinə görə verilən hər hansı ödənişləri ehtiva edir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
a) Razılığa gələn Dövlət, onun siyasi, inzibati, inzibati ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət
orqanları Tərəfindən hər hansı fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya onun bölmələrinə, yaxud orqanlarına
göstərdiyi fərdi qulluğa görə ödənilən təqaüd olmayan mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
olunur.
b) Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; yaxud
(ii) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, belə mükafatlar yalnız
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun siyasi, inzibati, inzibati ərazi bölmə-si, yaxud yerli hakimiyyət
orqanları Tərəfindən və ya onların yaratdıqları fondlardan istənilən fiziki şəxsin həmin Dövlətə, onun
bölməsinə, yaxud orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb olunur;
b) fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin milli şəxsi və rezidenti olduğu halda bu təqaüd yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3. 15-ci, 16-cı və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlər-dən birinin və ya onun siyasi,
inzibati, inzibati ərazi bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olan qulluğa görə ödədiyi mükafatlara və ya təqaüdlərə şamil olunur.
Maddə 20
Professorlar və müəllimlər
Universitetdə, kollecdə, məktəbdə, yaxud digər təhsil ocaqlarında müəllimlik, yaxud tədqiqat aparmaq
məqsədilə Razılığa gələn Dövlətə iki ildən artıq olmayan müddətə müvəqqəti gələn professor və ya
müəllim, gəlməz-dən bilavasitə əvvəl Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olmuşdursa, yaxud
rezidentidirsə, o belə müəllimlik, yaxud tədqiqat aparmağına görə əldə etdiyi mükafatlara münasibətdə
birinci qeyd olunan Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad olunacaq.
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Maddə 21
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə gəlməzdən
əvvəl rezidenti olmuş və birinci qeyd olunan Razılığa gələn Dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq
məqsədilə yaşayan tələbələrin, yaxud təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, tədris və təhsil almaq üçün aldıqları
ödənişlərin mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, belə ödənişlər həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
olunmur.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilən Daşınmaz əmlakdan
əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə (əgər bu gəlirləri alan şəxs Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti
göstərirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və gəlirin
ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə
bağlıdırsa) tətbiq edilmir. Belə halda gəlirin növləri Razılığa gələn digər Dövlətdə onun qanunvericiliyinə
müvafiq vergiyə cəlb olunur.
IV fəsil
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 23
Əmlak
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və 6-cı
maddədə müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın
daşınar əmlakı ilə təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və hava
gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
V fəsil
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODLARI
Maddə 24
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Razılaşdırılmışdır ki, ikiqat vergitutma bu maddənin aşağıdakı bəndlərinə müvafiq qaydada aradan
qaldırılacaqdır.
2. Azərbaycana münasibətdə:
əgər Azərbaycan Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən İtaliyada vergiyə
cəlb olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, bu gəlirə və ya əmlaka görə İtaliyada ödədiyi
verginin məbləği bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında tutulan
verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
vergitutma qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlirə, yaxud əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən çox
ol-mamalıdır.
3. İtaliyaya münasibətdə:
bu Konvensiyanın xüsusi müddəaları ilə digər qayda nəzərdə tutulmayınca, əgər İtaliyanın rezidenti
Azərbaycanda vergiyə cəlb olunan gəlir növlərini əldə edirsə, İtaliya, onun bu Konvensiyanın 2-ci
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maddəsində göstərilən gəlir vergilərinin müəyyən edilməsində, bu vergilərin tutulması üçün vergitutma
bazasına göstərilən gəlir növlərini daxil edə bilər.
Belə halda İtaliya bu cür hesablanmış vergilərdən Azərbaycanda ödənilən gəlir vergisini çıxacaqdır,
lakin yuxarıda göstərilən İtaliya vergisinin məbləği belə gəlir növlərinin ümumi gəlirə nisbətindən çox
olmamalıdır.
Lakin əgər İtaliyanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeyd edilən gəliri alanın xahişinə əsasən gəlir
növü İtaliyada son vergitutmaya cəlb edilirsə, çıxılmalar qəbul edilməyəcəkdir.
VI fəsil
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi
vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və
ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq,
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin
vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn Dövlətin vergitutma məqsədləri
üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların, çıxılmaların və güzəştlərin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də onların mülki status və ya ailə öhdəlikləri əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi
təfsir olunmamalıdır.
3. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin, yaxud 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin vergiyə cəlb
olunan mənfəəti müəyyən edilərkən, birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə münasibətdə müəyyən edilən
çıxılmalar qədər azaldılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin vergiyə cəlb olunan əmlakı müəyyən
edilərkən birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında azaldılmalıdır.
4. Razılığa gələn Dövlətin əmlakı tamamilə, yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə,
yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi həmin
birinci qeyd olunan Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi vergilərdən
və ya onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb edilə bilməz.
5. 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları istənilən qəbildən və növdən
olan vergilərə şamil edilir.
6. Lakin bu maddənin əvvəlki bəndlərində adı çəkilmiş müddəalar vergilərin ödənilməsindən və
vergilərdən yayınmanın qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulan daxili müddəaların tətbiqini
məhdudlaşdırmayacaqdır. Bu müddəa istənilən halda Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi və Razılığa gələn
digər Dövlətdə yerləşən müəssisə arasındakı əməliyyatlarda yaranan xərclərin və digər neqativ elementlərin
çıxılmasına qoyulmuş məhdudiyyətləri ehtiva edir.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətləri
onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxarır və ya
gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş
müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezidenti olduğu Dövlətin, yaxud bu iş 25-ci maddənin 1-ci
bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına baxılmaq
üçün təqdim edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmaya səbəb olmuş
hərəkətlər haqqında ilk bildiriş tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın aradan qaldırılması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə
1149

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə hər hansı
vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq
üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər. Razılığın əldə edilməsi üçün şifahi fikir
mübadiləsinin aparılması məqsədəuyğun hesab edildikdə, belə mübadilə Razılığa gələn Dövlətlərin
nümayəndələrindən ibarət olan Komissiya vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları Razılığa gələn Dövlət, onun siyasi, inzibati, inzibati
ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları Tərəfindən tutulan istənilən növ və adlı vergilərlə bağlı bu
Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər həmin qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün, habelə
vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi
aparırlar. İnformasiya mübadiləsi 1-ci və 2-ci maddələrlə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı
istənilən informasiya həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında alınan informasiya kimi məxfi sayılır
və yalnız vergilərin müəyyən edilməsi, yaxud toplanması, məcburi alınması, yaxud məhkəmə qaydasında
təqib olunması və ya bu bəndin birinci cümləsində göstərilən vergilərlə bağlı apellyasiyalara baxılması ilə
məşğul olan şəxslərə və ya hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
bildirilir. Bu şəxslər, yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar
bu informasiyanı açıq məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və ya inzibati təcrübəsinə zidd olan inzibati
tədbirlər görmək;
b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normalarına, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına şamil edilmir.
Maddə 29
Qaytarılma
1. Razılığa gələn Dövlətdə mənbədən tutulan vergilər, əgər Konvensiyanın müddəaları qeyd edilən
vergilərin yığılması hüququna aiddirsə, vergi ödəyicisinin, yaxud onun rezident olduğu Dövlətin sorğusuna
əsasən qaytarılacaqdır.
2. Qaytarılmanı həyata keçirməyə borclu olan Razılığa gələn Dövlətin qanunları ilə müəyyən edilən
vaxt məhdudiyyəti çərçivəsində təqdim edilən qaytarılma haqqında tələblərə, vergi ödəyicisinin rezidenti
olduğu Razılığa gələn Dövlətin rəsmi təsdiqi əlavə olunmalıdır və orada Konvensiya ilə verilən imtiyazların
tətbiq edilməsi üçün zəruri olan şəraitin mövcudluğu rəsmən təsdiq edilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı razılaşma yolu ilə, Konvensiyanın 26-cı
maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, bu maddənin tətbiqi üsullarını müəyyən edəcəklər.
Maddə 30
Faydaların məhdudlaşdırılması
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1. Bu Konvensiyanın hər hansı digər müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
Razılığa gələn digər Dövlət Tərəfindən bu Konvensiya ilə verilmiş istənilən güzəştlərdən, yaxud
azadolmalardan faydalanmayacaqdır, əgər belə rezidentin, yaxud belə rezidentlə bağlı olan istənilən şəxsin
yaradılmasının, yaxud mövcudluğunun əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu Konvensiyadan,
digər yolla əldə edilə bilməyən faydanın əldə edilməsidirsə.
2. Bu Konvensiyada heç bir şey vergilərin ödənilməsindən və vergilərdən yayınmanın qarşısının
alınması məqsədilə Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi ilə Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən müəssisə
arasındakı əməliyyatlarda yaranan xərclərin və istənilən digər çıxılmaların məhdudlaşdırılmasına dair
daxili qanunvericiliyin müddəalarının tətbiqinə təsir etmir, əgər belə müəssisələrin yaradılmasının və ya
aralarındakı əməliyyatların əsas məqsədi, yaxud əsas məqsədlərindən biri bu Konvensiyadan, digər yolla
əldə edilə bilməyən faydanın əldə edilməsidirsə.
VII fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 3 1
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə diplomatik kanallarla yazılı bildiriş təqdim edir.
2. Konvensiya bildirişlərin sonuncusu alındığı tarixdən otuz gün sonra qüvvəyə minir və onun
müddəaları Razılığa gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 01
yanvar tarixində, yaxud ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar
tarixindən başlanan hər hansı dövr üzrə tutulan vergi məbləğlərinə.
Maddə 32
Konvensiyanın qüvvədən düşməsi
Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədə olacaqdır, lakin Razı-lığa gələn Dövlətlərdən hər
biri bu Konvensiyanın tətbiq edilməsindən 5 təqvim ili keçdikdən sonra, hər hansı təqvim ilinin başa
çatmasına ən azı 6 ay qalmış, diplomatik kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini
ləğv edə bilər. Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin göndərildiyi
ildən sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar tarixində və ya ondan sonra ödənilən və ya kreditləşən məbləğlərə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin göndərildiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin 01 yanvar tarixindən başlanan hər hansı dövr üzrə tutulan vergi məbləğlərinə.
Bunun təsdiqi olaraq, Razılığa gələn hər iki Dövlətin müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş
nümayəndələri bu Konvensiyanı imzalamışlar.
2004-cü il iyulun 21-də Bakı şəhərində Azərbaycan, italyan və ingilis dillərinin hər birində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsir etmə və ya tətbiq zamanı fikir ayrılığı olduqda,
ingilis dilin-də olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

İtaliya Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti
arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın
ƏLAVƏ PROTOKOLU
Konvensiya Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında imzalanan
zaman, gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və
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vergilərin ödənilməsin-dən yayınmanın qarşısının alınması məqsədilə bu protokolu imzalayanlar
Konvensiyanın tərkib hissəsini təşkil edən aşağıdakı müddəalar barədə razı-lığa gəldilər:
Başa düşülür ki:
1. 2-ci maddənin 3-cü bəndinin b) yarımbəndinə istinad etməklə, əgər İtaliya gələcəkdə əmlak
vergisini qəbul etsə, bu Konvensiya belə vergiyə şamil olunacaq və ikiqat vergitutma Konvensiyanın 24cü maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq aradan qaldırılacaqdır.
2. 3-cü maddənin 1-ci bəndinin d) yarımbəndinə istinad etməklə, Azərbaycana münasibətdə,
Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, müvafiq status alan və vergiyə cəlb olunan subyekt hesab edilən
tərəfdaşlıq və ya birgə müəssisə bu Konvensiyanın məqsədinə müvafiq olaraq şəxs hesab edilir.
3. 7-ci maddənin 3-cü bəndinə istinad etməklə, "daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilən
xərclər" termini daimi nümayəndəliyin fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı xərcləri ifadə edir.
4. 8-ci maddəyə istinad etməklə, dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə:
a) beynəlxalq daşımalarda istifadə olunan dəniz və hava gəmilərinin heyətsiz icarəyə verilməsindən;
b) beynəlxalq daşımalarda mal və məmulatların daşınması üçün istifadə olunan konteynerlərin (o
cümlədən, konteynerlərin daşınması üçün treylerlərin və əlaqədar avadanlıqların) istifadəsi, saxlanılması,
yaxud icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət də aiddir, əgər belə icarə, yaxud belə istifadə, saxlanılma,
yaxud icarə, şəraitdən asılı olaraq, dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına
münasibətdə təsadüfi xarakter daşıyırsa.
5. 10-cu maddənin 4-cü bəndinə, 11-ci maddənin 5-ci bəndinə, 12-ci maddənin 4-cü bəndinə və 22-ci
maddənin 2-ci bəndinə istinad etməklə, orada qeyd olunan sonuncu cümlə bu Konvensiyanın 7-ci və 14-cü
maddələrin də əksini tapmış prinsiplərə zidd olan kimi şərh edilməyəcəkdir.
6. 18-ci maddəyə istinad etməklə, əgər gəliri alan rezident olduğu Dövlətdə onun qanunlarına müvafiq
surətdə bu gəlirə münasibətdə vergiyə cəlb edilməyirsə, 1 -ci bəndin müddəaları şamil olunmayacaqdır. Bu
halda belə gəlir yarandığı Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
7. 19-cu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə istinad etməklə, dövlət xidmətinə aid müddəalar İtaliya
Xarici Ticarət İnstitutuna (İ.C.E.) və İtaliya Bankına, həmçinin müvafiq olaraq Azərbaycan İnstitutuna
göstərilən xidmətlərə görə fiziki şəxsə ödənilən mükafatlara şamil olunur.
8. 23-cü maddəyə istinad etməklə, əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti rezident olduğu Dövlətdə
onun qanunlarına müvafiq surətdə əmlakın belə elementlərinə dair vergiyə cəlb edilməyirsə, 4-cü bəndin
müddəaları şamil olunmayacaqdır.
9. 29-cu maddənin 3-cü bəndinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının,
Konvensiyada nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin tətbiqi üçün digər təcrübələri qarşılıqlı razılaşma yolu ilə
həyata keçirməsinə mane olmayacaqdır.
10. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası istənilən Razılığa gələn Dövlətin vergilərin ödənilməsindən
və vergilərdən yayınmanın qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulan daxili vergi qanunlarının tətbiqinin
qarşısını almayacaqdır.
Bunun təsdiqi olaraq, Razılığa gələn iki Dövlətin müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş nümayəndələri
bu Protokolu imzalamışlar.
2004-cü il iyulun 21-də Bakı şəhərində Azərbaycan, italyan və ingilis dillərinin hər birində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsir etmə və ya tətbiq zamanı fikir ayrılığı olduqda,
ingilis dilin-də olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından

İtaliya Respublikası
Hökuməti adından
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“Azərbaycan Respublikası və Belçika Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası və Belçika Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında" 2004-cü il mayın 18-də Brüssel şəhərində imzalanmış Konvensiya və həmin Konvensiyanın
Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2004-cü il
№ 774-IIQ
Azərbaycan Respublikası ilə Belçika Krallığı arasında gəlirlərə
və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belçika Krallığı Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I fəsil
KONVENSİYANIN TƏTBİQ DAİRƏSİ
M ad d ə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları Tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə
tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən,
yaxud onların ayrı-ayrı elementlərindən, o cümlədən, daşınar və daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əmək haqqının, yaxud maaşın ümumi
məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından əldə olunmuş gəlirlərdən tutulan bütün vergilər
aiddir.
3. Konvensiya aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(iv) torpaq vergisi
(bundan sonra "Azərbaycan vergiləri" adlandırılacaq);
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b) Belçika Krallığında:
(i) fiziki şəxslərdən gəlir vergisi;
(ii) korporativ gəlir vergisi;
(iii) hüquqi şəxslərdən gəlir vergisi;
(iv) qeyri-rezidentlərdən gəlir vergisi;
(v) krizislə bağlı əlavə haqlar,
ilkin ödənişlər, bu vergilər və ilkin ödənişlər üzrə əlavələr və fiziki şəxslərin gəlir vergisinə əlavə
ödənişlər daxil olmaqla (bundan sonra "Belçika vergiləri" adlandırılacaq).
4. Konvensiya onun imzaladığı tarixdən sonra istənilən Razılığa gələn Dövlət Tərəfindən mövcud
vergilərə əlavə olaraq, yaxud onların əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq
edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları hər ilin sonunda onların mövcud vergi
qanunvericiliyində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verirlər.
II fəsil
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) (i) "Azərbaycan" termini - Azərbaycan Respublikasını ifadə edir; coğrafi mənada istifadə edilərkən
yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə və istənilən digər əraziyə münasibətdə Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu Azərbaycan Respublikasının
ərazisi (Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla), habelə
beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən və
gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən başqa ərazi deməkdir;
(ii) "Belçika" termini - Belçika Krallığını ifadə edir; coğrafi mənada istifadə edilərkən bu, Belçika
Krallığının daxili suları və dəniz və ya hava məkanında beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Belçika
Krallığının suveren hüquqlarını və yurisdiksiyasını həyata keçirdiyi istənilən baş-qa ərazi də daxil olmaqla,
Belçika Krallığının ərazisi deməkdir.
b) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Belçikanı bildirir;
c) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini ifadə edir;
d) "şirkət" termini - istənilən korporativ qurumu, yaxud Razılığa gələn Dövlətdə vergitutma
məqsədləri üçün korporativ qurum kimi baxılan və onun rezidenti olan istənilən təşkilatı bildirir;
e) "Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti Tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
f)
"beynəlxalq daşıma" termini - dəniz və ya hava gəmisinin yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən məntəqələr arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olan müəssisə Tərəfindən istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən
daşımaları ifadə edir;
g) "səlahiyyətli orqanlar" termini:
(i)Azərbaycana münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi deməkdir;
(ii) Belçikaya münasibətdə - maliyyə naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi deməkdir;
(h) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanun-vericiliyinə əsasən almış istənilən
hüquqi şəxsi, tərəfdaşlıq və yaxud assosiasiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət Tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, kontekstdən
başqa mənalar alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq olunduğu
vergilərə münasibətdə həmin vaxt bu Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır və onun
bu Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir mənası həmin Dövlətin
digər qanunlarına müvafiq verilən mənadan üstün tutulur.
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Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat (inkorporasiya) yerinə, idarəetmə
yerinə, yaxud digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi, habelə həmin Dövləti və ya
onun hər hansı inzibati ərazi bölməsini, yaxud yerli hakimiyyət orqanını bildirir. Bununla belə, bu
termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərlə, yaxud orada yerləşən əmlakla bağlı həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) əgər Razılığa gələn bir Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o, yalnız həmin Dövlətin
rezidenti hesab olunur. Əgər onun Razılığa gələn hər iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o,
yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati mənafelərin mərkəzi) Razılığa gələn
Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyilsə, yaxud bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən yaşadığı Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, yalnız
milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o, Razılığa gələn hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi
deyilsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll
edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə Razılığa gələn hər
iki Dövlətin rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma
yolu ilə həll etməyə çalışırlar. Belə razılaşmanın olmadığı təqdirdə, belə şəxs bu Konvensiyanın verdiyi
üstünlüklərə münasibətdə Razılığa gələn Dövlətlərin heç birinin rezidenti hesab edilməyəcəkdir.
Ma d d ə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə, əsasən, aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofıs;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f)
yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, yaxud təbii ehtiyatların hasil edildiyi hər hansı başqa
yer.
3.
a) tikinti meydançası və ya quraşdırma, yaxud yığma obyekti və bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti də
daxil olmaqla, yalnız onlar on iki aydan artıq müddət ərzində mövcud olduqda.
b) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən qurğu və tikililər, yalnız kəşfiyyat fəaliyyəti
istənilən on iki aylıq dövr ərzində 30 gündən artıq müddət ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə aşağıdakılar
aid edilmir:
a) qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların saxlanılma, nümayiş
etdirilmə, yaxud çatdırılma məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə
və çatdırılma məqsədləri üçün saxlanması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə Tərəfindən
emal edilməsi məqsədilə saxlanması;
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d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud
informasiya toplanılması məqsədilə saxlanması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər
işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə saxlanması;
f)
daimi fəaliyyət yerinin a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanması – bir şərtlə ki, bu kombinasiya nəticəsində yaranan
daimi fəaliyyət yerinin məcmu fəaliyyəti hazırlıq xarakteri, yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarına baxmayaraq, əgər 6-cı bəndin şamil edildiyi
müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs, müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və Razılığa gələn
Dövlətdə müəssisənin adından müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə və adətən bu
səlahiyyətdən istifadə edirsə və ya bu müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarını
saxlayırsa və bu malları və ya məmulatları müəssisənin adından digər şəxslərə satırsa, bu halda, həmin
müəssisə,
bu
şəxsin
müəssisə
üçün
həyata
keçirdiyi istənilən fəaliyyətlə bağlı həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab
edilir (həmin şəxsin bu maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti
istisna olmaqla; belə ki, həmin fəaliyyətin daimi fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq,
bu bəndin müddəalarına görə həmin daimi fəaliyyət yeri daimi nümayəndəlik yaratmır).
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə sadəcə olaraq kommersiya fəaliyyətini broker, komisyon
agenti, yaxud müstəqil statuslu hər hansı agent vasitəsilə həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə daimi
nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bu şərtlə ki, həmin şəxslər bu fəaliyyəti adi fəaliyyətləri
çərçivəsində həyata keçirirlər. Lakin bu agentin fəaliyyəti tamamilə, yaxud əsasən həmin müəssisə üçün
həyata keçirilirsə, həmin agent bu maddənin məqsədləri üçün müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan, yaxud
həmin digər Dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə, yaxud
başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun Tərəfindən nəzarət olunması faktı bu şirkətlər-dən birini
digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
III fəsil
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bütün hallarda bu termin daşınmaz əmlaka
münasibətdə yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq
mülkiyyəti barədə ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın
uzufruktunu, mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi, yaxud işlənmə
hüququna görə kompensasiya kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişləri əhatə edir; dəniz
və hava gəmiləri daşınmaz əmlak sayılmır.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən, yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi gəlirlərə
və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan
gəlirlərə də şamil edilir.
Maddə 7
Kommersiya fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız adı birinci
çəkilən
Dövlətdə
vergiyə cəlb olunur. Əgər
müəssisə kommersiya fəaliyyətini yuxarıda
göstərilən tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəəti yalnız daimi nümayəndəliyə aid edilən hissədə
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
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2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər
Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, əgər o, eyni və ya oxşar şəraitdə eyni və ya
oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə ol-saydı və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərsəydi, həmin halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid
edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə,
yaxud hər hansı yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq (Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən həmin dövlətin
müəssisəsinə çıxılmasına yol verilməyən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərdən başqa istənilən digər
xərclər istisna olmaqla), daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə
və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət
adətən müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin onun bölmələri arasında proporsional qaydada
bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan
mənfəəti bu cür bölgü əsasında müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır;
lakin seçilmiş bölgü metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinə aid
olan mənfəətini müəyyən etməyə imkan verən ayrıca hesabların və ya digər şərtlərin olmadığı təqdirdə,
vergi Razılığa gələn digər Dövlətdə, onun qanunvericiliyinə əsasən bu Dövlətin eyni və ya ox-şar şəraitdə
eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müəssisəsinin adi mənfəətindən hesablanan vergi kimi hesablana
bilər.
Lakin seçilmiş metod bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Öz müəssisəsi üçün yalnız mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət
aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bu metodun dəyişməsi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəblər
olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisənin dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq
daşımalarda istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız müəssisənin rezidenti olduğu həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə xüsusilə aşağıdakılar aiddir:
a) beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və hava gəmilərinin heyətlə birlikdə icarəyə
verilməsindən əldə edilən mənfəət və ya dəniz və hava gəmilərinin qeyri-müntəzəm olaraq, heyətsiz
icarəyə verilməsindən əldə edilən mənfəət;
b) konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıqlar daxil olmaqla)
istifadəsi, yaxud icarəyə verilməsindən əldə edilən mənfəət, əgər həmin mənfəət bu maddənin
müddəalarının tətbiq edildiyi mənfəətə münasibətdə əlavə və ya qeyri-müəyyən olarsa.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə bağlı pulda, müştərək
müəssisə, yaxud beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Ma ddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, ona nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə və
hər iki halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil müəssisə
arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən edildikdə, onlardan
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birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət həmin müəssisənin
mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edib, müvafiq olaraq,
vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, əgər bu müəssisələr arasındakı münasibətlər
müstəqil müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olsaydı, adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə
hesablana bilən mənfəətdirsə, bu halda, həmin digər Dövlət bu mənfəətdən hesablanan verginin
məbləğində müvafiq düzəlişlər aparmalıdır. Düzəlişlər müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın
digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları
isə zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividend
alan dividendlərin faktiki sahibi olduğu halda, tutulan vergi aşağıdakından artıq olmamalıdır:
a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən, əgər dividendlərin faktiki sahibi olan şirkət birbaşa
və ya əlaqəli olaraq dividendləri ödəyən şirkətin kapitalının 30%-dən az olmayan hissəsinə malikdirsə
və dividendləri ödəyən şirkətə qoyduğu investisiyanın həcmi dividendlər ödənilən tarixə 500.000 ABŞ
dolları məbləğinə ekvivalent olduqda;
b) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən, əgər dividendlərin faktiki sahibi olan şirkət
dividendləri ödəyən şirkətə qoyduğu investisiyanın həcmi dividendlər ödənilən tarixə 10.000.000 ABŞ
dolları məbləğinə ekvivalent olduqda;
c) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən, əgər dividendlərin faktiki sahibi olan şirkət
birbaşa və ya əlaqəli olaraq dividendləri ödəyən şirkətin kapitalının 10%-dən az olmayan hissəsinə
malikdirsə və dividendləri ödəyən şirkətə qoyduğu investisiyanın həcmi dividendlər ödənilən tarixə
75.000 ABŞ dolları məbləğinə ekvivalent olduqda;
d) dividendlərin ümumi məbləğinin 15 faizindən, bütün digər hallarda. Bu bənd dividendlər
ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini, səhmlərdən "jouissance" səhmləri və
"jouissance" hüquqlarından, dağ-mədən sənayesinin səhmlərindən, təsisçilərin səhmlərindən və ya borc
tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri bölüşdürən
şirkətin rezidenti olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi eyni
qaydada vergitutmaya cəlb olunan gəlirləri - hətta faiz şəklində ödənilən - gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri
ödəyən şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə
kommersiya fəaliyyəti göstərirsə, yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər
göstərirsə və dividendlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza
ilə faktiki olaraq əlaqəlidirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci və 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir
əldə etdiyi halda, digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya
dividendlər ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyinə və ya daimi
bazaya aid olduğu hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlər və bölüşdürülməmiş
mənfəətdən, hətta bu dividendlərin və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya qismən həmin
digər Dövlətdə yaranan mənfəətə və ya gəlirə aid olduğu halda, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
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3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq faizlər onların yarandığı Razılığa gələn
Dövlətdə vergitutmadan azad edilirlər, əgər onlar:
a) istənilən müəssisə Tərəfindən təqdim edilən mallara, məmulatlara və ya xidmətlərə görə
ödənişin vaxtının uzadılmasının nəticəsi kimi meydana çıxan qısamüddətli kommersiya vekselləri ilə
təqdim edilən borc tələbləri daxil olmaqla, kommersiya borc tələbləri üzrə faizlərdirsə;
b) ixracı stimullaşdırmaq məqsədilə Razılığa gələn digər Dövlət və ya bu Dövlətin adından çıxış
edən şəxs Tərəfindən təminat verilmiş və ya sığorta edilmiş verilmiş istiqrazlarla və ya vaxtı uzadılmış
kreditlərlə bağlı ödənilən faizlərdirsə;
c) Razılığa gələn Dövlətə, onun siyasi və ya inzibati ərazi bölməsinə və ya yerli hakimiyyət
orqanına və ya istənilən agentliyinə və ya onun vasitəsilə verilən faizlərdirsə.
4. Bu maddədə istifadə olunan "faizlər" termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak hüququna sahiblikdən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri, o cümlədən
hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlarından, yaxud borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli kağızlar,
istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə
edir. Lakin vaxtında aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimələr və bu Konvensiyanın 10-cu
maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən dividend kimi baxılan faizlər bu maddənin məqsədləri üçün "faizlər"
termininə aid edilmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə,
yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
faizlər ödənilən borc tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə,
onda 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud
14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya
malikdirsə və faizlər ödənilən borc həmin daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlı yaranırsa və
bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab
edilir ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazının yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü
şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla bilən
məbləğdən artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil
edilir. Bu halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə
alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
8. Əgər faiz ödənilən borc öhdəliyinin yaranması və ya verilməsi ilə əlaqədar olan hər hansı şəxsin
əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür yaranma və ya verilmə vasitəsilə bu maddədən xeyir
götürmək olarsa, onda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcəkdir.
Maddə 12
Royalti
2. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər, bu
rezident royaltinin faktiki sahibidirsə, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Belə royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də həmin Dövlətin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq vergiyə cəlb oluna bilər, lakin bu royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentidirsə, bu halda tutulan vergi aşağıdakından çox olmamalıdır:
a) ədəbiyyat və ya incəsənət əsərlərinə, o cümlədən kinematoqrafiya filmlərinə və ya teleradio
yayımları üçün lent və ya kasetlərə görə ödənilən royalti üçün - royaltinin ümumi məbləğinin 5 faizindən;
və
b) royaltinin ümumi məbləğinin 10 faizindən - bütün digər hallarda.
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3. Bu maddədə istifadə olunan "royalti" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət əsərlərinə, yaxud elmi
əsərlərə, o cümlədən kinematoqrafiya filmlərinə və teleradio yayımları üçün lentlərə və ya kasetlərə,
istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə müəllif
hüquqlarının istifadəsinə və istifadə hüququnun verilməsinə və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi
təcrübəyə dair informasiyaya görə alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltinin yarandığı digər
Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royalti ödənilən
hüquq, yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, onda 1-ci və
2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və 14cü
maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti
həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya
malikdirsə və royalti ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa və
royaltinin ödənilməsi üzrə xərcləri bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur
ki, royalti daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royalti
məbləğləri bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu
halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
7. Əgər royalti ödənilən hüquqların yaranması və ya verilməsi ilə əlaqədar olan hər hansı şəxsin
əsas məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür yaranma və ya verilmə vasitəsilə bu maddədən xeyir
götürmək olarsa, onda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcək.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, 6-cı maddədə müəyyən edilmiş digər Razılığa gələn
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Fond Birjasında qiyməti təsdiq edilmiş səhmlərdən başqa, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla bilavasitə və ya dolayısı ilə
bağlı olan səhmlərinin özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi bazasına aid
olan əmlakın, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda, yaxud bütün müəssisə ilə birlikdə) və
ya belə daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə Tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar olunan
dəniz, yaxud hava gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
əldə olunan gəlirlər yalnız bu müəssisənin rezident olduğu həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin peşəkar xidmətlər göstərməsindən, yaxud müstəqil
xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Lakin bu cür gəlir aşağıdakı hallarda Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər:
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a) fiziki şəxs istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq müddətdə, yaxud
müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa, onun gəlirinin yalnız həmin digər Dövlətdə
göstərdiyi xidmətlərlə bağlı hissəsi və ya
b) fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətdə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müntəzəm istifadə
etdiyi daimi bazaya malik olduğu halda, gəlirin yalnız göstərilən daimi baza ilə bağlı olan hissəsi digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil, yaxud müəllimlik
fəaliyyəti, habelə, həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların, mühasiblərin
və auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdlu fərdi xidmətlər
1. Bu Konvensiyanın 16-cı, 18-ci, 19-cu və 20-ci maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin muzdlu işə görə aldığı maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar,
əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
edilir. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı alman belə
mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə digər Dövlətdə olursa və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən Tərəfindən, yaxud onun adından ödənilirsə
və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud
daimi bazası Tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan
müəssisənin beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla
işləməyə görə alman mükafatlardan vergi bu müəssisənin rezident olduğu həmin Dövlətdə tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya bu cür orqanın üzvü kimi aldığı qonorarlar və oxşar ödənişlər həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Yuxarıdakı müddəalar həmçinin şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən bu maddədə göstərilən şəxsin həyata keçirdiyi mahiyyətcə eyni xarakterli vəzifələr kimi baxılan,
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə əldə edilən ödənişlərə də tətbiq edilir.
2.
Bu maddənin 1-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş şəxsin gündəlik idarəetmə və ya texniki xarakterli
xidmətlərin yerinə yetirilməsindən əldə etdiyi mükafatlar və Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətdə (səhmdar kapitallı şirkət istisna olmaqla) partnyor kimi fərdi
fəaliyyətdən əldə etdiyi mükafatlar bu Konvensiyanın 15-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq
vergiyə cəlb oluna bilər - belə ki, bu cür mükafatlara, qulluqçunun muzdlu işlə bağlı aldığı mükafatlar kimi
və "işəgötürən üçün" ifadəsinə isə "şirkət üçün" ifadəsi kimi baxılır.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. Bu Konvensiyanın 14-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, estrada, radio
və ya televiziya artisti və ya musiqiçi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən eldə etdiyi
gəlirlər onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər bu Konvensiyanın 7-ci, 14-cü və 15ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin, yaxud idmançının fəaliyyətini həyata
keçirdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
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3. İncəsənət işçisinin və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətdəki fəaliyyəti əsasən Razılığa gələn
digər Dövlətin ictimai fondlarından və ya onun siyasi, ərazi inzibati və ya yerli hakimiyyət orqanları
Tərəfindən maliyyələşdirilirsə, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları onların həmin Dövlətdəki
fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirinə tətbiq edilmir. Bu halda belə fəaliyyətdən əldə edilmiş gəlir yalnız
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə keçmişdə işləməsi ilə
əlaqədar dövri və ya qeyri-dövri ödənilən təqaüdlər və oxşar mükafatlar bu Konvensiyanın 19-cu
maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız yarandığı Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Bu
qaydalar həmçinin Razılığa gələn Dövlətin sosial təminata dair qanunvericiliyi üzrə dövlət proqramı
əsasında əlavə müavinət qaydasında ödənilən təqaüdlərə və müavinətlərə də şamil edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1. Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi inzibati bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları Tərəfindən
hər hansı fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya onun inzibati bölmələrinə, yaxud yerli hakimiyyət orqanlarına
göstərdiyi qulluğa görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə, yaxud
(ii) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, belə maaş, əmək haqqı və
digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və onun ərazi inzibati bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanları
Tərəfindən və .ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsin həmin Dövlətə, onun ərazi inzibati
bölməsinə, yaxud yerli hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsi olduğu halda bu təqaüd
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3. Bu Konvensiyanın 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya
onun ərazi inzibati bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı olan qulluğa görə maaşa, əmək haqqına və digər oxşar mükafatlara şamil olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl rezident olmuş və adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq məqsədilə
müvəqqəti olan tələbələrin, yaxud təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, tədris və təhsil almaq üçün aldıqları
ödənişlərin mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, belə ödənişlər həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
olunmur.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən
müəyyən edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə (əgər bu gəlirləri
alan şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti göstərirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi
bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak,
həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlıdırsa) tətbiq edilmir. Belə halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə
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yaranan gəlir növləri, bu gəlirlər adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilmədiyi halda, həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
4. Əgər gəlir ödənilən hüquqların yaranması və ya verilməsi ilə əlaqədar olan hər hansı şəxsin əsas
məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu cür hüquqların yaranma və ya verilmə vasitəsilə bu
maddədən xeyir götürmək olarsa, onda bu maddənin müddəaları tətbiq edilməyəcəkdir.
IV fəsil
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 22
Əmlak
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və 6-cı
maddədə müəyyən edilmiş Daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan
daimi bazanın daşınar əmlakı ilə ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə Tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar
edilən dəniz və hava gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla
ifadə olunmuş əmlak yalnız həmin müəssisənin rezident olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4 . Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
V fəsil
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodu
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) əgər Azərbaycan Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Belçika
Krallığında vergiyə cəlb olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, bu gəlirə, yaxud əmlaka
görə Belçika Krallığında ödədiyi verginin məbləği bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar
olaraq Azərbaycan Respublikasında tutulan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlirə,
yaxud
əmlaka
hesablanmış
verginin
məbləğindən çox olmamalıdır;
b) əgər bu Konvensiyanın istənilən müddəalarına əsasən Azərbaycanın rezidentinin əldə etdiyi
gəlir və ya kapital Azərbaycanda vergidən azaddırsa, Azərbaycan belə rezidentin yerdə qalan gəlirinə və
ya kapitalına vergi hesablayarkən vergidən azad olan gəliri və ya kapitalı nəzərə ala bilər.
2. Belçika Krallığına münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) əgər Belçika Krallığının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən, Azərbaycanda
vergiyə cəlb olunmalı dividend, faiz və ya royalti olmayan gəlir əldə edirsə, yaxud kapitalın
elementlərinə malikdirsə, Belçika bu gəliri və ya kapitalın elementlərini vergidən azad edir, lakin
Belçika belə rezidentin yerdə qalan gəlirinə və ya kapitalına vergi hesablayarkən, belə gəlir və ya
kapitalın elementlərinin vergidən azad olmadığı təqdirdə tətbiq elədiyi vergi dərəcəsini tətbiq edə bilər.
b) Belçika vergisindən xaricdə ödənilmiş vergilərin çıxılması haqqında Belçika qanununun
müddəalarına uyğun olaraq, Belçika rezidentinin xaricdə əldə etdiyi və Belçika vergisi üçün məcmu
gəlirin bir hissəsi olmaqla dividend sayılan və c) yarımbəndinə əsasən Belçika vergilərindən azad
olunmayan gəlirlər, faizlər və ya royaltilərdən bu gəlirlərə görə tutulan Azərbaycan vergilərinin həmin
gəlirlərə görə Belçika vergilərinə qarşı çıxılmasına yol verilir.
c) Belçikanın rezidenti olan şirkət Tərəfindən, Azərbaycanın rezidenti olan şirkətdən alınmış
dividendlər, Belçika qanununda nəzərdə tutulmuş şərtlər və istisnalar çərçivəsində Belçikada korporativ
gəlir vergisindən azad olunur.
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d) əgər Belçika qanunlarına əsasən, Belçikanın rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisə
Tərəfindən Azərbaycanda yerləşən daimi nümayəndəliklə təsisatla bağlı zərər əldə edilmişdirsə, a)
yarımbəndində göstərilən azadolma Belçikada bu daimi nümayəndəliklə bağlı digər vergitutma
dövrlərində əldə etdiyi mənfəətə tətbiq olunmayacaqdır.
VI fəsil
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 2 4
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi
vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və
ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci maddənin müddəalarına
baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil
edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn
Dövlətlərdən heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə
münasibətdə cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və bununla bağlı olan öhdəliklərdən
fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul olan
müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn Dövlətin
vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların,
çıxılmaların və güzəştlərin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də onların mülki status və ya ailə
öhdəlikləri əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 6-cı bəndinin, yaxud 12-ci maddənin 7-ci bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu
müəssisənin vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyən edilərkən, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
münasibətdə müəyyən edilən çıxılalar qədər azaldılmalıdır.
Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin vergiyə cəlb olunan əmlakı müəyyən edilərkən adı birinci
çəkilən Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında azaldılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin kapitalı tamamilə, yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentinə, yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan
müəssisəsi adı birinci çəkilən Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi
vergilərdən və ya onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb
edilə bilməz.
6. 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları istənilən qəbildən və növdən
olan vergilərə şamil edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onu bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergitutmaya gətirib çıxarır və ya
gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş
müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezidenti olduğu Dövlətin, yaxud bu iş 24-cü maddənin 1-ci
bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına baxılmaq
üçün
təqdim
edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmaya səbəb olmuş hərəkətlər
haqqında ilk bildiriş tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın aradan qaldırılması məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll
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etməyə çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə
hər hansı vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq
üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə, üzvləri səlahiyyətli orqanlar və ya onların nümayəndələri ola bilən birgə
komissiyanın yaradılması da daxil olmaqla, bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
5. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar birbaşa
əlaqə yaradırlar.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərlə bağlı bu
Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər həmin qanunvericiliklərdə
nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan,
xüsusilə sui-istifadə hallarının qarşısının alınması və vergitutmadan yayınma hallarının aradan qaldırılması
üçün informasiya mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi bu Konvensiyanın 1-ci maddəsi ilə
məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi
əsasında alınan informasiya kimi məxfi sayılır və yalnız vergilərin müəyyən edilməsi, yaxud toplanması,
məcburi alınması, yaxud məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya Konvensiyanın şamil edildiyi
vergilərlə bağlı apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə
və inzibati orqanlara) bildirilir. Bu şəxslər, yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün
istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi
zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan
inzibati tədbirlər görmək;
b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ictimai asayiş) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 2 7
Qarşılıqlı inzibati yardım
1. Vergi tələbləri müraciət edən Dövlətin hüquqi norma və qaydalarına uyğun, lazımi qaydada və
vaxtında məhkəməyə təqdim edildikdə, Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyanın şamil edildiyi
vergilərin, habelə bu vergilərə aid olan əlavə vergilərin, ödənişlərin, faizlərin və cinayət xarakterli
olmayan cərimələrin alınması üçün bir-birini xəbərdar edir, kömək və yardım göstərirlər.
2. Əgər bu Konvensiyada başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa, sorğu edilən Dövlət sorğunu qəbul edir
və özünün vergi tələblərinə tətbiq edilən qanunlara və inzibati təcrübəyə uyğun olaraq, sorğu edən
Dövlətin vergi tələblərinin alınmasına başlayır.
3. Sorğu edən Dövlət öz ərazisində öz vergi tələbinin alınması üçün bütün vasitələrdən istifadə
etmədiyi halda sorğu edilən Dövlət yardım haqqında müraciəti qəbul etmək məcburiyyətində deyildir.
4. Vergi tələbinin alınması üzrə yardım haqqında sorğuda aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:
a) sorğu edən Dövlətdə vergi tələbinin məcburi alınmasına imkan verən sənədlərin rəsmi surəti;
b) sorğu edən Dövlətdə vergi tələbinin alınması üçün tələb olunan istənilən digər sənədin rəsmi
surəti və
c) vacib olduqda, məhkəmənin və ya inzibati orqanın təsdiq olunmuş istənilən son qərarının
surəti.
5. Sorğu edən Dövlətdə məcburi alınmaya imkan verən sənəd, sorğu edilən Dövlətdə də eyni
qüvvəyə malikdir.
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6. İstənilən vergi tələbi ilə bağlı müddət məhdudiyyətləri yalnız sorğu edən Dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən tənzimlənir.
7. Yardım haqqında müraciətə əsasən sorğu edilən Dövlət Tərəfindən bu Dövlətin qanunlarına
uyğun müddət məhdudiyyətlərinin kəsilməsi və dayandırılması ilə nəticələnə bilən vergi tələbinin
alınmasına dair hərəkətlər sorğu edən Dövlətin qanunlarına əsasən həmin nəticəni verəcək. Sorğu edilən
Dövlət bu məqsədlə görülən tədbirlər barədə sorğu edən Dövləti məlumatlandıracaqdır.
8. Alınması üçün yardım istənilən vergi tələbi, sorğu edilən Dövlətdə heç bir üstünlüyə malik
deyildir.
9. Sorğu edilən Dövlət sorğu edən Dövlətin hüquqi norma və qaydalarında nəzərdə tutulmayan
məcburi alınma vasitələrindən istifadə etmək məcburiyyətində deyildir.
10. Bu Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəaları bu maddəyə əsasən Razılığa
gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanına təqdim edilən istənilən informasiyaya da şamil edilir.
11. Razılığa gələn Dövlətin iddia predmeti olan və ya iddia edilən vergi tələblərinə münasibətdə,
bu Dövlətin səlahiyyətli orqanları, öz hüquqlarını qorumaq məqsədilə, Razılığa gələn digər Dövlətin
səlahiyyətli orqanından həmin dövlətin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş müdafiə tədbirlərini görməyi
xahiş edə bilər. Bu maddənin əvvəlki bəndlərinin müddəaları bu tədbirlərə münasibətdə bütün faktlar
dəyişilməz olduqda tətbiq edilir.
12. Sorğu edilən Dövlət Tərəfindən sorğu edən Dövlətin adından alınan məbləğlərin köçürülməsi
üsulunu təyin etmək məqsədilə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bir-biri ilə
məsləhətləşmələr aparacaq.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normaları, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
VII fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə öz qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq bu
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan prosedurları yerinə yetirdiyi barədə bildiriş təqdim
edir. Konvensiya son bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanın müddəaları aşağıdakılara münasibətdə qüvvədədir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin 01 yanvar
tarixində, yaxud 01 yanvar tarixindən sonra kreditləşən və ya ödənilən gəlirlərə;
b) gəlirdən tutulan digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi
ildən sonrakı ilin 31 dekabr tarixində, yaxud 31 dekabr tarixindən sonra başa çatan hər hansı
vergitutma dövründə tutulan vergilərə;
c) əmlak vergiləri üzrə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin 01 yanvar tarixinə,
mövcud olan əmlakın elementlərindən tutulan vergilərə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlət Tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə olacaqdır,
lakin Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən 5 təqvim ili keçdikdən
sonra istənilən təqvim ilinin 30 iyun tarixindən gec olmayaraq, diplomatik kanallarla yazılı bildiriş
göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. 01 iyul tarixinədək Konvensiyanın qüvvəsi ləğv
edildikdə, onun qüvvəsi aşağıdakı keçmiş dövrə şamil edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
göndərildiyi ilin 31 dekabr tarixinə kreditləşən və ya ödənilən gəlirlərə;
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b) gəlirdən tutulan digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
göndərildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin 31 dekabr tarixinədək başa çatan vergitutma dövründə tutulan
vergilərə;
c) əmlak vergiləri üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin göndərildiyi ilin 01
yanvar tarixinə mövcud olan əmlakın elementlərindən tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imza edən nümayəndələr öz müvafiq Hökumətləri Tərəfindən lazımi
qaydada səlahiyyətləndirilərək, bu Konvensiyam imzaladılar.
Brüssel şəhərində 2004-cü il 18 may tarixində Azərbaycan, holland, fransız və ingilis dillərinin hər
birində iki nüsxədə tərtib edilmişdir, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında ziddiyyət
olduqda, ingilis dilində olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Belçika Krallığı
Hökuməti adından
(imza)

PROTOKOL
Bu Konvensiya Azərbaycan Respublikası ilə Belçika Krallığı arasında imzalanan zaman, ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və gəlirlərə və əm-laka görə vergilərə münasibətdə vergitutmadan
yayınmanın qarşısının alınması məqsədilə bu Protokolu imzalayanlar Konvensiyanın tərkib hissəsi
sayılan aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
1. 4-cü maddənin 3-cü bəndinə əlavə:
Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları onun statusunu, 4-cü maddənin 3-cü bəndinə müvafiq faktiki idarəetmə yerinə,
inkorporasiya yerinə, vergiyə cəlb etmə məqsədləri üçün qeydiyyat yerinə və ya digər müvafıq
meyarlara uyğun olaraq qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə çalışırlar. Belə razılaşmanın olmadığı
təqdirdə, belə şəxs bu Konvensiyaya müvafiq olaraq mənfəət əldə etmək məqsədilə, Razılığa gələn
Dövlətlərin heç birinin rezidenti hesab edilməyəcəkdir.
2. 7-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə əlavə:
Daimi nümayəndəlik tərəfindən göstərilən fəaliyyət kimi eyni, bənzər olan malların və məmulatların
satılmasından və ya digər eyni, bənzər kommersiya fəaliyyətinin göstərilməsindən əldə edilmiş mənfəət
belə daimi nümayəndəliyə aid edilən kimi sayıla bilər, bir şərtlə ki, bu sövdələşmənin daimi
nümayəndəliyin olduğu Dövlətdə vergidən yayınma məqsədilə bağlandığı sübut olunsun.
Nəzarət, təchizat, sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlıqların və ya qurğuların quraşdırılmasına
və ya yığılmasına və ya ictimai işlərə dair kontraktlarla bağlı, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyinə aid edilən mənfəəti, daimi
nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə kontraktın yalnız bu daimi nümayəndəlik tərəfindən faktiki
görülmüş işlərə aid hissəsinə əsasən müəyyən edilir.
3. 12-ci maddənin 3-cü bəndinə əlavə:
Bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 3-cü bəndinin tətbiqində, texniki köməkliyə və ya texniki
xidmətlərə görə ödənişlər sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə aid informasiyaya görə ödənişlər
kimi baxılmır və şəraitdən asılı olaraq bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin
müddəalarına uyğun vergiyə cəlb edilir.
4. 13-cü maddənin 2-ci bəndinə əlavə:
Bu bənddə müəyyən edilmiş gəlirlər, şirkətin bölmələrinin yenidən təşkili (korporativ), birləşməsi
və buna bənzər sövdələşmələr nəticəsində alındıqda, 2-ci bənd tətbiq olunmur.
2-ci bəndin məqsədləri üçün, səhmlərin özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilmiş gəlir Razılığa gələn
Dövlətdə yalnız bu şərtlə vergiyə cəlb edilir ki, belə səhmlərin dəyəri bu Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakla bilavasitə və ya dolayısı ilə bağlı olsun.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imza edən nümayəndələr, öz müvafiq Hökumətləri Tərəfindən lazımi
qaydada səlahiyyətləndirilərək, bu Protokolu imzaladılar.
Brüssel şəhərində 18 may 2004-cü il tarixində Azərbaycan, holland, fransız və ingilis dillərinin hər
birində iki nüsxədə tərtib edilmişdir, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında ziddiyyət
olduqda, ingilis dilində olan mətnə üstünlük veriləcək.
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“İnsan alverinə və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına qarşı mübarizə
haqqında" Konvensiyanın Yekun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "İnsan alverinə və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına qarşı mübarizə haqqında" 1950ci il 21 mart tarixli Konvensiyanın Yekun Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 oktyabr 2004-cü il
№ 769-IIQ
İnsan alverinə və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən
istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiyanın
Y EK U N P RO TO K O LU
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası insan alverinə və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına
qarşı mübarizəni təmin etməklə bağlı müddəaların yerinə yetirilməsi üçün Konvensiya ilə təmin
olunan şərtlərdən daha ciddi şərtləri müəyyən edən hər hansı qanunvericiliyi istisna etmir.
Konvensiyanın 23 -26-cı maddələrinin müddəaları bu Protokola tətbiq ediləcəkdir.
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın və həmin
Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının
alınması haqqında" 2004-cü il aprelin 2-də Vilnüs şəhərində imzalanmış Konvensiya və həmin
Konvensiyanın Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 sentyabr 2004-cü il
№ 748-IIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan
yayınmanın qarşısını alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısını alınması
haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN TƏTBİQ DAİRƏSİ
Ma d d ə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə
tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən,
yaxud onların ayn-ayrı elementlərindən, o cümlədən daşınar və daşınmaz əmlakın özgəninkiləşməsindən
əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əmək haqqının, yaxud maaşın ümumi məbləğindən,
həmçinin əmlakın dəyərinin artımından əldə olunmuş gəlirlərdən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiya aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi;
(iv) torpaq vergisi.
(bundan sonra "Azərbaycan vergiləri" adlanır);
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b) Litva Respublikasında:
(i) mənfəət vergisi;
(ii) gəlir vergiləri;
(iii) dövlət mülkiyyətində olan əmlakdan istifadə edən müəssisələrdən vergi;
(iv) daşınmaz əmlak vergisi.
(bundan sonra "Litva vergiləri" adlanır).
4. Konvensiya onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud onların əvəzinə
tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları hər ilin sonunda onların mövcud vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir əhəmiyyətli
dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verirlər.
F ə s i l II
ANLAYIŞLAR
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Azərbaycan" termini - Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı
da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının
suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu Azərbaycan Respublikasının ərazisi, habelə
beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən və
gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən başqa ərazi deməkdir;
b) "Litva" termini - Litva Respublikasını ifadə edir və coğrafi mənada istifadə edilərkən Litva
Respublikasının ərazisi və Litva Respublikasının öz qanunlarına və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq
dənizin dibi, yerin təki və onların təbii sərvətlərinə münasibətdə öz hüquqlarını tətbiq edə bildiyi
Litva Respublikasının daxili suları ilə əlaqəli istənilən digər ərazi deməkdir;
c) "Razılığa gələn Dövlət" və "Razılığa gələn digər Dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Litvanı bildirir;
d) "şəxs" termini - fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliklərini ifadə edir;
e) "şirkət" termini - istənilən korporativ qurumu, yaxud vergitutma məqsədləri üçün korporativ
qurum kimi baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
f)
"Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi" terminləri
- müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) "beynəlxalq daşıma" termini - dəniz və ya hava gəmisinin yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən məntəqələr arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olan müəssisə tərəfindən istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən
daşımaları ifadə edir;
h) "səlahiyyətli orqanlar" termini:
(i) Azərbaycana münasibətdə - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi deməkdir;
(ii) Litvaya münasibətdə - maliyyə naziri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi deməkdir;
(i) "milli şəxs" termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanun-vericiliyinə əsasən almış
istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlıq və yaxud assosiasiyanı bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, kontekstdən başqa
mənalar alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərə
münasibətdə həmin vaxt bu Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır və onun bu
Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı bir mənası həmin Dövlətin
digər qanunlarına müvafiq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn Dövlətin rezidenti" termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat (yaradılma) yerinə, inkorporasiya
yerinə, idarəetmə yerinə, yaxud digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi, habelə
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həmin Dövləti və ya onun hər hansı inzibati ərazi bölməsini, yaxud yerli hakimiyyət orqanını bildirir.
Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərlə, yaxud orada yerləşən əmlakla
bağlı həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə,
onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) əgər Razılığa gələn bir Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o, yalnız həmin Dövlətin rezidenti
hesab olunur. Əgər, onun Razılığa gələn hər iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, yalnız
şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu (həyati mənafelərin mərkəzi) Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyilsə, yaxud bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən yaşadığı Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız
milli şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o, Razılığa gələn hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi
deyilsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll
edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə Razılığa gələn hər
iki Dövlətin rezidentidirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma
yolu ilə həll etməyə və bu Konvensiyanın belə şəxsə tətbiq edilmə formasını müəyyən etməyə çalışır.
Belə razılaşmanın olmadığı təqdirdə, belə şəxs bu Konvensiyanın verdiyi üstünlüklərə münasibətdə
Razılığa gələn Dövlətlərin heç birinin rezidenti hesab edilməyəcək.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "daimi nümayəndəlik" termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. "Daimi nümayəndəlik" termininə, əsasən, aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) qurğu, struktur, yaxud gəmi, yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə olunan hər hansı başqa
yer; və
g) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, qurğu, yaxud struktur, yaxud təbii ehtiyatların hasil olunması
və ya işlənməsinə aid olan hər hansı başqa yer.
3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar da aid edilir:
a) tikinti meydançası, yaxud qurğu, quraşdırma, yaxud yığma obyekti və bunlarla bağlı nəzarət
fəaliyyəti də daxil olmaqla, yalnız onlar doqquz aydan artıq müddət ərzində mövcud olduqda;
b) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən özünün işçiləri, yaxud xüsusilə belə məqsədlər
üçün cəlb olunmuş heyət vasitəsilə məsləhətçi xidmətləri də daxil olmaqla xidmətlərin göstərilməsi,
yalnız belə fəaliyyət (eyni və ya oxşar layihə üçün) Razılığa gələn digər Dövlətdə istənilən on iki aylıq
dövr ərzində üst-üstə altı aydan artıq olan müddət və ya müddətlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə aşağıdakılar
aid edilmir:
a) qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların saxlanılma, nümayiş
etdirilmə, yaxud çatdırılma məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə
və çatdırılma məqsədləri üçün saxlanması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən
emal edilməsi məqsədilə saxlanması;
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud
informasiya toplanılması məqsədilə saxlanması;
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e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər
işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə saxlanılması;
f)
daimi fəaliyyət yerinin a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanması – bir şərtlə ki, bu kombinasiya nəticəsində yaranan
daimi fəaliyyət yerinin məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarına baxmayaraq, əgər 6-cı bəndin şamil edildiyi
müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və Razılığa gələn Dövlətdə
müəssisənin adından müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətdən istifadə
edirsə, bu halda həmin müəssisə bu şəxsin müəssisə üçün həyata keçirdiyi istənilən fəaliyyətlə bağlı
həmin dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir (həmin şəxsin bu maddənin 4-cü
bəndində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla, belə ki, həmin
fəaliyyətin daimi fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu bəndin müddəalarına görə
həmin daimi fəaliyyət yeri daimi nümayəndəlik yaratmır).
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə, sadəcə olaraq, kommersiya fəaliyyətini broker, komisyon
agenti, yaxud müstəqil statuslu hər hansı agent vasitəsilə həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə daimi
nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bu şərtlə ki, həmin şəxslər bu fəaliyyəti adi fəaliyyətləri
çərçivəsində həyata keçirirlər. Lakin bu agentin fəaliyyəti tamamilə, yaxud əsasən həmin müəssisə üçün
həyata keçirilirsə, bu halda həmin agent bu maddənin məqsədləri üçün müəssisə və həmin agent arasında
əməliyyatların
müstəqil tərəflər arasındakı əməliyyatlardan fərqli şəraitdə həyata keçirildiyi göstərildiyi halda müstəqil
statuslu agent hesab edilmir.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan,
yaxud həmin digər Dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə,
yaxud başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı bu şirkətlərdən
birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Fəsil III
GƏLİRİN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1.Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə
etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. "Daşınmaz əmlak" termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bütün hallarda bu termin daşınmaz əmlaka
münasibətdə yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq
mülkiyyəti barədə ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın əldə
edilməsi barədə opsion, yaxud hüququ, daşınmaz əmlakın uzufruktunu, mineral ehtiyatların, mənbələrin
və digər təbii resursların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə kompensasiya kimi ödənilən dəyişkən
və ya təsbit olunmuş ödənişləri əhatə edir: dəniz və hava gəmilərinə daşınmaz əmlak kimi baxılmır.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən, yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə, həmçinin daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunmuş gəlirlərə də tətbiq edilir.
4.
Əgər müəssisənin səhmlərinə, yaxud digər korporativ hüquqlarına sahiblik, onlara sahib olan
şəxsə müəssisəyə məxsus olan daşınmaz əmlakdan istifadə etmək hüququ verirsə, bu halda həmin
daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə verilməsindən, yaxud bu hüququn hər hansı digər
formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlər daşınmaz əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
5. 1-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisənin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi
gəlirlərə və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan
gəlirlərə də şamil edilir.
Ma d d ə 7
Kommersiya fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1173

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə kommersiya fəaliyyətini yuxarıda
göstərilən tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız daimi nümayəndəliyə aid edilən
hissəsi digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər
Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, o, eyni və ya oxşar şəraitdə eyni və
ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə,
yaxud hər hansı yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq (həmin daimi nümayəndəlik Razılığa gələn həmin
Dövlətin ayrıca müəssisəsi olduğu halda çıxılmasına yol verilməyən xərclər istisna olmaqla), daimi
nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin
çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət
adətən müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin onun bölmələri arasında proporsional qaydada
bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan
mənfəəti bu cür bölgü əsasında müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır.
Lakin seçilmiş bölgü metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Daimi nümayəndəliyə öz müəssisəsi üçün yalnız mal və məmulat aldığına görə heç bir mənfəət
aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni
metodla müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bu metodun dəyişdirilməsi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı
səbəblər olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə olunan mənfəətə əsasən mal və ya məmulatların daşınması üçün istifadə edilən
konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və əlaqədar avadanlıqlar daxil olmaqla) istifadəsi,
saxlanılması, yaxud icarəyə verilməsindən əldə edilən mənfəət aiddir, əgər belə fəaliyyət dəniz, yaxud
hava gəmilərinin müəssisə tərəfindən beynəlxalq daşınmalarda istifadəsinə münasibətdə tamamlayıcı,
yaxud qeyri-müntəzəm xarakter daşıyırsa.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə bağlı pulda ("pool"),
müştərək müəssisə, yaxud beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya əmlakında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya əmlakında birbaşa, yaxud dolayısı ilə
iştirak edirsə və hər iki halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki
müstəqil müəssisə arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyən
edildikdə, onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət həmin
müəssisənin mənfəətinə daxil edilib və müvafiq olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edib və müvafiq olaraq,
vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, əgər bu müəssisələr arasındakı
münasibətlər müstəqil müəssisələr arasındakı münasibətlər kimi olsaydı, adı birinci çəkilən Dövlətin
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müəssisəsinə hesablana bilən mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət bu mənfəətdən hesablanan
verginin məbləğində müvafiq düzəlişlər aparmalıdır. Düzəlişlər müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın
digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları isə
zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
4. Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə və onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividend
alan dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olduğu halda, tutulan
vergi aşağıdakılardan artıq olmamalıdır:
a) dividendlərin ümumi məbləğinin 5 faizindən, əgər dividendlərin faktiki sahibi olan şirkət birbaşa
olaraq dividendləri ödəyən şirkətin əmlakının 25%-dən az olmayan hissəsinə malikdirsə;
b) dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən, bütün digər hallarda. Bu bənd dividendlər ödənilən
mənfəətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan "dividendlər" termini, səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və ya
mənfəətdə iştirak üzrə borc tələbləri olmayan digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri bölüşdürən şirkətin
rezidenti olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi eyni qaydada
vergitutmaya cəlb olunan gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri
ödəyən şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə
kommersiya fəaliyyəti göstərirsə, yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə
və dividendlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza ilə
faktiki olaraq əlaqəlidirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən
asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentidirsə, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və
Razılığa gələn digər Dövlətin Hökumətinin (onun inzibati ərazi bölmələri, yerli hakimiyyət orqanları və
ya Mərkəzi Bank, yaxud tamamilə həmin Hökumətə mənsub olan hər hansı digər maliyyə qurumu da
daxil olmaqla) əldə etdiyi və faktiki sahib olduğu faizlər və ya həmin Hökumət tərəfindən zəmanət
verilmiş borclara münasibətdə yaranan faizlər adı birinci çəkilən Dövlətdə vergidən azad olunur;
4. Bu maddədə istifadə olunan (faizlər) termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak hüququnun sahibliyindən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri və xüsusən
hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlarından, yaxud borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli kağızlar,
istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə
edir. "Faizlər" termininə 10-cu maddəyə əsasən dividend kimi baxılan ödənişlər aid edilmir. Bu
maddənin məqsədləri üçün vaxtında aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimə ödənişləri faiz kimi
qiymətləndirilmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə,
yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
faizlər ödənilən borc tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə,
onda 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud
14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olubolmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya
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malikdirsə və faizlər ödənilən borc həmin daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlı yaranırsa və
bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab
edilir ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən digər şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla
bilən məbləğdən artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil
edilir. Bu halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə
alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royalti
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə və həmin Dövlətin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergiyə cəlb oluna bilər, lakin bu royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, bu halda tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox
olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan "royalti" termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm
əsərlərinə, o cümlədən kinematoqrafiya filmlərinə, istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud
modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə müəllif hüquqlarının təqdim edilməsi nəticəsində,
sənaye, kommersiya, yaxud elmi avadanlığın istifadəsi, yaxud istifadə hüququnun verilməsinə, yaxud
sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya görə alınan istənilən növ ödənişləri
bildirir.
4. Əgər, royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltinin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirsə,
yaxud həmin digər dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royalti
ödənilən hüquq, yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə,
onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, bu
Konvensiyanın 7-ci, yaxud 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti
həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və royalti
ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa və royaltinin ödənilməsi üzrə
xərcləri bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti daimi
nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və fiziki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən digər şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royalti
məbləğləri bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu
halda, ödənişin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, 6-cı maddədə müəyyən edilmiş və Razılığa gələn Dövlətdə
yerləşən daşınmaz əmlakın özgələşməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin aktivlərinin əsas hissəsi, Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş şirkətin səhmlərinin, yaxud digər korporativ hüquqlarının
özgələşməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşman əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi bazasına
aid olan daşınan əmlakın, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda, yaxud bütün müəssisə ilə
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birlikdə) və ya belə daimi bazanın özgələşməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz, yaxud hava
gəmilərinin, yaxud onların istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın özgələşməsindən əldə etdiyi gəlirləri
yalnız Razılığa gələn həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan əmlak istisna olmaqla, istənilən digər əmlakın
özgələşməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin peşəkar xidmətlər göstərməsindən, yaxud
müstəqil xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Lakin belə gəlir aşağıdakı hallarda Razılığa gələn digər Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər: əgər
a)
fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətdə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müntəzəm
istifadə etdiyi daimi bazaya malik olarsa, lakin gəlirin yalnız göstərilən daimi baza ilə bağlı olan hissəsi;
b)
fiziki şəxs cari vergi ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq müddətdə, yaxud müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa;
bu halda onun gəlirinin yalnız həmin digər Dövlətdə göstərdiyi xidmətlərlə bağlı hissəsi.
2. "Peşəkar xidmətlər" termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil, yaxud müəllimlik
fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdlu fərdi xidmətlər
1. Bu Konvensiyanın 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin muzdlu işə görə aldığı maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş
Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu
iş Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı alınan belə mükafatlar həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə digər Dövlətdə olursa, və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən, yaxud onun adından ödənilirsə,
və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud
daimi bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan
müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla
işləməyə görə alınan mükafatlardan vergi bu müəssisənin rezident olduğu həmin Dövlətdə tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının, nəzarət şurasının, yaxud digər oxşar orqanın üzvü kimi aldığı direktor qonorarları və digər oxşar
ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. Bu Konvensiyanın 14-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, estrada, radio
və ya televiziya artisti və ya musiqiçi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi
gəlirlər onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər bu Konvensiyanın 7-ci, 14-cü və 151177
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ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin, yaxud idmançının fəaliyyətini həyata
keçirdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. İncəsənət işçisinin və ya idmançının Razılığa gələn Dövlətdəki fəaliyyəti əsasən Razılığa gələn
digər Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin ictimai fondlarından və ya onların siyasi, ərazi inzibati və
ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilirsə, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin
müddəaları onların həmin Dövlətdəki fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirinə tətbiq edilmir. Bu halda belə
fəaliyyətdən əldə edilmiş gəlir yalnız idmançı, yaxud incəsənət işçisinin rezidenti olduğu Razılığa gələn
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və digər oxşar
mükafatlar bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1.
a) Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi inzibati bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən
hər hansı fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya onun inzibati ərazi bölmələrinə, yaxud yerli hakimiyyət
orqanlarına göstərdiyi qulluğa görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əmək haqqı və digər oxşar
mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
b) Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin
Dövlətin rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; yaxud
(ii) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, belə maaş əmək haqqı və
digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2.
a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun ərazi inzibati bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsin həmin Dövlətə, onun ərazi inzibati
bölməsinə, yaxud yerli hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur;
b) fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsi olduğu halda bu təqaüd yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
4. Bu Konvensiyanın 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və
ya onun ərazi inzibati bölməsinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanının kommersiya fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olan qulluğa görə maaşa, əmək haqqına və digər oxşar mükafatlara şamil olunacaq.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl rezidenti olmuş və adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq məqsədilə
müvəqqəti olan tələbələrin, yaxud təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, tədris və təhsil almaq üçün aldıqları
ödənişlərin mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, belə ödənişlər həmin Dövlətdə vergiyə cəlb
olunmur.
Maddə 21
Sahildənkənar fəaliyyət
1. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyanın 4-cü maddəsindən 20-ci maddəsinə qədər olan
maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq tətbiq olunacaq.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün "sahildənkənar fəaliyyət" termini Razılığa gələn Dövlətdə
sahildən kənar olaraq həmin Dövlətdə yerləşən dəniz dibinin, yerin təkinin və onların təbii resurslarının
kəşfiyyatı və işlənməsi ilə bağlı olaraq həyata keçirilən fəaliyyət deməkdir.
3. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan və Razılığa gələn digər Dövlətdə sahildənkənar fəaliyyəti
həyata keçirən şəxsə 4-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəlik, yaxud daimi baza vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən şəxs kimi baxılacaq.
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4. Sahildənkənar fəaliyyətin istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 30 gündən az olan müddət,
yaxud müddətlərdə davam etdiyi halda 3-cü bəndin müddəaları tətbiq olunmayacaq. Bu bəndin
məqsədləri üçün:
a) Digər şəxslə qarşılıqlı əlaqəli olan şəxs tərəfindən həyata keçirilən sahildənkənar fəaliyyət, əgər
sözügedən fəaliyyət adı sonuncu çəkilən şəxs tərəfindən fəaliyyətlə mahiyyətcə eynilik təşkil edirsə və
həmin fəaliyyətlə eyni vaxtda və onun fərdi fəaliyyəti kimi həyata keçirilmirsə, bu halda, belə fəaliyyətə
digər şəxs tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət kimi baxılmalıdır;
b) əgər bu şəxs birbaşa, yaxud dolayı olaraq digər şəxs tərəfindən nəzarət olunursa, yaxud onlar hər
ikisi birbaşa, yaxud dolayı olaraq üçüncü şəxs, yaxud üçüncü şəxslər tərəfindən nəzarət olunurlarsa,
belə şəxslər qarşılıqlı əlaqəli şəxslər hesab olunurlar.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə sahildənkənar fəaliyyəti ilə
bağlı muzdlu işə görə əldə etdiyi əmək haqqı, maaş və digər oxşar mükafatlar həmin digər Dövlətdə
sahildənkənar fəaliyyətlə bağlı olduğu dərəcədə həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər. Lakin
belə mükafat, muzdlu iş digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən üçün və istənilən 12 aylıq dövr
ərzində üst-üstə 30 gündən çox olmayan müddət və ya müddətlər ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlə
bağlı alındığı halda yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
6. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
a) kəşfiyyat, yaxud işləmə hüquqlarının, yaxud
b) Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və həmin digər Dövlətdə həyata keçirilən sahildənkənar
fəaliyyətlə bağlı istifadə edilən əmlakın, yaxud
c) tam dəyəri, yaxud dəyərinin çox hissəsi belə hüquq və ya belə əmlakla, yaxud belə hüquq və
əmlakla birlikdə ifadə olunmuş səhmlərin özgələşməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
Bu maddədə istifadə olunan "kəşfiyyat, yaxud işlənmə hüquqları" termini Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilən sahildənkənar fəaliyyət nəticəsində yaranan aktivlərə, yaxud belə aktivlərdən
faizlərə və ya belə aktivlərdən mənfəətə hüquqları ifadə edir.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən
müəyyən edilən daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə (əgər bu gəlirləri
alan şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyi vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti göstərirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi
bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak,
həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlıdırsa) tətbiq edilmir. Belə halda,
şəraitdən asılı olaraq, 7-ci, yaxud 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yaranan və bu Konvensiyanın əvvəlki müddəalarında
göstərilməyən gəlirlərinin elementləri həmçinin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
F ə s i l IV
ƏMLAKIN VERGİYƏ CƏLB EDİLMƏSİ
Maddə 23
Əmlak
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və 6-cı
maddədə müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan
daimi bazanın daşınar əmlakı ilə ifadə olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə ver giyə cəlb oluna bilər.
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3. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar
edilən dəniz və hava gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla
ifadə olunmuş əmlak yalnız həmin müəssisənin rezident olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Fəsil V
İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI METODU
Maddə 24
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycan Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Litva
Respublikasında vergiyə cəlb olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, bu gəlirə, yaxud əmlaka
görə Litva Respublikasında ödədiyi verginin məbləği bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar
olaraq Azərbaycan Respublikasında tutulan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlirə, yaxud
əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
2. Litva Respublikasına münasibətdə ikiqat vergitutmanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Litva Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycanda vergiyə cəlb
olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə və daxili qanunvericilikdə daha əlverişli şərtlər
nəzərdə tutulmayıbsa, onda Litva:
a) həmin rezidentin gəlir vergisindən bu gəlirlərə görə Azərbaycanda tutulan vergilərin məbləğinə
bərabər məbləği çıxa bilər;
b) həmin rezidentin əmlak vergisindən bu əmlaka görə Azərbaycanda tutulan vergilərin məbləğinə
bərabər məbləği çıxa bilər.
Lakin çıxılan məbləğ heç bir halda gəlir, yaxud əmlak vergisinin Litvada çıxılma tətbiq edilməzdən
qabaq hesablanmış və şəraitdən asılı olaraq Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb oluna bilən gəlir,
yaxud əmlaka münasibətdə tutulan hissəsindən çox ola bilməz.
F ə s i l VI
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Ayrıseçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi
vergitutmadan, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və
ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci maddənin müddəalarına
baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil
edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn
Dövlətlərdən heç birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə
münasibətdə cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və bununla bağlı olan öhdəliklərdən
fərqlənən, yaxud daha ağır. olan vergitutmaya və bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətin eyni fəaliyyətlə məşğul olan
müəssisələrinin vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn Dövlətin
vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların, çıxılmaların və
güzəştlərin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də onların mülki status və ya ailə öhdəlikləri
əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin, yaxud 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
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Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin
vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyən edilərkən, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə münasibətdə
müəyyən edilən çıxılmalar qədər azaldılmalıdır.
Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin vergiyə cəlb olunan əmlakı müəyyən edilərkən adı birinci
çəkilən Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında azaldılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin əmlakı tamamilə, yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentinə, yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan
müəssisəsi adı birinci çəkilən Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi
vergilərdən və ya onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb
edilə bilməz.
6. 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları istənilən qəbildən və növdən
olan vergilərə şamil edilir.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətləri onu bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergitutmaya gətirib çıxarır və
ya gətirib çıxara bilərsə, bu halda həmin şəxs həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində nəzərdə
tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezidenti olduğu Dövlətin, yaxud bu iş 25-ci
maddənin 1-ci bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına baxılmaq üçün təqdim edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən
vergitutmaya səbəb olmuş hərəkətlər haqqında ilk bildiriş tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim
olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanı aradan qaldırmaq məqsədilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə
çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə hər hansı
vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq
üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədilə, üzvləri səlahiyyətli orqanlar və ya onların nümayəndələri ola bilən birgə
komissiyanın yaradılması da daxil olmaqla, bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları vergilərlə bağlı bu Konvensiyanın və
Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər həmin qanunvericiliklərdə nəzərdə tutulan
vergitutma bu Konvensiyaya zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya
mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələri ilə məhdudlaşmır.
Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında alman
informasiya kimi məxfi sayılır və yalnız vergilərin müəyyən edilməsi, yaxud toplanması, məcburi
alınması, yaxud məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya birinci cümlədə göstərilmiş vergilərlə bağlı
apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati
orqanlara) bildirilir. Bu şəxslər, yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə
edirlər. Onlar bu informasiyam açıq məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı
açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan
inzibati tədbirlər görmək;
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b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ordre public) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri üzvlərinin,
beynəlxalq hüququn ümumi normalarına, yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
F ə s i l VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 29
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə öz qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq bu
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan prosedurların yerinə yetirildiyi barədə bildiriş təqdim
edir. Konvensiya son bildiriş alındığı tarixdən qüvvəyə minir:
2. Bu Konvensiyanın müddəaları qüvvədədir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı ilin 1 yanvar
tarixində, yaxud 1 yanvar tarixindən sonra ödənilən gəlirlərə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar
tarixində, yaxud 1 yanvar tarixindən sonra başlayan istənilən vergi ilində tutulan vergilərə.
Maddə 30
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlət tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə olacaqdır.
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri istənilən təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6 ay qalmış diplomatik
kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda, onun qüvvəsi
aşağıdakı keçmiş dövrə şamil edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin göndərildiyi
tarixdən sonrakı ilin 1 yanvar tarixinə əldə edilən gəlirlərə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin göndərildiyi tarixdən
sonrakı təqvim ilinin 1 yanvar tarixində, yaxud 1 yanvar tarixindən sonra başlayan istənilən vergi ilində
tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Vilnüs şəhərində 2004-cü il aprelin 2-də Azərbaycan, Litva və ingilis dillərinin hər birində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında ziddiyyət olduqda, ingilis dilində
olan mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Litva Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hökuməti
arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə vergitutmadan yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın
PROTOKOLU
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Bu Konvensiya Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hökuməti arasında
imzalanan zaman, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması məqsədilə bu Protokolu imza edənlər
Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
1. 2-ci Maddənin 2-ci bəndinə əlavə
Belə anlaşılır ki, sosial təminat xərcləri və istənilən digər oxşar xərclər gəlir vergisi kimi
qiymətləndirilməyəcək.
2. 3-cü maddənin 1-ci bəndinin e) altbəndinə əlavə
Azərbaycana münasibətdə öz müvafiq statusunu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun əldə edən və
Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi-tutma vahidi hesab edilən tərəfdaşlıq, yaxud birgə
müəssisə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün müəssisə sayılır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz müvafiq hökumətləri tərəfindən buna lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş
aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.
Vilnüs şəhərində 2004-cü il aprelin 2-də Azərbaycan, Litva və ingilis dillərinin hər birində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında ziddiyyət olduqda, ingilis dilində
olan mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Litva Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını tamamlayan "Odlu silahların,
onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasına və
dövriyyəsinə qarşı Protokol"a qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını
tamamlayan "Odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
hazırlanmasına və dövriyyəsinə qarşı Protokola müvafiq bəyanat və qeyd-şərt ilə (bəyanat və qeydşərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 sentyabr 2004-cü il
№750-IIQ
BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
Konvensiyasını tamamlayan "Odlu silahların, onların hissələrinin
və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
hazırlanmasına və dövriyyəsinə qarşı
PROTOKOL
PREAMBULA
Bu Protokolun iştirakçısı olan Dövlətlər, odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin,
habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasının və dövriyyəsinin hər bir dövlətin, regionun və
ümumilikdə bütün dünyanın təhlükəsizliyinə zərərli təsir göstərə bil-məsi, insanların rifahını, onların
sosial və iqtisadi inkişafını, habelə onların sülh və əmin-amanlıqda yaşamaq hüququnu təhlükə altına
alması səbəbindən bu fəaliyyətin qarşısının alınmasına, onunla mübarizə aparılmasına və onun aradan
qaldırılmasına ehtiyacın olduğunu etiraf edərək, bu səbəbdən də, bütün Dövlətlər üçün bu məqsədlə bütün
lazımi tədbirlərin, o cümlədən regional və qlobal səviyyələrdə beynəlxalq əməkdaşlıq və digər tədbirlərin
görülməsi zərurətinə əmin olaraq, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı hərtərəfli beynəlxalq
konvensiyanın işlənib hazırlanması, xüsusilə də odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin,
habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanması və dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında beynəlxalq sənədin
işlənib hazırlanması məsələsinin müzakirəsi üçün açıq tərkibli hökumətlərarası komitənin
yaradılmasını nəzərdə tutan, Ali Məclisin 9 dekabr 1998-ci il tarixli 53/111 saylı qətnaməsinə istinad
edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə
müvafiq olaraq dövlətlər arasında dostluq əlaqələrinə və əməkdaşlığa aid olan beynəlxalq hüququn
prinsipləri haqqında Bəyannamədə təsbit edilmiş bərabər hüquqlar və öz müqəddəratını
təyinetmə prinsiplərini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının odlu
silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanması və
dövriyyəsinə qarşı olan beynəlxalq sənədlə tamamlanmasının belə cinayətlərin qarşısının alınmasına və
onlarla mübarizənin aparılmasına yardım edəcəyinə əmin olaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa
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qarşı Konvensiyası ilə əlaqə
1. Bu Protokol Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
Konvensiyasını tamamlayır. O, Konvensiya ilə birlikdə şərh edilir.
2. Əgər digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Konvensiyanın müddəaları bu Protokola mutatis
mutantis qaydasında tətbiq edilir.
3. Bu Protokolun 5-ci maddəsinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş hüquqpozmalar Konvensiyaya
uyğun olaraq müəyyən edilmiş hüquqpozmalar kimi nəzərdə tutulur.
Maddə 2
Məqsəd
Bu Protokolun məqsədi, odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş
sursatının qanunsuz hazırlanmasının qarşısını almaq, bununla mübarizə aparmaq və bunu aradan qaldırmaq
üçün İştirakçı Dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etdirmək, asanlaşdırmaq və möhkəmlətməkdir.
Maddə 3
Anlayışlar
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
(a) "odlu silah" dedikdə, əntiq odlu silahlar və ya onların modelləri istisna olmaqla, atəş açan, atəş
açmaq üçün nəzərdə tutulan və ya asanlıqla atəş açmaq üçün vasitəyə çevrilə bilən hər hansı daşma bilən
lüləli odlu silah, güllə və ya partlayıcı reaktiv mərmi başa düşülür. Əntiq odlu silahlar və onların modelləri
daxili qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəyyən edilir. Lakin 1899-cu ildən sonra istehsal olunan odlu
silahlar heç bir halda əntiq silahlara aid edilmir;
(b) "hissələr və komponentlər" dedikdə, əsasən odlu silah və onun işləməsinə əsas olan hissə üçün
nəzərdə tutulan hər hansı element (ünsür) və ya əvəzedici element, həmçinin lülə, çərçivə və ya dəstək,
xizək və ya baraban, çaxmaq, çaxmaq oxu və ya xəzinə və odlu silahdan atəş
açarkən səsi azaltmaq üçün istehsal olunmuş və ya quraşdırılmış hər hansı cihaz başa düşülür;
(c) "döyüş sursatı" dedikdə, odlu silahda istifadə edilən gilizlər və ya onun komponentləri, o
cümlədən patron gilizləri, kapsul, atıcı maddə, güllə və mərmi başa düşülür, bu şərtlə ki, bu komponentlər
müvafiq İştirakçı Dövlətdə icazə predmeti olsun;
(d) "qanunsuz hazırlanma" dedikdə, odlu silahların, onların hissələrinin və ya döyüş sursatlarının:
(i) qanunsuz dövriyyədə olan hissələrdən və komponentlərdən;
(ii) hazırlanmanın və yığılmanın həyata keçirildiyi İştirakçı Dövlətin səlahiyyətli orqanının müvafiq
lisenziyası və ya icazəsi olmadan;
(iii) onun hazırlanması zamanı bu Protokolun 8-ci maddəsinə müvafiq olaraq odlu silahın nişanlanmadan
hazırlanması və yığılması başa düşülür, hissələrin hazırlanmasının və yığılmasının lisenziyalaşdırılması
və icazənin verilməsi daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir;
(e) "qanunsuz dövriyyə" dedikdə, odlu silahın, onun hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş
sursatlarının, bu Protokolun müddəalarına müvafiq olaraq maraqlı İştirakçı Dövlətlərdən biri icazə
vermədən və ya odlu silahın üzərində bu Protokolun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq həkk edilən
nişan olmadan, bir İştirakçı Dövlətin ərazisindən digər İştirakçı Dövlətin ərazisinə idxalı/ixracı, əldə
edilməsi, satılması, göndərilməsi, ötürülməsi və ya təhvil verilməsi başa düşülür;
(f) "izləmə" dedikdə, İştirakçı Dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına qanunsuz hazırlanmanın və qanunsuz
dövriyyənin aşkar edilməsində, istintaqında və təhqiqatında yardım etmək məqsədilə, odlu silahın və
mümkün olduqda, on-ların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının istehsalçıdan alıcıya
qədər izlənilməsi başa düşülür.
Maddə 4
Tətbiq sahəsi
1. Bu Protokol, əgər onda digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, odlu silahların, onların hissələrinin
və döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasının və dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və bu Protokolun
5-ci maddəsinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş, transmilli xarakter daşıyan və mütəşəkkil cinayətkar
qrupun iştirakı ilə törədilən cinayətlərin istintaqına və cinayət təqibinə tətbiq edilir.
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2. Bu Protokolun tətbiqi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq İştirakçı
Dövlətin milli təhlükəsizlik baxımından tədbirlər görmək hüququna xələl gətirə bilərsə, Protokol
dövlətlərarası razılaşmalara və ya köçürmələrə tətbiq edilmir.
Maddə 5
Kriminallaşdırma
1. Hər bir İştirakçı Dövlət aşağıdakı əməllərin qəsdən törədildiyi təqdirdə onların cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan əməllər kimi tanınması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
(a) odlu silahın, onun hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanması;
(b) odlu silahın, onun hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz dövriyyəsi;
(c) odlu silahın bu Protokolun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulan nişanının saxtalaşdırılması və ya
qanunsuz pozulması, ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi.
2. Hər bir iştirakçı Dövlət eyni zamanda aşağıdakı əməllərin cinayət qanunu ilə cəzalandırılan
əməllər kimi tanınması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
(a) öz hüquqi sisteminin əsas prinsiplərinə əməl etmək şərtilə, bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq
olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş hər hansı bir cinayəti törətməyə cəhd etmə və ya həmin cinayətdə
iştirak etmə;
(b) bu maddənin 1 -ci bəndinə müvafiq olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş hər hansı bir cinayətin
törədilməsini təşkil etmə, ona rəhbərlik etmə, kömək göstərmə, təhrikçilik, yardım və ya məsləhət
vermə.
Maddə 6
Müsadirə, həbs və özgəninkiləşdirmə
1. Konvensiyanın 12-ci maddəsinin müddəalarına xələl gətirmədən iştirakçı Dövlətlər, qanunsuz
hazırlanmış və ya qanunsuz dövriyyədə olan odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin,
habelə döyüş sursatının müsadirəsini təmin etmək üçün öz daxili hüquq sistemləri çərçivəsində mümkün
olan zəruri tədbirlər görürlər.
2. İştirakçı Dövlətlər öz daxili hüquq sistemləri çərçivəsində, qanunsuz hazırlanmış və ya qanunsuz
dövriyyədə olan odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının bunun
üçün səlahiyyəti olmayan şəxslərin əlinə keçməsinin qarşısını almaq üçün belə odlu silahları, onların
hissələrini və komponentlərini, habelə döyüş sursatını, əgər onların özgəninkiləşdirilməsinə digər rəsmi
icazə verilməmişdirsə, həbs etmək və məhv etməklə zəruri tədbirlər görür, bu şərtlə ki, həmin odlu
silahların üzərində nişan həkk edilmiş olsun və həmin odlu silahların və döyüş
sursatının özgəninkiləşdirilməsi üsulu rəsmiləşdirilsin.
II. EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ
Maddə 7
Qeydiyyatın aparılması
Hər bir iştirakçı Dövlət qanunsuz hazırlanmış və ya dövriyyədə olan odlu silahları və lazım gəldikdə
və mümkün olduqda, onların hissələrini və komponentlərini, habelə döyüş sursatını izləmək və müəyyən
etmək və bu cür fəaliyyətin qarşısını almaq və aşkar etmək üçün zəruri olan və həmin odlu silahlara və
lazım gəldikdə və mümkün olduqda, onun hissələrinə və komponentlərinə, habelə döyüş sursatına aid olan
məlumatı ən azı on illik müddət ərzində saxlayır. Belə məlumata aşağıdakılar daxildir:
(a) bu Protokolun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulan müvafiq nişanlar;
(b) odlu silahlara, onun hissələrinə və komponentlərinə, habelə döyüş sursatına dair beynəlxalq əqdlərə
aid olan hallarda, müvafiq lisenziya və icazələrin verilmə tarixi və etibarlılıq tarixi, ixrac edən ölkə, idxal
edən ölkə, tranzit ölkə, lazım gəldikdə, son alıcı, habelə predmetlərin təsviri və sayı.
Maddə 8
Odlu silahların nişanlanması
1. İştirakçı Dövlətlər odlu silahların müəyyən edilməsi və izlənməsi məqsədilə:
(a) hər bir odlu silahın hazırlanması prosesində ya istehsalçının, ya istehsal edilən ölkənin və ya yerin
adını və seriya nömrəsini əks etdirən xüsusi nişanın həkk edilməsini tələb edirlər və yaxud rəqəmli və/və
ya hərfi-rəqəmli kodla birləşən sadə həndəsi işarələrdən ibarət olan və bütün İştirakçı Dövlətlərə istehsalçı
ölkəni asanlıqla müəyyən etməyə imkan verən hər hansı alternativ xüsusi aydınlıq nişanı tətbiq edirlər;
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(b)idxal olunan hər bir odlu silahın üzərində, idxal edən ölkəni və mümkün olduqda, idxalolunma
ilini müəyyən etməyə imkan verən və həmin ölkənin səlahiyyətli orqanlarına həmin odlu silahı izləməyə
imkan verən müvafiq sadə nişanın, həmçinin həmin odlu silahın üzərində bu cür nişanlama olmadıqda
xüsusi nişanını olmasını tələb edirlər. Bu yarımbəndin tələbləri qanuni məqsədlər üçün yoxlanılması
nəzərdə tutulan odlu silahların müvəqqəti idxalına tətbiq edilmir;
(с) odlu silah dövlət fondlarından daimi mülki məqsədlərlə istifadəyə verilən zaman bütün İştirakçı
Dövlətlərə göndərən ölkəni müəyyən etməyə imkan verən müvafiq xüsusi nişanlamanı təmin edirlər.
2. İştirakçı Dövlətlər odlu silahların istehsalçısı olan müəssisələr tərəfindən nişanların ləğvinə və ya
dəyişdirilməsinə mane olan tədbirlərin inkişaf etdirilməsini dəstəkləyirlər.
Maddə 9
Odlu silahların istifadədən çıxarılması
İstifadədən çıxarılmış odlu silahı öz daxili qanununa uyğun olaraq odlu silah hesab etməyən İştirakçı
Dövlət, istifadədən çıxarılmış odlu silahların qanunsuz istifadəsinin qarşısını almaq məqsədilə istifadədən
çıxarmanın aşağıdakı ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görür, o cümlədən, lazım
gəldikdə, konkret cinayət tərkiblərini müəyyən edir:
(a)
istifadədən çıxarılmış odlu silahın bütün əsas hissələri, istifadədən çıxarılmış odlu silahın
təyinatı üzrə istifadə edilməsinə imkan verə bilməyən tərzdə ləğv etmə, əvəz etmə və ya dəyişmə üçün
tamamilə zərərsizləşdirilməli və yararsız hala gətirilməlidir;
(b) istifadədən çıxarılmanı yoxlamaq məqsədilə müvafiq tədbirlər görülməlidir ki, müvafiq
hallarda, səlahiyyətli orqan odlu silahın üzərində aparılmış dəyişiklikləri, onun istifadəyə tam
yararsız olduğunu müəyyən edə bilsin;
(c) səlahiyyətli orqan tərəfindən yoxlamaya odlu silahın istifadədən çıxarılmasını təsdiq edən
şəhadətnamənin və ya qeydiyyat sənədinin verilməsi, yaxud belə odlu silahın üzərində aydın görünən
xüsusi işarələrin həkk edilməsi daxildir.
Maddə 10
İxrac, idxal və tranzit lisenziyalaşdırması və ya icazə sistemlərinə
olan ümumi tələblər
1. Hər bir İştirakçı Dövlət səmərəli ixrac və idxal lisenziyalaşdırması və ya icazə sistemi yaradır və
ya tətbiq edir, habelə odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının
göndərilməsi üçün beynəlxalq tranzit üzrə tədbirlər görür.
2. Odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının daşınması üçün
ixrac lisenziyalarının və ya icazələrin verilməsindən öncə hər bir İştirakçı Dövlət yoxlayır ki:
(a) idxal edən dövlətlər idxal üçün lisenziyalar və ya icazələr vermiş olsunlar; və
(b) dənizə çıxışı olmayan dövlətlərin maraqlarmı qoruyan ikitərəfli və ya çoxtərəfli saziş və ya
razılaşmalara xələl gətirmədən, tranzit dövlətlərin ən azı, göndərməyə qədər bu cür tranzitə etirazlarının
olmadığı barədə müvafiq yazılı bildirişi olsun.
3. İxrac və idxal üçün lisenziyada və ya icazədə və onlara edilmiş əlavələrdə ən azı, verilmə yeri
və tarixi, etibarlılıq müddəti, ixrac edən ölkənin, idxal edən ölkənin, sonuncu qəbul edənin adları, odlu
silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının təsviri və miqdarı, tranzit
əməliyyatı olduqda isə tranzit ölkələrin adlarını göstərən məlumatlar əks etdirilir. İdxal lisenziyasında
olan məlumatlar tranzit dövlətlərə əvvəlcədən təqdim edilir.
4. İdxal edən İştirakçı Dövlət, sorğu əsasında, odlu silahlar, onların hissələri və komponentləri,
habelə döyüş sursatı ilə olan göndərilmiş yükün qəbul edilməsi haqqında ixrac edən İştirakçı Dövləti
məlumatlandırır.
5. Hər bir İştirakçı Dövlət, öz imkanları daxilində, lisenziya və ya icazə verilmə prosedurlarının
etibarlılığını və lisenziya və ya icazə sənədlərinin autentikliyinin yoxlanılması və ya təsdiq edilməsini
təmin etmək üçün zəruri olan tədbirlər görür.
6. İştirakçı Dövlətlər odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş
sursatının ovçuluq, idman atıcılığı, qiymətləndirmə, sərgi və təmir və s. yoxlanıla bilən qanuni məqsədlər
naminə müvəqqəti idxal, ixrac və tranziti üçün sadələşdirilmiş prosudurlar qəbul edə bilərlər.
Maddə 11
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Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri
Hər bir İştirakçı Dövlət odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş
sursatının oğurlanmasının, itirilməsinin və ya kənara çıxarılmasının, habelə qanunsuz hazırlanmasının və
dövriyyəsinin aşkar edilməsi, qarşısının alınması və aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər görür
ki:
(a) odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının onun ərazisində
hazırlanması, idxalı, ixracı və tranzit zamanı təhlükəsizlik təmin edilsin; və
(b) idxala, ixraca və tranzitə nəzarətin, o cümlədən lazım gəldikdə, sərhəd nəzarətinin
səmərəliliyi, habelə polis və gömrük orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığın səmərəliliyi
artırılsın.
Maddə 12
Məlumat
1. Konvensiyanın 27-ci və 28-ci maddələrinə xələl gətirmədən, İştirakçı Dövlətlər özlərinin müvafiq
daxili hüquqi və inzibati sistemlərinə uyğun olaraq, odlu silahların, onların hissələrinin və
komponentlərinin, habelə döyüş sursatının səlahiyyətli istehsalçıları, dilerləri, idxal və ixrac edənləri,
mümkün olduqda isə daşıyıcıları kimi məsələlər üzrə müvafiq konkret məlumat mübadiləsi həyata
keçirirlər.
2. Konvensiyanın 27-ci və 28-ci maddələrinə xələl gətirmədən İştirakçı Dövlətlər özlərinin
müvafiq daxili hüquqi və inzibati sistemlərinə uyğun olaraq aşağıdakılar haqqında müvafiq məlumat
mübadiləsi həyata keçirirlər:
(a) odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
hazırlanması və ya dövriyyəsində iştirak etməsi məlum olan və ya iştirak etməkdə şübhəli bilinən
mütəşəkkil cinayətkar qruplar;
(b) odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
hazırlanmasında və ya dövriyyəsində istifadə edilmiş gizlətmə üsulları və onları aşkar etmə yolları;
(c) odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
dövriyyəsi ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən adətən istifadə olunan üsul və
vasitələr, göndərmə və təyinat məntəqələri və marşrutlar; və
(d) odlu
silahların,
onların
hissələrinin
və
komponentlərinin,
habelə
döyüş
sursatının qanunsuz hazırlanması və dövriyyəsinin qarşısının alınmasına, mübarizənin aparılmasına və tam
aradan qaldırılmasına yönəldilmiş qanunvericilik təcrübəsi və tədbirləri.
3. İştirakçı Dövlətlər odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş
sursatının qanunsuz hazırlanması və dövriyyəsinin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və araşdırılması
üçün bir-birlərinin imkanlarını gücləndirmək və belə qanunsuz fəaliyyətlərə qatılmış şəxslərin
təqib edilməsi məqsədilə hüquq mühafizə orqanları üçün səmərəli olan müvafiq elmi və texnoloji
məlumatlar
təqdim
edir
və
ya
onların
mübadiləsini
həyata
keçirirlər.
4. İştirakçı Dövlətlər qanunsuz hazırlanan və ya dövriyyədə olan odlu silahların, onların hissələrinin
və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının izlənilməsi sahəsində əməkdaşlıq edirlər. Bu əməkdaşlığa
bu cür odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının izlənilməsində
yardımın göstərilməsi haqqında sorğulara, imkan daxilində, təxirəsalınmaz cavabların təmin edilməsi
aiddir.
5. Öz hüquq sisteminin və ya istənilən digər beynəlxalq razılaşmaların əsas prinsiplərinə əməl
etmək şərtilə hər bir İştirakçı Dövlət bu maddəyə müvafiq olaraq digər İştirakçı Dövlətdən alınan
məlumatların, o cümlədən kommersiya sövdələşmələri ilə əlaqədar mülkiyyət hüquqları ilə qorunan
məlumatların məxfiliyinə təminat verir və həmin məlumatlan təqdim etmiş İşti rakçı Dövlət müvafiq
müraciətlə ona müraciət etdikdə belə məlumatların istifadəsinə dair olan istənilən məhdudiyyətlərə riayət
edir. Məxfilik təmin edilə bilmədikdə, məlumatı təqdim etmiş İştirakçı Dövlət onun yayılmasına qədər
bu barədə məlumatlandırılır.
Maddə 13
Əməkdaşlıq
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1. İştirakçı Dövlətlər odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının
qanunsuz hazırlanması və dövriyyəsinin qarşısının alınması və aradan qaldırılması məqsədilə ikitərəfli,
regional və beynəlxalq səviyyələrdə əməkdaşlıq edirlər.
2. Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 13-cü bəndinin müddəalarına xələl gətirmədən hər bir
İştirakçı Dövlət Bu Protokola aid olan məsələlər üzrə digər İştirakçı Dövlətlərə əlaqə saxlamaq məqsədilə
əlaqələndirici kimi fəaliyyət göstərmək üçün milli orqan və ya vəzifəli şəxs təyin edir.
3. İştirakçı Dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını
almaq üçün odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının
istehsalçıları, dilerləri, onları idxal və ixrac edənlər, brokerlər və kommersiya daşıyıcıları ilə dəstək və
əməkdaşlıq yollarını axtarırlar.
Maddə 14
Kadr hazırlığı və texniki yardım
İştirakçı Dövlətlər bir-biri ilə və müvafiq hallarda, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər ki,
İştirakçı Dövlətlər, sorğu əsasında, odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş
sursatının qanunsuz hazırlanması və dövriyyəsinin qarşını almaq, mübarizə və aradan qaldırma imkanlarını
gücləndirmək üçün zəruri kadr hazırlığı və texniki yardım, o cümlədən Konvensiyanın 29 və 30-cu
maddələrində göstərilən məsələlərdə texniki, maliyyə və maddi yardım ala bilsinlər.
Maddə 15
Brokerlər və broker fəaliyyəti
1. Odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
hazırlanmasının və dövriyyəsinin qarşısını almaq və onlarla mübarizə aparmaq məqsədilə İştirakçı
Dövlətlər broker əməliyyatını həyata keçirən şəxslərin fəaliyyətini tənzimləmək üçün sistemin
yaradılması mümkünlüyünü, əgər bunu hələ etməmişlərsə, nəzərdən keçirirlər. Belə sistem bir və ya
bir neçə tədbirin görülməsini nəzərdə tuta bilər, məsələn:
(a) onların ərazisində fəaliyyət göstərən brokerlərin qeydiyyata alınması tələbi;
(b) broker fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və ya ona icazə verilməsi tələbi; və ya
(c) idxal və ixrac lisenziyalarında və ya icazələrində və ya əlavə edilmiş sənədlərdə əqdlərin yerinə
yetirilməsinə qatılmış brokerlərin adlarının və olduqları yerlərin göstərilməsi.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərildiyi kimi, broker fəaliyyətinə münasibətdə icazə sistemi yaratmış
İştirakçı Dövlətlər bu Protokolun 12-ci maddəsinə əsasən aparılan məlumat mübadiləsində brokerlər və
broker fəaliyyəti haqqında məlumat mübadiləsinə və bu Protokolun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq
brokerlər və broker fəaliyyətinə aid olan məlumatın saxlanmasına həvəsləndirilir.
III. YEKUN MÜDDƏALAR
M a d d ə 16
Mübahisələrin tənzimlənməsi
1. Bu Protokolun şərhinə və tətbiqinə dair yaranan mübahisələri İştirakçı Dövlətlər danışıqlar
vasitəsilə tənzimləməyə çalışacaqlar.
2. Bu Protokolun şərhinə və tətbiqinə dair iki və ya daha çox İştirakçı Dövlət arasında yaranmış
hər hansı bir mübahisə ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsilə tənzimlənmədikdə, həmin İştirakçı
Dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraj araşdırmasına təqdim edilir. Arbitraj araşdırması
haqqında müraciət təqdim edildiyi tarixdən etibarən həmin İştirakçı Dövlətlər altı ay ərzində onun
təşkili barədə razılığa gələ bilmədikdə, həmin İştirakçı Dövlətlərdən biri Beynəlxalq Məhkəmənin
Nizamnaməsinə
uyğun
olaraq
ərizə
ilə
müraciət edərək mübahisəni Məhkəməyə təqdim edir.
3. Hər bir İştirakçı Dövlət, imzalanma, ratifikasiya, qəbul və ya bu Protokolun təsdiqi və ya ona
daxil olma zamanı bəyan edir ki, o, özünü bu maddənin 2-ci bəndinə görə cavabdeh hesab etmir. Digər
İştirakçı Dövlətlər bu cür qeyd-şərt etmiş hər hansı İştirakçı Dövlətə münasibətdə bu maddənin 2-ci
bəndinə görə cavabdeh olmamalıdırlar.
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4. Bu maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt etmiş hər hansı İştirakçı Dövlət istənilən
zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə həmin qeyd-şərti geri götürə
bilər.
Maddə 17
İmzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma
1. Bu Protokol onun Ali Məclis tərəfindən qəbul edilməsindən sonra gələn ayın otuzuncu
günündən 2002-ci ilin 12 dekabr ayına qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı mərkəzi
təşkilatlarında bütün dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu Protokol həmçinin regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatlan tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır, bu şərtlə ki, belə təşkilatın üzvü olan ən azı bir dövlət bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq
bu Protokolu imzalamış olsun.
3. Bu Protokol ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir. Regional iqtisadi
inteqrasiya təşkilatı da, əgər onun üzvü olan ən azı bir dövlət belə qaydada hərəkət
etmişdirsə, özünün ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında sənədlərini saxlanca verə bilər. Belə
təşkilat özünün ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etməsi haqqında sənəddə bu Protokolla tənzimlənən
məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi haqqında bildirir. Belə təşkilat həmçinin öz səlahiyyət
çərçivəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Protokol, istənilən dövlətin və ya ən azı bir üzv-dövlətin bu Protokolun iştirakçısı olan istənilən
regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının qoşulması üçün açıqdır. Qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir. Qoşulma zamanı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı
bu Protokolla tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi haqqında bildirir. Belə təşkilat həmçinin
öz səlahiyyət çərçivəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
Maddə 18
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında qırxıncı sənədin saxlanca təqdim
edildiyi tarixdən sonra gələn doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Bu bəndin məqsədləri üçün regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən saxlanca verilmiş hər hansı bir belə sənəd belə təşki latın üzvü
olan dövlətlər tərəfindən saxlanca verilmiş sənədlərə əlavə hesab edilmir.
2. Bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya qırxıncı sənədi saxlanca verdikdən sonra
ona qoşulan istənilən dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu Protokol, belə dövlət və ya
regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, ən sonda hansı sənədin qüvvəyə minməsindən asılı olaraq, müvafiq
sənədi saxlanca verdiyi tarixdən sonra gələn otuzuncu gün və ya bu Protokol bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq qüvvəyə mindiyi tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə 19
Düzəlişlər
1. Bu Protokolun qüvvəyə minməsindən beş il sonra, bu Protokolun istənilən İştirakçı Dövləti
düzəlişlərin edilməsini təklif edə və həmin təklifi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərə
bilər, sonuncu isə hə-min təklifi müzakirə etmək və onun əsasında qərar qəbul etmək üçün təklif edilmiş
düzəlişi İştirakçı Dövlətlərə və Konvensiya İştirakçılarının Konfransına ötürür. İştirakçıların Konfransında
iştirak edən bu Protokolun İştirakçı Dövlətləri təklif edilmiş hər bir düzəlişə münasibətdə konsensusa nail
olmaq üçün öz səylərini əsirgəmirlər. Konsensusa nail olunmasında bütün səylər əbəs sərf edildikdə və
razılığa nail oluna bilmədikdə, düzəlişin qəbul edilməsi üçün son vasitə kimi İştirakçılar Konfransının
iclasında və səsvermədə iştirak edən bu Protokolun İştirakçı Dövlətlərinin üçdə iki hissəsinin səs çoxluğu
tələb olunur.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı öz səlahiyyəti daxilində olan məsələlərlə bağlı, bu maddəyə
əsasən öz səsvermə hüququnu bu Protokolun İştirakçısı olan onun üzv dövlətlərinin sayına bərabər olan
səsə malik olaraq həyata keçirirlər. Belə təşkilatların üzv dövlətləri öz səsvermə hüquqlarını həyata
keçirdikdə, həmin təşkilatlar öz səsvermə hüququnu həyata keçirmirlər, yaxud əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı Dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
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4. İştirakçı Dövlətə münasibətdə bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qəbul edilmiş düzəliş,
belə düzəlişin ratifikasiya və ya qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədin Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
5. Düzəliş qüvvəyə minən zaman həmin düzəlişə bağlı olmaq haqqında öz razılığını ifadə edən
İştirakçı Dövlətlər üçün məcburi olur. Digər İştirakçı Dövlətlərin bu Protokolun müddəalarına və
onların əvvəl ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdiyi istənilən düzəlişə bağlı olmaları davam edir.
Maddə 20
Denonsasiya
1. İştirakçı Dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə bu Protokolu
denonsasiya edə bilər. Belə denonsasiya, Baş katib bu barədə bildirişi aldığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə
minir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlər bu Protokolu denonsasiya
etdikdə həmin təşkilatın bu Protokolda İştirakçılığı başa çatır.
Maddə 21
Depozitari və dillər
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun depozitarisi hesab edilir.
2. Bu Protokolun ingilis, ərəb, Çin, rus və fransız dillərində autentik olan əsl nüsxəsi Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edən
səlahiyyətli nümayəndələr bu Protokolu imzaladılar.
BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
Konvensiyasını tamamlayan "Odlu silahların, onların hissələrinin
və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz
hazırlanmasına və dövriyyəsinə qarşı Protokol"a münasibətdə
Azərbaycan Respublikasının bəyanatı və qeyd-şərti
BƏYANAT
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
Azərbaycan Respublikası ərazilərində bu Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə həmin ərazilər
azad olunanadək təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi
əlavə olunur)*.
QEYD-ŞƏRT
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, özünü Protokolun 16-cı maddəsinin 2-ci bəndi ilə bağlı hesab
etmir.
*

Bax “Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu” , 2003-cü il № 4,səh. 712
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Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1999-cu il sentyabrın 15-də Pekin şəhərində imzalanmış Ümumdünya Poçt
Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyun 2004-cü il
№ 701-IIQ
ÜMUMDÜNYA POÇT
KONVENSİYASI
İttifaqın üzvü olan ölkələrin Hökumətlərinin aşağıda imza etmiş Səlahiyyətli nümayəndələri
Ümumdünya Poçt İttifaqının Vyanada 1964-cü il iyulun 10-da qəbul edilmiş Nizamnaməsinin 22-ci
maddəsinin 3-cü paraqrafına əsasən bu Konvensiyada beynəlxalq poçt xidmətinə tətbiq edilən qaydaları,
qarşılıqlı razılaşma ilə və xatırladılan Nizamnamənin 25-ci maddəsinin 4-cü paraqrafında göstərilən şərt
daxilində işləyib hazırlamışlar.
Birinci hissə
BEYNƏLXALQ POÇT XİDMƏTİNƏ TƏTBİQ EDİLƏN ÜMUMİ QAYDALAR
Müstəsna fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Universal poçt xidməti
1. İttifaqın poçt ərazisinin vahidliyi anlayışının möhkəmləndirilməsi məqsədilə üzv ölkələr, onların
bütün ərazisində göstərilən əsas poçt xidmətləri təklifinə uyğun olan universal poçt xidmətini bütün
istifadəçilərin (müştərilərin) əlverişli qiymətlərlə ala bilməsi hüququna malik olmalarına böyük diqqət
yetirirlər.
2. Bunun üçün üzv ölkələr öz milli poçt qanunvericiliyi çərçivəsində və ya digər adi vasitələrlə
müvafiq poçt xidmətlərinin əhəmiyyətini, eləcə də əhalinin tələbatını və öz milli şəraitini eyni vaxtda nəzərə
almaqla, keyfiyyət və münasib qiymət şərtlərini müəyyənləşdirir.
3. Üzv ölkələr universal poçt xidmətinin göstərilməsi həvalə olunmuş operatorlar tərəfindən xidmətin
göstərilməsinə və keyfiyyət standartlarına əməl edilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər.
Maddə 2
Tranzit azadlığı
1. Tranzit azadlığı prinsipi Nizamnamənin birinci maddəsində şərh olunmuşdur. Bu prinsipə görə hər
bir Poçt müdiriyyəti həmişə ən sürətli yollarla və öz göndərişləri üçün tətbiq etdiyi ən etibarlı vasitələrdən
istifadə etməklə, digər Poçt müdiriyyəti tərəfindən ona ötürülən bağlı depeşləri və açıq tranzitlə göndərilən
məktub korrespondensiyası göndərişlərini təyinatı üzrə göndərməyə borcludur.
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2. İçərisində tezkorlanan bioloji və radioaktiv maddələr olan məktubların mübadiləsində iştirak
etməyən üzv ölkələr, belə göndərişləri öz ərazisindən buraxmamaq hüququna malikdir. Bu müddəa eləcə
də məktublar, poçt kartları və sekoqramlar istisna edilməklə, nəşr olunma və ya keçdiyi ölkədə dövriyyə
şərtlərini müəyyənləşdirən qanuni əsasları kifayət qədər olmayan məktub korrespondensiyası
göndərişlərinə aid edilir.
3. Yerüstü və dəniz yollan ilə göndərilən poçt bağlamalarının tranzit sərbəstliyi bu xidmətdə iştirak
edən ölkələrin əraziləri ilə məhdudlaşdırılır.
4. Aviabağlamaların tranzit sərbəstliyinə İttifaqın bütün ərazisində zəmanət verilir. Lakin poçt
bağlamaları xidmətində iştirak etməyən üzv ölkələr aviabağlamaların yerüstü yolla göndərilməsini təmin
etməyə borclu ola bilməzlər.
5. Əgər hər hansı bir üzv ölkə tranzit azadlığı barədə müddəalara əməl etmirsə, qalan üzv ölkələr bu
ölkə ilə poçt əlaqələrini dayandırmaq hüququna malikdir.
Maddə 3
Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti
1. Hər bir poçt göndərişi, təyinat ölkəsinin qanunvericiliyi əsasında bu göndərişin tutulub saxlanılması
halları istisna edilməklə, ünvan sahibinə çatdırdığı ana qədər göndəriciyə məxsusdur.
Maddə 4
Yeni xidmətin təşkili
1. Ümumi razılıq əsasında, Poçt müdiriyyətləri İttifaq Aktları ilə konkret nəzərdə tutulmamış yeni
xidmət təşkil edə bilər. Yeni xidmətə aid tariflər, hər bir maraqlı Müdiriyyət tərəfindən, xidmətin istismar
xərcləri nəzərə alınmaqla təyin edilir.
Maddə 5
Pul vahidi
1. Nizamnamənin 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş və Konvensiyada, digər İttifaq Aktlarında istifadə
edilən pul vahidi Xüsusi Alğı Hüququ (XAH) adlanır.
Maddə 6
Poçt markaları
1. Yalnız Poçt müdiriyyətləri İttifaq Aktlarına uyğun olaraq ödənişi təsdiq edən poçt markaları buraxır.
Poçt ödəniş nişanları, frankirə maşınlarının ottiskləri, mətbəə ottiskləri və ya məktub korrespondensiyası
Reqlamentinə uyğun olan digər çap və ştempelləmə üsulları ilə alınan ottisklər yalnız Poçt müdiriyyətinin
icazəsi əsasında işlədilə bilər.
2. Poçt markalarının mövzu və süjetləri ÜPİ Nizamnaməsinin preambulasının ruhuna və İttifaq
orqanlarının qəbul etdikləri qərarlara uyğun olmalıdır.
Maddə 7
Tariflər
1. Müxtəlif beynəlxalq və xüsusi Poçt xidmətlərinə aid olan tariflər Poçt müdiriyyətləri tərəfindən,
Konvensiya və Reqlamentlərdə şərh olunmuş prinsiplərə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Tariflər,
prinsipcə, bu xidmətlərin göstərilməsinə uyğun olan dəyərlərlə bağlı olmalıdır.
2. Aktlarda oriyentir kimi göstərilən tariflər daxil olmaqla, tətbiq edilən tariflər, eyni xüsusiyyətlərə
(kateqoriya, miqdar, işlənilmə müddəti və s.) malik daxili rejim göndərişlərinə tətbiq edilən tariflərə, ən azı
bərabər olmalıdır.
3. Poçt müdiriyyətlərinə Aktlarda göstərilən bütün tarifləri, oriyentir kimi göstərilməyən tariflər də
daxil olmaqla, qaldırmağa icazə verilir:
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3.1. Əgər eyni xidmətlər üçün onların daxili rejimdə tətbiq etdikləri tariflər təyin olunmuş tariflərdən
yüksəkdirsə;
3.2. Əgər bu, xidmətin istismar xərclərinin bağlanılması üçün və ya hər hansı digər bir məntiqi səbəbə
görə zəruridirsə.
4. Tariflərin, 2-ci paraqraf üzrə təyin edilmiş minimal həddə əlavə olaraq, Poçt müdiriyyətləri öz
ölkələrində qəbul edilmiş məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün daxili qanunvericiliyə əsaslanmış
daha aşağı tariflər tətbiq etmək hüququna malikdir. Xüsusi halda onlar böyük poçt mübadiləsinə malik olan
müştərilərinə güzəştli tariflər təqdim etmək hüququna malikdir.
5. Müştərilərdən, Aktlarda nəzərdə tutulduğundan başqa, hər cür poçt tariflərinin alınması qadağandır.
6. Hər bir Poçt müdiriyyəti almış olduğu tarifləri, Aktlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla,
öz xeyrinə saxlayır.
Maddə 8
Pulsuz göndərilmə
1. Prinsip
1.1. Pulsuz göndərilmənin konkret halları Konvensiyada nəzərdə tutulmuşdur.
2. Xidməti yazışma
2.1. Xidməti yazışmaya aid olan, Poçt müdiriyyətləri və ya onların müəssisələri tərəfindən aviayolla,
yerüstü yolla, yaxud yerüstü olaraq aviayolla (S.A.L.) göndərilən məktub korrespondensiyası göndərişləri
bütün poçt rüsumlarından azaddır.
2.2.
Poçt xidmətinə aid aşağıdakı məktub korrespondensiyası göndərişləri, əlavə aviatariflər
istisna olmaqla, bütün poçt tariflərindən azaddır:
2.2.1.Ümumdünya Poçt İttifaqı orqanları və regional İttifaqların orqanları arasında mübadilə olunan
göndərişlər;
2.2.2.bu ittifaqların orqanları arasında mübadilə olunan göndərişlər;
2.2.3.göstərilən orqanlar tərəfindən Poçt müdiriyyətlərinə və ya onların müəssisələrinə göndərilən
göndərişlər.
2.3.
Aşağıda adları çəkilən təşkilatlar arasında mübadilə olunan poçt xidmətinə aid bağlamalar
bütün poçt tariflərindən azad edilir:
2.3.1.Poçt müdiriyyətləri;
2.3.2.Poçt müdiriyyətləri və Beynəlxalq büro;
2.3.3.üzv ölkələrin poçt müəssisələri;
2.3.4.poçt müəssisələri və Poçt müdiriyyətləri.
2.4.
Beynəlxalq bürodan göndərilənlər istisna olmaqla, aviabağlamalara əlavə aviatariflər tətbiq
edilmir.
3. Hərbi əsirlər və internə edilmiş mülki şəxslər
3.1. Hərbi əsirlərə ünvanlanan və ya onlar tərəfindən bilavasitə və ya məktub korrespondensiyası
Reqlamentində nəzərdə tutulmuş təşkilatların vasitəçiliyi ilə göndərilən məktub korrespondensiyası
göndərişləri, poçt bağlamaları və poçt maliyyə xidmətlərinin göndərişləri, əlavə aviatariflər istisna olmaqla,
bütün poçt tariflərindən azad edilir. Müharibə aparan tərəfə mənsub, neytral ölkədə qəbul və internə edilmiş
şəxslər, əvvəlki müddəaların onlara tətbiq edilməsi zamanı, bu sözün birbaşa mənasında hərbi əsirlərə
bərabər tutulur.
3.2. 3.1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş müddəalar, digər ölkələrdən göndərilən və müharibə vaxtı
mülki əhalinin qorunması barədə 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş
internə edilmiş mülki şəxslərə ünvanlanan və ya bu şəxslər tərəfindən bilavasitə, yaxud məktub
korrespondensiyası Reqlamentində göstərilmiş təşkilatların vasitəçiliyi ilə göndərilən məktub
korrespondensiyası göndərişlərinə, poçt bağlamalarma və poçt maliyyə xidmətləri göndərişlərinə də tətbiq
edilir.
3.3. Məktub korrespondensiyası Reqlamentində nəzərdə tutulmuş təşkilatlar 3.1 və 3.2-ci paraqraflarda
göstərilən şəxslərə aid olan məktub korrespondensiyası göndərişlərini, poçt bağlamalarını və poçt maliyyə
xidmətləri göndərişlərini, onların bu göndərişləri bilavasitə və ya vasitəçi kimi almasından və ya
göndərməsindən asılı olmayaraq, həmçinin pulsuz göndərmək hüququna malikdir.
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3.4. Çəkisi 5 kq-a qədər olan bağlamaların pulsuz göndərilməsinə icazə verilir. Tərkibi bölünməz olan
və eləcə də bir düşərgəyə və ya onun vəkalətli şəxslərinə, əsirlər arasında bölüşdürmək üçün ünvanlanan
göndərişlərin maksimum çəkisi 10 kq-a qədər artırılır.
4. Sekoqramlar
4.1. Sekoqramlar, əlavə aviatariflər istisna olmaqla, bütün poçt rüsumlarından azad edilir.
Maddə 9
Poçtun təhlükəsizliyi
1. Poçt xidmətinə münasibətdə müştəri inamını saxlamaq və yüksəltmək, bununla da bazarda rəqabət
üstünlüyünə nail olmaq üçün, Poçt müdiriyyətləri poçt istismarının bütün səviyyələrində təhlükəsizlik
sahəsində fəaliyyət strategiyasını təsdiq edir və həyata keçirir.
2. Bu strategiyanın məqsədləri aşağıdakılar olmalıdır:
2.1. istismar xidmətinin keyfiyyətini bütövlükdə yaxşılaşdırmaq;
2.2. təhlükəsizliyin əhəmiyyətini əməkdaşların daha çox dərk etmələri;
2.3. təhlükəsizlik xidmətini yaratmaq və ya gücləndirmək;
2.4. istismara, təhlükəsizliyə və bu sahədə aparılan tədqiqatlara dair məlumatın vaxtlı-vaxtında
yayılmasını təmin etmək;
2.5. dünyada
poçt
xidmətinin
keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə
və
təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş qanunların, qayda və xüsusi tədbirlərin qanunvericilər tərəfindən qəbul
olunması üçün şərait yaratmaq.
İkinci hissə
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASINA VƏ POÇT BAĞLAMALARINA TƏTBİQ EDİLƏN
QAYDALAR
Fəsil 1
XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ
Maddə 10
Əsas xidmətlər
1. Poçt müdiriyyətləri məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulu, işlənilməsi, daşınması və
çatdırılmasını təmin edirlər. Onlar eyni xidmətləri poçt bağlamaları üçün də, Konvensiya müddəaları
əsasında, yaxud öz müştərilərinə daha sərfəli olan hər hansı digər vasitədən istifadə etməklə, çıxan
bağlamalar üçün ikitərəfli saziş əsasında göstərirlər.
2. Məktub korrespondensiyası göndərişləri aşağıdakı iki sistemdən birinə uyğun olaraq təsnifləndirilir.
Hər bir Poçt müdiriyyəti öz çıxış mübadiləsinə tətbiq etmək üçün sistem seçməkdə sərbəstdir.
3. Birinci sistem göndərişlərin işlənilmə sürətinə əsaslanır. Bu halda göndərişlər aşağıdakılara bölünür:
3.1.prioritet göndərişlər: ən tez yolla (hava və yerüstü) prioritet qaydada daşınan göndərişlər; çəki
limitləri: adətən 2 kq; lakin Müdiriyyətlər öz müştərilərindən bu kateqoriyalı göndərişləri qəbul etdiyi
hallarda - 5 kq; kitab və broşürlərdən ibarət göndərişlər üçün - 5 kq (fakültativ xidmət), sekoqramlar üçün
- 7 kq;
3.2.qeyri-prioritet göndərişlər: göndəricinin seçdiyi daha aşağı tariflərə görə, daha uzun çatdırma
müddəti olan göndərişlər; çəki limitləri 3.1-ci paraqrafda göstərilənlərlə eynidir.
4. İkinci sistem göndərişlərin tərkibinə əsaslanır. Bu halda göndərişlər aşağıdakılara bölünür:
4.1. birgə olaraq "LC" adlanan məktub və poçt kartları; çəki limiti: 2 kq, lakin Müdiriyyətlər öz
müştərilərindən bu kateqoriyalı göndərişləri qəbul etdiyi hallarda - 5 kq;
4.2. bütövlükdə "AO" adlanan çap nəşrləri, sekoqramlar və kiçik paketlər; çəki limitləri: kiçik paketlər
üçün - 2 kq, lakin Müdiriyyətlər öz müştərilərindən bu kateqoriyalı göndərişləri qəbul etdiyi hallarda - 5
kq; çap nəşrləri üçün - 5 kq, sekoqramlar üçün - 7 kq.
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5. İçərisində çap nəşrləri (qəzetlər, dövri nəşrlər, kitablar və digər nəşrlər) olan eyni bir alıcıya
ünvanlanan eyni təyinatlı xüsusi kisələr hər iki sistemdə "M kisələr" adlanır; çəki limiti: 30 kq.
6. Hər birinin çəkisi 20 kq-dan artıq olan bağlamaların mübadiləsi fakültətivdir (könüllüdür) və bu
zaman hər bir bağlamanın maksimal çəkisi 50 kq-dan artıq ola bilməz.
7. Bir qayda olaraq, bağlamalar ünvançılara ən qısa müddətdə və təyinat ölkəsində qüvvədə olan
qaydalara uyğun olaraq verilir. Əgər bağlamalar evdə verilmirsə, onların daxil olması barədə ünvan
sahibləri, qeyri-mümkün hallar istisna olmaqla, dərhal xəbərdar edilməlidir.
8. Poçt müdiriyyəti bağlamaların daşınmasını üzərinə götürməyən hər hansı ölkə, Konvensiya
müddəalarının yerinə yetirilməsini nəqliyyat müəssisələrinə həvalə edə bilər. Eyni zamanda o, həmin
xidmətin dairəsini bu müəssisələrin xidmət göstərdikləri yaşayış məntəqələrindən çıxan və ya ora daxil olan
bağlamalarla məhdudlaşdıra bilər. Poçt müdiriyyəti Konvensiya və poçt bağlamaları Reqlamentinin yerinə
yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
Maddə 11
Ödəniş tarifləri və aviatariflər
1. Qəbul Müdiriyyəti məktub korrespondensiyası göndərişlərinin İttifaqın bütün ərazisində
göndərilməsi üçün ödəniş tariflərini təyin edir. Əgər təyinat ölkələrində müvafiq göndərişlərin evə
çatdırılma xidməti təşkil edilmişdirsə, ödəniş tariflərinə göndərişlərin ünvan sahiblərinə evdə çatdırılma
haqqı da daxil edilir.
2. Prioritet məktub korrespondensiyası göndərişlərinə tətbiq olunan tariflərə sürətli göndərilmə üçün
əlavə dəyər daxil edilir.
3. Məktub korrespondensiyası göndərişlərinin tərkibinə əsaslanmış sistemi tətbiq edən Müdiriyyətlər
aşağıdakı hüquqlara malikdir:
3.1. məktub korrespondensiyası aviagöndərişləri üçün əlavə tariflər götürmək;
3.2. hava yolu ilə məhdud prioritetlə daşınan yerüstü göndərişlər ("S.A.L." göndərişləri) üçün,
aviagöndərişlər üçün nəzərdə tutulduğundan aşağı əlavə tariflər götürmək;
3.3. aviagöndərişlərin və S.A.L. poçtunun ödənilməsi üçün onların poçt xidmətləri dəyərini və
aviadaşınma xərclərini nəzərə almaqla, kombinə edilmiş tariflər təyin etmək.
4. Müdiriyyətlər aviabağlamalar üçün götürülməli olan əlavə tarifləri müəyyən edir.
5. Əlavə tariflər aviadaşınma xərclərinə uyğun olmalı və istifadə edilən istiqamətdən asılı olmayaraq
eyni bir təyinat ölkəsinin bütün ərazisi üçün vahid olmalıdır; məktub korrespondensiyası aviagöndərişləri
üçün əlavə tariflərin hesablanması zamanı Müdiriyyətlərə, müştərilərin istifadə etdikləri əlavə blankların
çəkisini də nəzərə almağa icazə verilir.
6. Qəbul Müdiriyyəti aşağıdakı tərkibli məktub korrespondensiyası göndərişlərinə güzəştli tarif təyin
etmək hüququna malikdir:
6.1. öz ölkəsində dərc olunan qəzetlərə və dövri nəşrlərə, prinsipcə, müvafiq kateqoriyalı göndərişlərə
tətbiq edilən tariflərin 50%-dən çox olmayaraq güzəştlər;
6.2. elan və reklam xarakterli olmayan (üz qabığındakı və titul vərəqlərindəkilər istisna olmaqla) kitab
və broşürlərə, not və coğrafi xəritələrə 6.1-ci paraqrafda eyni ilə nəzərdə tutulmuş güzəştlər.
7. Qəbul Müdiriyyəti qeyri-standart göndərişlərə, məktub korrespondensiyası Reqlamentində
müəyyənləşdirilmiş standart göndərişlərə tətbiq olunan tariflərdən fərqli tariflər tətbiq etmək hüququna
malikdir.
8. 6-cı paraqrafa uyğun olaraq tariflərin endirilməsi hava yolu ilə daşman göndərişlərə də tətbiq edilir.
Lakin bu nəqliyyat xərclərinin ödənilməsinə gedən tarif payına heç bir endirilmə tətbiq edilmir.
Maddə 12
Xüsusi tariflər
1. 500 qramdan az çəkisi olan kiçik paketlər üçün ünvançıdan heç bir təslim edilmə tarifi alına bilməz.
Əgər 500 qramdan artıq çəkisi olan kiçik paketlər üçün daxili rejimdə təslim edilmə tarifi götürülürsə, eyni
tarif xaricdən daxil olan kiçik paketlər üçün də götürülə bilər.
2. Aşağıdakı hallarda Poçt müdiriyyətlərinə daxili rejimlə eyni olan tarifləri tutmağa icazə verilir:
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2.1. iş vaxtının sonunda qəbul edilən məktub korrespondensiyası göndərişi üçün göndəricidən tutulan
tarif.
2.2. Əməliyyat pəncərəsi işini qurtardıqdan sonra qəbul edilən məktub korrespondensiyası göndərişi
üçün göndəricidən tutulan tarif.
2.3. Göndərişin evdə qəbul edilməsi üçün göndəricidən tutulan tarif.
2.4. Əməliyyat pəncərəsi işini qurtardıqdan sonra götürülən (verilən) məktub korrespondensiyası
göndərişi üçün ünvançıdan tutulan tarif.
2.5. Tələb olunana qədər ünvanlanmış göndəriş üçün ünvançıdan tutulan tarif; bağlamanın göndəriciyə
qaytarıldığı və ya yerdən-yerə göndərildiyi halda götürülən məbləğ poçt bağlamaları Reqlamenti ilə təyin
edilmiş məbləğdən artıq ola bilməz.
2.6. Təyin olunmuş müddətlər ərzində ünvançı tərəfindən alınmamış çəkisi 500 qramdan artıq hər hansı
məktub korrespondensiyası göndərişinin və hər hansı bağlamanın saxlanılması üçün tarif. Bağlamalar üçün
bu tarif bağlamanı verən Müdiriyyət tərəfindən, xidmətində bağlama təyin olunmuş müddətlərdən artıq
saxlanılmış Müdiriyyətlərin xeyrinə tutulur; bağlama göndəricisinə qaytarıldığı və ya yerdən-yerə
göndərildiyi halda tutulan məbləğ poçt bağlamaları Reqlamentində təyin olunmuş məbləğdən artıq ola
bilməz.
3. Bağlama adətən ünvançıya evində çatdırılırsa, belə hallarda sonuncudan heç bir təslim edilmə tarifi
tutula bilməz. Bağlamanın ünvançıya evində çatdırılması adətən həyata keçirilmədiyi hallarda, onun daxil
olması barədə bildiriş pulsuz təslim edilməlidir. Əgər bağlama, daxil olma barədə bildirişə cavab olaraq
ünvançıya evində seçmə yolu ilə çatdırılırsa, bu halda ünvançıdan təslim edilmə tarifi tutula bilər. Bu tarif
daxili xidmətdə tətbiq edilən tarifə bərabər olmalıdır.
4. Fors-major şəraitinin təsiri nəticəsində dəymiş zərərləri ödəməyə razılaşmış Müdiriyyətlər forsmajor şəraitinin təsiri ilə bağlı maksimal məbləği Reqlamantlərdə təyin edilən bağlama üçün riskə görə tarif
götürə bilərlər.
Maddə 13
Sifarişli göndərişlər
1. Məktub korrespondensiyası göndərişləri sifarişli qaydada göndərilə bilər.
2. Sifarişli göndərişlər üçün tarif qabaqcadan ödənilməlidir. Bu, ödəniş tarifindən və maksimal məbləği
məktub korrespondensiyası Reqlamentində müəyyənləşdirilmiş, sifarişə görə təyin olunmuş tarifdən
ibarətdir.
3. Fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri zəruri olduğu hallarda, Poçt müdiriyyətləri göndəricidən və ya
alıcıdan 2-ci paraqrafda göstərilən tarifdən savayı, onların daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
xüsusi tarifləri götürə bilər.
Maddə 14
Nəzarətli çatdırılan göndərişlər
1. Məktub korrespondensiyası göndərişləri, bu cür xidmətlərə malik Müdiriyyətlər arasında nəzarətli
çatdırılan göndərişlər xidməti vasitəsilə göndərilə bilər.
2. Nəzarətli çatdırılan göndərişlər üçün tarif qabaqcadan ödənilir. Bu, ödəniş tarifindən və qəbul
Müdiriyyəti tərəfindən təyin olunmuş nəzarətli çatdırılmaya dair tarifdən ibarətdir. Bu tarif sifarişli
göndəriş üçün tarifdən aşağı olmalıdır.
Maddə 15
Qiyməti elan edilmiş göndərişlər
1. İçərisində qiymətli kağızlar, sənədlər və ya qiymətli əşyalar olan prioritet və qeyri-prioritet
göndərişlər və məktublar, eləcə də bağlamalar göndəricinin elan etdiyi məbləğlə tərkibi sığortalanmış halda
mübadilə oluna bilər. Bu mübadilə, Poçt müdiriyyətləri belə göndərişlərin ikitərəfli və ya birtərəfli
mübadilədə qəbulu barədə razılıq əldə etmiş üzv ölkələr arasındakı münasibətlərlə məhdudlaşdırılır.
2. Elan edilən qiymətin məbləği, prinsipcə, məhdudlaşdırılmır. Hər bir Müdiriyyət öz qərarı ilə qiymət
elan edilməsinin yuxarı həddini, bu hədd Reqlamentlərdə müəyyənləşdirilmiş məbləğdən aşağı olmamaq
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şərti ilə, təyin etmək hüququna malikdir. Bununla belə, daxili xidmətdə qəbul olunmuş qiymət həddi, əgər
bu hədd sifarişli məktubun və ya 1 kq çəkili bağlamanın itirilməsinə görə təyin edilmiş kompensasiya
məbləğinə bərabər və ya ondan yuxarıdırsa, tətbiq edilə bilər. Maksimal məbləğ XAH-la İttifaqın üzv
ölkələrinə bildirilir.
3. Qiyməti elan edilmiş göndəriş üçün tarif qabaqcadan ödənilməlidir. Bu tarif aşağıdakılardan
ibarətdir:
3.1. məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün sadə ödəniş tarifindən, 13.2-ci maddə üzrə sifarişə
görə təyin edilmiş tarifdən və sığorta rüsumundan;
3.2. bağlamalar üçün əsas tarifdən, fakültətiv-ekspedisiya rüsumundan və adi sığorta rüsumundan; əsas
tariflə yanaşı, zəruri halda, əlavə aviatariflər və xüsusi xidmətlərə görə tariflər götürülə bilər; ekspedisiya
rüsumu sifarişli məktub korrepondensiyası göndərişləri üçün Konvensiyada nəzərdə tutulmuş tarifdən artıq
ola bilməz.
4. Sifarişli göndəriş üçün müəyyən edilmiş tarif əvəzinə Poçt müdiriyyətləri, öz daxili xidmətlərinə
müvafiq olan tarif və ya müstəsna qaydada, maksimal məbləği məktub korrespondensiyası Reqlamentində
təyin olunmuş tarifi tətbiq etmək hüququna malikdir.
5. Sığorta rüsumunun maksimal məbləği Reqlamentlərdə təyin edilmişdir.
5.1. Məktub korrespondensiyası üçün bu tarif, təyinat ölkəsindən asılı olmayaraq, hətta fors-major
şəraiti ilə əlaqədar riskə məruz qalan ölkələrdə də tətbiq edilir.
5.2. Bağlamalar üçün fors-major vəziyyətinin təsiri ilə bağlı riskə görə mümkün tarif elə təyin
edilməlidir ki, bu tarifdən və sığortaya görə sadə tarifdən ibarət ümumi məbləğ, sığorta rüsumuna görə
tarifin maksimal məbləğindən yuxarı olmasın.
6. Fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri zəruri olduğu hallarda, Müdiriyyətlər göndəricilərdən və ya
ünvançılardan 3, 4 və 5-ci paraqraflarda göstərilən tariflərdən savayı, öz daxili qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş xüsusi tariflər götürə bilərlər.
7. Poçt müdiriyyətləri öz müştərilərinə, bu maddədə göstərilənlərdən savayı, digər şərtlərə uyğun olan
qiyməti elan edilmiş göndərişlər xidməti göstərmək hüququna malikdir.
Maddə 16
Ödəmə şərtli göndərişlər
1. Bəzi məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlamalar ödəmə şərtli göndərilə bilər. Ödəmə
şərtli göndərişlərlə mübadilə qəbul və təyinat Müdiriyyətləri arasında qabaqcadan saziş bağlanmasını tələb
edir.
Maddə 17
Təcili çatdırılan göndərişlər
1. Göndəricilərin xahişi əsasında və Müdiriyyətləri tərəfindən bu xidmətin həyata keçirildiyi ölkələrdə
bu göndərişlər, çatdırma müəssisəsinə daxil olduqca dərhal xüsusi çatdırıcı (çapar) vasitəsilə ünvançıya
evində çatdırılır.
Hər bir Müdiriyyət bu xidməti prioritet göndərişlərlə, aviagöndərişlərlə və ya əgər iki Müdiriyyət
arasında istifadə olunan yol yeganədirsə, LC yerüstü göndərişlərlə məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir.
2. Məktub korrespondensiyası poçtunun göndərilməsi üçün bir neçə kanala malik Müdiriyyətlər təcili
göndərişləri, bu göndərişlər giriş poçtu üçün mübadilə məntəqəsinə daxil olduqdan sonra, ən sürətli daxili
kanalla buraxmalı, sonra isə mümkün qədər tez işləməlidir.
3. Təcili göndərişlər üçün ödəniş tarifindən başqa, minimum sadə prioritet/-qeyri-prioritet (şəraitdən
asılı olaraq) göndərişin və ya sadə məktubun ödəniş məbləğinə və maksimum Reqlamentlərdə təyin edilmiş
məbləğə əlavə tarif götürülür. Bu tarif qabaqcadan tam ödənilməlidir. Bağlamalar üçün o, hətta bağlamanın
təcili çatdırıla bilmədiyi və yalnız daxil olma barədə bildirişin təcili çatdırıldığı halda da tutulur.
4. Əgər təcili çatdırma xüsusi çətinliklər yaradırsa, bu halda daxili xidmətdə bu növ göndərişlərə aid
müddəalara uyğun olaraq əlavə tarif götürülə bilər. Əlavə tarif eləcə də bağlamalar üçün, hətta onun
qaytarıldığı və ya yerdən-yerə göndərildiyi hallarda da alınır; bu hallarda haqqın məbləği poçt bağlamaları
Reqlamenti ilə təyin olunmuş maksimum məbləğdən çox ola bilməz.
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5. Təyinat Müdiriyyətinin qaydaları buna imkan verirsə, ünvançılar çatdıran müəssisədən onlara
çatacaq göndərişlərin müəssisəyə daxil olduqca özlərinə təcili çatdırılmasını xahiş edə bilər. Bu halda
təyinat Müdiriyyəti çatdırma zamanı, öz daxili xidmətində tətbiq etdiyi tarifi götürmək hüququna malikdir.
Maddə 18
Alınma barədə xəbərnamə
1. Sifarişli göndərişin, nəzarətli çatdırılan göndərişin, bağlamanın və ya qiyməti elan edilmiş göndərişin
qəbulu zamanı göndərici, maksimal məbləği Reqlamentlərlə təyin edilmiş tarifi ödəməklə, göndərişin
alınması barədə xəbərnamənin ona göndərilməsini tələb edə bilər. Alınma barədə xəbəmamə göndəriciyə
həmişə poçtla və ən tez yolla (avia və ya yerüstü) qaytarılır.
2. Bununla belə Müdiriyyətlər, bağlamalar üçün bu xidməti qiyməti elan edilmiş bağlamalarla, əgər
belə məhdudiyyət onun daxili qaydaları ilə nəzərdə tutulmuşdursa, məhdudlaşdıra bilər.
Maddə 19
Şəxsən təslim edilmə
1. Göndəricinin xahişi ilə Poçt müdiriyyətləri arasındakı razılıq əsasında sifarişli göndərişlər, nəzarətli
çatdırılan göndərişlər və qiyməti elan edilmiş göndərişlər şəxsən ünvan sahibinə təslim edilir. Müdiriyyətlər
bu tipli göndərişlərin yalnız alınma barədə xəbərnamə ilə müşayiət edilməsi haqqında razılaşa bilərlər.
Bütün hallarda göndərici göndərişin şəxsən təslim edilməsi üçün maksimal məbləği, məktub
korrespondensiyası Reqlamentində təyin edilmiş tarifi ödəyir.
Maddə 20
Tarif və rüsum alınmadan çatdırılan göndərişlər
1. Poçt müdiriyyətləri arasındakı razılıq əsasında qəbul müəssisəsini qabaqcadan bu haqda xəbərdar
etmək şərtilə göndərici məktub korrespondensiyası göndərişlərinin və poçt bağlamalarının təyinat yerində
verilməsi zamanı bu göndərişlərə hesablanacaq bütün tarif və rüsumların ödənilməsini öz üzərinə götürə
bilər. Məktub korrespondensiyası göndərişi ünvançıya təslim edilməyənə qədər, göndərici qəbuldan sonra
onu tarif və rüsum ödənilmədən verilməsi barədə tələb edə bilər.
2. Göndərici təyinat müəssisəsinin ünvan sahibindən tələb edə biləcəyi bütün məbləği ödəmək
öhdəliyini öz üzərinə götürməlidir. Zəruri halda o, qabaqcadan ödənişi həyata keçirməlidir.
3. Qəbul Müdiriyyəti göndəricidən qəbul ölkəsində ona göstərilən xidmət üçün maksimal ölçüsü
Reqlamentlərlə təyin edilmiş tarif götürür.
4. Məktub korrespondensiyası göndərişi qəbul edildikdən sonra xahiş göndərildiyi halda, qəbul
Müdiriyyəti, bundan başqa, maksimal məbləği Reqlamentdə təyin edilmiş əlavə tarif götürür.
5. Təyinat Müdiriyyəti hər bir göndəriş üçün, maksimal məbləği Reqlamentlərdə təyin edilmiş
komission rüsum tutmaq hüququna malikdir. Bu rüsum göndərişin gömrüyə təqdim olunması üçün
rüsumdan asılı olmayaraq götürülür. Həmin məbləğ göndəricidən təyinat Müdiriyyətinin xeyrinə olaraq
tutulur.
6. Hər bir Poçt müdiriyyəti tarif və rüsum alınmayan göndərişlər xidmətini sifarişli məktub
korrespondensiyası göndərişləri ilə və qiyməti elan edilmiş göndərişlərlə məhdudlaşdırmaq hüququna
malikdir.
Maddə 21
Cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiyası xidməti
1. Poçt müdiriyyətləri öz aralarında "Cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiyası"
(CBKK/CCRİ) adlanan fakültətiv xidmətdə iştirak barədə razılığa gələ bilərlər. Lakin bütün Müdiriyyətlər
CBKK göndərişlərinin qaytarılma xidmətini göstərməyə borcludur.
Maddə 22
Beynəlxalq cavab kuponları
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1. Poçt müdiriyyətləri Beynəlxalq büro tərəfindən buraxılan beynəlxalq cavab kuponları satmaq və bu
satışı öz daxili qanunvericiliyi əsasında məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir.
2. Cavab kuponunun dəyəri məktub korrespondensiyası Reqlamentində təyin edilir. Maraqlı Poçt
müdiriyyətləri tərəfindən müəyyən edilən satış qiyməti bu dəyərdən aşağı ola bilməz.
3. Cavab kuponları istənilən üzv ölkədə xaricə ünvanlanan sadə prioritet məktub korrespondensiyası
göndərişinin və ya sadə avia məktubun minimal
ödəniş haqqına bərabər olan poçt markalarına və əgər mübadilə ölkəsinin daxili qanunvericiliyi
qadağan etmirsə, eləcə də ödənişin bütöv poçt nişanlarına və poçt ödəniş nişanları və ya ottisklərinə
dəyişdirilir.
4. Bundan əlavə, üzv ölkənin Poçt müdiriyyəti cavab kuponlarının mübadiləsində cavab kuponlarmı və
ödənilməli olan göndərişləri eyni vaxtda tələb etmək hüququnu özündə saxlaya bilər.
Maddə 23
Kövrək bağlamalar. İriölçülü bağlamalar
1. "Kövrək bağlama", içərisində tez sınan əşyalar olan və xüsusi ehtiyatlı davranış tələb edən hər hansı
bir bağlamadır.
2. "İriölçülü bağlama" aşağıdakılara deyilir:
2.1. ölçüləri, poçt bağlamaları Reqlamentində müəyyən olunmuş və ya Müdiriyyətlərin qarşılıqlı
mübadilədə təyin edə bildiyi hüdudlardan kənara çıxan hər cür bağlamaya;
2.2. öz forması və ya strukturuna görə digər bağlamalarla birlikdə asanlıqla yüklənilə bilməyən və
xüsusi ehtiyatlılıq tələb edən bağlamaya.
3. Kövrək və iriölçülü bağlamalar üçün maksimal məbləği poçt bağlamaları Reqlamentində göstərilən
əlavə tarif götürülür. Əgər bağlama kövrək və iriölçülü olarsa, əlavə tarif yalnız bir dəfə tutulur. Lakin bu
bağlamalar üçün əlavə aviatariflər heç bir artıma məruz qalmır.
4. Kövrək və iriölçülü bağlamalar mübadiləsi yalnız belə göndərişlərə yol verən Müdiriyyətlər arasında
həyata keçirilir.
Maddə 24
Qruplaşdırılmış göndərişlər xidməti "Konsiqnasiya"
1. Poçt müdiriyyətləri öz aralarında, bir göndərici tərəfindən qruplaşdırılmaqla xarici ölkəyə
ünvanlanmış göndərişlər üçün "Konsiqnasiya" adı altında qruplaşdırılmış göndərişlər fakültətiv xidmətində
iştirak etmək barədə razılığa gələ bilərlər.
2. İmkan daxilində bu xidmət poçt bağlamaları Reqlamentində müəyyən edilmiş loqotiplə
identifikasiya oluna bilər.
3. Bu xidmət barədə təfərrüatlar Poçt istismarı şurasının təyin etdiyi müddəalar əsasında qəbul və
təyinat Müdiriyyətləri arasında ikitərəfli qaydada müəyyənləşdirilir.
Maddə 25
Yolverilməz göndərişlər. Qadağalar
1. Konvensiya və Reqlamentlərin tələb etdiyi şərtlərə cavab verməyən göndərişlərə yol verilmir.
2. Reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş istisnalardan başqa, aşağıda sadalanan əşyaların bütün kateqoriyalı
göndərişlərə daxil edilməsi qadağandır:
2.1. narkotik və psixotrop maddələr;
2.2. partlayıcı, alovlanan və ya digər təhlükəli maddələr, həmçinin radioaktiv maddələr;
2.2.1. bu qadağaya aşağıdakılar düşmür:
2.2.1.1.məktub korrespondensiyası göndərişlərində yollanılan 44-cü maddədə nəzərdə tutulmuş bioloji
maddələr;
2.2.1.2.məktub keorrespondensiyası göndərişlərində və poçt bağlamalarında göndərilən 26-cı maddə
üzrə nəzərdə tutulmuş radioaktiv maddələr.
2.3. Ləyaqətsizlik və əxlaqsızlıq təlqin edən əşyalar;
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2.4. canlı heyvanlar (3-cü paraqrafda nəzərdə tutulmuş istisnalardan başqa);
2.5. təyinat ölkəsinə idxalı və ya istifadəsi qadağan olunmuş əşyalar;
2.6. xarakteri və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə törədə bilən, digər göndərişləri və
ya poçt avadanlığını çirkləndirə və ya korlaya bilən əşyalar;
2.7. göndərici və ünvançı olmayan, yaxud göndərici və ya ünvaçı ilə birlikdə yaşamayan şəxslərin
mübadilə etdikləri cari və şəxsi xarakterli sənədlər, həmçinin bütün növ korrespondensiya.
3. Bununla belə, aşağıdakıların göndərilməsinə yol verilir:
3.1.
qiyməti elan edilmiş göndərişlər istisna olmaqla, məktub korrespondensiyası
göndərişlərində:
3.1.1.arıların, zəlilərin və barama qurdlarının;
3.1.2.rəsmən tanınmış təşkilatlar arasında mübadilə edilən və tədqiqat üçün nəzərdə tutulmuş
parazitlərin və ziyanverici həşəratların tələfedicilərinin;
3.2.
bağlamalarda, müvafiq ölkələrin poçt qaydaları ilə poçta göndərilməsinə icazə verilən canlı
heyvanların.
4. Poçt bağlamalarına aşağıdakı əşyaların qoyulması qadağandır:
4.1. göndərici və ünvan sahibi arasında və ya onlarla yaşayan şəxslər arasında mübadilə edilən aktual
və şəxsi xarakterə malik sənədlər;
4.2. göndərici və ünvan sahibindən və ya onlarla birlikdə yaşayan şəxslərdən başqa, digər şəxslər
arasında mübadilə edilən hər cür xarakterli korrespondensiya.
5. Sikkələrin, bank biletlərinin, kredit biletlərinin və ya təqdim edənin hər hansı qiymətlisinin, yol
çeklərinin, məmulatlarda və ya emal olunmamış şəkildə platin, qızıl və ya gümüşün, qiymətli daşların,
zərgərlik məmulatlarının və digər qiymətli əşyaların aşağıdakı göndərişlərin içərisinə qoyulması
qadağandır:
5.1. qiyməti elan edilməmiş məktub korrespondensiyası göndərişlərinə; lakin əgər qəbul və təyinat
ölkəsinin qanunvericiliyi buna yol verirsə, həmin əşyalar sifarişli göndəriş kimi bağlı zərflərdə göndərilə
bilər;
5.2. qiyməti elan edilmiş bağlamaların yol verildiyi iki ölkə arasında mübadilə olunan qiyməti elan
edilməmiş bağlamalarda; bundan əlavə, hər bir Müdiriyyət, onun ölkəsindən çıxan və ya ora daxil olan,
yaxud onun ərazisindən keçməklə tranzit göndərilən qiyməti elan olunmuş və ya olunmamış göndərişlərdə
külçə şəklində qızıl göndərilməsini qadağan etmək hüququna malikdir; o, bu göndərişlərin həqiqi dəyərini
məhdudlaşdıra bilər.
6. Çap nəşrləri və sekoqramların içərisində:
6.1. heç bir annotasiya, cari və şəxsi yazışma xarakterli heç bir sənəd göndərilə bilməz;
6.2. heç bir marka, möhürlü və ya möhürsüz heç bir ödəniş blankı, qiymət kəsb edən heç bir sənəd
göndərilə bilməz.
7. Səhvən qəbul edilmiş göndərişlərin işlənilməsi Reqlamentlərdə müəyyənləşdirilir. Bununla belə,
içərisində 2.1, 2.2 və 2.3-cü paraqraflarda sadalanmış əşyalar olan göndərişlər heç bir halda nə təyinatı, nə
ünvanı üzrə çatdırılmamalı və nə də qəbul yerinə qaytarılmamalıdır.
Maddə 26
Radioaktiv maddələr
1. Müvafiq Reqlamentlər əsasında bağlanılmış və qablaşdırılmış radioaktiv maddələrin buraxılması, bu
göndərişlərə qarşılıqlı mübadilədə, yaxud bir istiqamətdə yol verilməsi barədə razılıq əldə etmiş Poçt
müdiriyyətləri arasındakı əlaqələrlə məhdudlaşdırılır.
2. Radioaktiv maddələr məktub korrespondensiyası göndərişlərində yollanılarkən, onlar üçün prioritet
göndərişlərin tarifi və ya məktuba görə və sifarişə görə tarif tutulur.
3. İçərisində raioaktiv maddələr olan məktub korrespondensiyası göndərişləri və ya poçt bağlamaları
ən tez yolla, müvafiq əlavə aviatariflərin ödənilməsi şərtilə, adətən, aviayolla göndərilməlidir.
4. Radioaktiv maddələr yalnız müvafiq icazəsi olan göndəricilər tərəfindən göndərilə bilər.
Maddə 27
Yerdən-yerə göndərilmə
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1. Alıcının ünvanı dəyişdiyi halda göndəriş, Reqlamentlərdə müəyyən edilmiş şərtlər sasında, dərhal
ona yerdən-yerə göndərilir.
2. Lakin aşağıdakı hallarda göndərişlər yerdən-yerə göndərilmir:
2.1. əgər göndərici göndəriş üzərində təyinat ölkəsində anlaşılan dildə müvafiq qeyd etməklə, onun
yerdən-yerə göndərilməsini qadağan edirsə;
2.2. əgər göndərişin üzərində alıcının ünvanı ilə yanaşı "və ya bu ünvanda yaşayan hər hansı bir şəxsə"
qeydi göstərilmişdirsə.
3. Öz daxili xidmətində yerdən-yerə göndərilmə xahişinə görə rüsum götürən Poçt müdiriyyətlərinə,
belə bir rüsumu beynəlxalq xidmətdə də götürməsinə icazə verilir.
4. Çatdırılmayan məktub korrespondensiyası göndərişlərinin bir ölkədən digər ölkəyə yerdən-yerə
göndərilməsi üçün, Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə, heç bir əlavə tarif götürülmür.
Bununla belə, öz daxili xidmətində yerdən-yerə göndərilmə üçün tarif götürən Müdiriyyətlərə, bu cür tarifi
onların xidmətlərində yerdən-yerə göndərilən beynəlxalq xidmətin məktub korrespondensiyası göndərişləri
üçün də götürməsinə icazə verilir.
Maddə 28
Çatdırılması mümkün olmayan göndərişlər
1. Poçt müdiriyyətləri hər hansı səbəbdən ünvançıya çatdırıla bilməyən göndərişlərin qaytarılmasını
təmin edir.
2. Göndərişlərin saxlanılma müddəti Reqlamentlərdə təyin edilir.
3. Ünvançıya verilə bilməyən və ya xidməti qaydada tutulub saxlanılan hər hansı bağlama göndəricinin
müəyyən etdiyi təlimat əsasında poçt bağlamaları Reqlamenti ilə təyin olunmuş qaydalar daxilində
işlənilməlidir.
4. Əgər göndərici ünvan sahibinə verilə bilməmiş bağlamadan imtina edirsə, bu halda təyinat
Müdiriyyəti həmin bağlama ilə öz daxili qanunvericiliyinə uyğun rəftar edir. Nə göndərici, nə də Poçt
müdiriyyətləri bağlama üçün götürülə bilən (lakin götürülməmiş) poçt tariflərini, gömrük və digər
rüsumları ödəməyə borclu deyildir.
5. Bağlamanın içərisindəki əşyalardan yalnız tez xarab olan və ya çürüyə bilənləri qabaqcadan
xəbərdarlıqsız və hüquqi rəsmiyyət yerinə yetirilmədən dərhal satıla bilər. Satış, bu bağlamaya hüququ olan
şəxsin xeyrinə olaraq, hətta yolda belə (birbaşa və əks istiqamətlərdə) həyata keçirilir. Əgər satış mümkün
deyilsə, xarab və ya çürümüş əşyalar məhv edilir.
6. Çatdırılması mümkün olmayan, qəbul ölkəsinə qaytarılan məktub korrespondensiyası göndərişləri
üçün Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş istisnalardan başqa, heç bir əlavə tarif alınmır. Bununla belə, öz daxili
xidmətində qaytarılma üçün tarif götürən Müdiriyyətlərə eyni tarifi onlara qaytarılan beynəlxalq rejim
göndərişləri üçün də tutmağa icazə verilir.
7. 6-cı paraqrafın müddəalarına baxmayaraq, əgər Müdiriyyət öz ərazisində yaşayan müştərinin kənar
ölkədə qəbul edilmiş göndərişini göndəriciyə qaytarılmaq üçün alırsa, bu halda o, göndəricidən və ya
göndəricilərdən hər bir göndərişin işlənilməsi üçün tarif götürmək hüququna malikdir. Bu tarif həmin
göndərişin, haqqında söhbət gedən Müdiriyyətə çatdırılarkən, alınmalı olan ödəniş tarifindən yuxarı
olmamalıdır.
7.1. 7-ci paraqrafın müddəalarına uyğun olaraq, göndərici və ya göndəricilər adları əks ünvanda və ya
əks ünvanlarda göstərilən şəxslər və ya təşkilatlardır.
Maddə 29
Qaytarılma. Göndəricinin xahişi üzrə ünvanın dəyişdirilməsi və ya düzəliş edilməsi
1. Məktub korrespondensiyasının göndəricisi onun qaytarılması, ünvanın dəyişdirilməsi və ya ona
düzəliş olunması barədə Reqlamentdə təyin edilmiş şərtlərlə xahiş edə bilər.
2. Hər bir Poçt müdiriyyəti, əgər qanunvericiliyi buna yol verirsə, digər Müdiriyyətin xidmətində qəbul
olunmuş hər hansı məktub korrespondensiyası göndərişinin qaytarılması, ünvanının dəyişdirilməsi və ya
ona düzəliş edilməsi barədə ərizəni qəbul etməyə borcludur.
3. Hər bir ərizəyə görə göndərici maksimal məbləği Reqlamentlərdə təyin olunmuş xüsusi tarifi
ödəməlidir.
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4. Bağlama göndəricisi onun qaytarılmasını və ya üzərində ünvanın dəyişdirilməsini xahiş edə bilər. O,
hər hansı yeni göndərilmə üçün tələb edilə biləcək məbləği ödəməyə zəmanət verməlidir.
5. Bununla belə, Müdiriyyətlər 4-cü paraqrafda göstərilən ərizələri, belə ərizələr onların daxili
xidmətlərində qəbul edilmirsə, qəbul etməmək hüququna malikdir.
Maddə 30
Reklamasiyalar
1. Reklamasiyalar göndərişin qəbulunun ertəsi günündən hesab olunmaqla 6 ay ərzində qəbul edilir.
2. Hər bir Poçt müdiriyyəti digər Müdiriyyətin xidmətində qəbul olunmuş istənilən göndəriş barədə
reklamasiyaları qəbul etməyə borcludur.
3. Adi bağlamalara və qiyməti elan olunmuş bağlamalara ayrı-ayrı reklamasiyalar tərtib edilməlidir.
4. Reklamasiyaların işlənilməsi pulsuz həyata keçirilir. Lakin, əgər EMS xidmətindən istifadə barədə
sifariş edilərsə, bu halda əlavə xərclər, prinsipcə, həmin sifarişi verən tərəfindən ödənilir.
Maddə 31
Gömrük baxışı
1. Qəbul ölkəsinin Poçt müdiriyyəti və təyinat ölkəsinin Poçt müdiriyyəti öz ölkələrinin
qanunvericiliyinə uyğun surətdə göndərişləri gömrük baxışına təqdim etmək hüququna malikdir.
2. Gömrük nəzarətindən keçməli olan göndərişlər üçün poçtun xeyrinə, maksimal məbləği
Reqlamentlərdə təyin edilmiş gömrüyə təqdim edilməyə görə tarif götürülə bilər. Bu tarif yalnız üzərinə
gömrük rüsumları və ya bu cür xarakterli hər hansı digər vergi qoyulan göndərişlərin gömrüyə təqdim
edilməsi və gömrük baxışı üçün tutulur.
Maddə 32
Gömrük baxışı üçün tarif
Müştərilər adından gömrük baxışı keçirməyə icazə almış Poçt müdiriyyətləri müştərilərdən əməliyyatın
real dəyərinə əsaslanmış tarif götürmək hüququna malikdir.
Maddə 33
Gömrük rüsumları və digər haqlar
1. Poçt müdiriyyətləri, şəraitdən asılı olaraq, göndəricilərdən və ya göndərişlərin ünvan sahiblərindən
gömrük rüsumları və bütün digər mümkün vergiləri götürmək hüququna malikdir.
Fəsil 2
MƏSULİYYƏT
Maddə 34
Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyəti. Kompensasiyalar
1. Ümumi müddəalar
1.1.
35-ci maddədə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Poçt müdiriyyətləri cavabdehlik
daşıyır:
1.1.1.sifarişli göndərişlərin, adi bağlamaların və qiyməti elan olunmuş göndərişlərin itirilməsi,
oğurlanması və ya zədələnməsinə görə;
1.1.2.nəzarətli çatdırılan göndərişlərin itirilməsinə görə.
1.2.
Əgər sifarişli göndərişin, sadə bağlamanın və ya qiyməti elan olunmuş göndərişin itkisi, tam
oğurlanması və ya tam zədələnməsi kompensasiyaya əsas verməyən fors-major şəraitinin nəticəsidirsə, bu
halda göndərici, sığorta rüsumu istisna olmaqla, ödədiyi tariflərin kompensasiyası hüququna malikdir.
2. Sifarişli göndərişlər.
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2.1. Sifarişli göndərişin itkisi, tam oğurlanması və ya tam zədələnməsi halında göndərici məktub
korrespondensiyası Reqlamentində təyin edilmiş kompensasiya hüququna malikdir. Əgər göndərici məktub
korrespondensiyası Reqlamentində təyin edildiyindən aşağı məbləğ tələb edirsə, bu halda Müdiriyyət
həmin aşağı məbləği ödəmək və məsələnin aidiyyəti olduğu digər Müdiriyyətlərdən bu əsasla
kompensasiya almaq hüququna malikdir.
2.2. Sifarişli göndərişin qismən oğurlanma və ya qismən zədələnməsi halında göndərici, dəymiş zərərin
həqiqi dəyərinə, prinsipcə, uyğun kompensasiya hüququna malikdir. Bununla belə, bu kompensasiya heç
bir halda məktub korrespondensiyası Reqlamenti ilə itki, tam oğurlanma və ya tam zədələnmə halları üçün
təyin edilmiş məbləğdən artıq ola bilməz. Dolayısı ilə dəyən ziyanlar və ya realizə edilməmiş mənfəət
nəzərə alınmır.
3. Nəzarətli çatdırılan göndərişlər
3.1. Nəzarətli çatdırılan göndərişin itkisi, tam oğurlanması və ya tam zədələnməsi halında göndərici
ödənilmiş tariflərin kompensasiyası hüququna malikdir.
4. Sadə bağlamalar
4.1. Sadə bağlamanın itkisi, tam oğurlanması və ya tam zədələnməsi halında göndərici poçt bağlamaları
Reqlamentində təyin edilmiş kompensasiya hüququna malikdir.
4.2. Sadə bağlamanın qismən oğurlanması və ya qismən zədələnməsi halında göndərici dəymiş zərərin
həqiqi dəyərinə, prinsipcə, uyğun kompensasiya hüququna malikdir. Bununla belə, bu kompensasiya heç
bir halda poçt bağlamaları Reqlamentində itki, tam oğurlanma və ya tam zədələnmə halları üçün təyin
edilmiş məbləğdən artıq ola bilməz. Dolayısı ilə dəyən ziyanlar və ya realizə edilməmiş mənfəət nəzərə
alınmır.
4.3. Poçt müdiriyyətləri öz aralarında çəkidən asılı olmayaraq hər bir bağlama üçün poçt bağlamaları
Reqlamentində təyin olunmuş məbləğin ikitərəfli münasibətlərdə tətbiqi barədə razılığa gələ bilərlər.
5. Qiyməti elan edilmiş göndərişlər
5.1. Qiyməti elan edilmiş göndərişin itkisi, tam oğurlanması və ya tam zədələnməsi halında göndərici
elan olunmuş qiymətin XAH-la məbləğinə prinsipcə uyğun olan kompensasiya hüququna malikdir.
5.2. Qiyməti elan edilmiş göndərişin qismən oğurlanması və ya zədələnməsi halında göndərici dəymiş
zərərin həqiqi dəyərinə, prinsipcə, uyğun kompensasiya hüququna malikdir. Bununla belə, bu
kompensasiya, heç bir halda, elan olunmuş qiymətin XAH-la məbləğindən artıq ola bilməz. Dolayı ziyanlar
və ya realizə edilməmiş mənfəət nəzərə alınmır.
6. 4-cü və 5-ci paraqraflarda baxılmış hallarda, kompensasiya məbləği eyni tipli əşyaların və ya
malların göndərilmə üçün qəbul olunduğu yerdə və anda mövcud preyskurant qiymətləri üzrə XAH-a
çevirməklə hesablanır. Preyskurant qiymətləri olmadıqda, kompensasiya əşyaların və ya malların adi
qiymətləri üzrə, həmin əsaslarla hesablanır.
7. Əgər kompensasiya sifarişli göndərişin, sadə bağlamanın və ya qiyməti elan edilmiş göndərişin itkisi,
tam oğurlanması və ya tam zədələnməsinə görə təyin edilirsə, bu halda göndərici və ya şəraitdən asılı olaraq
ünvançı həm də, sifariş və ya sığorta rüsumu istisna olmaqla, ödəmiş olduğu tarif və rüsumların
kompensasiyası hüququna malikdir. Eyni qayda pis vəziyyətə düşməsinə görə alıcının imtina etdiyi və bu
zədələnməyə görə poçt xidmətinin məsuliyyət daşıdığı sifarişli göndərişlərə, sadə bağlamalara və ya
qiyməti elan olunmuş göndərişlərə də tətbiq edilir.
8. 2-ci, 4-cü və 5-ci paraqrafların müddəalarından kənara çıxaraq, ünvan sahibi oğurlanmış və ya
zədələnmiş sifarişli göndərişi, sadə bağlamanı və ya qiyməti elan olunmuş göndərişi aldıqdan sonra da
kompensasiya hüququna malikdir.
9. Qəbul müdiriyyəti öz ölkəsində göndəricilərə sifarişli göndərişlər və qiyməti elan edilmiş bağlamalar
üçün 2.1 və 4.1-ci paraqraflarda göstərilən məbləğlərdən az olmamaq şərtilə, öz daxili qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş kompensasiyaları ödəmək hüququna malikdir. Bu müddəa, kompensasiya ünvançıya
ödənildiyi halda, təyinat Müdiriyyətinə də aiddir. Bununla belə, 2.1 və 4.1-ci paraqraflar üzrə təyin edilmiş
məbləğlər aşağıdakı hallarda tətbiq ediləcək qalır:
9.1. məsul Müdiriyyətə qarşı iddia irəli sürüldüyü halda;
9.2. göndərici öz hüquqlarından ünvan sahibinin xeyrinə imtina etdiyi və ya əksinə hallarda.
Maddə 35
Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyətdən azad edilməsi
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1. Poçt müdiriyyətləri sifarişli göndərişlərin, nəzarətli çatdırılan göndərişlərin, bağlamaların və qiyməti
elan edilmiş göndərişlərin alınıb-verilməsini öz daxili qaydaları ilə uyğun kateqoriyalı göndərişlər üçün
təyin olunmuş şərtlər daxilində həyata keçirdikləri hallarda, həmin göndərişlərə görə məsuliyyət
daşımaqdan azad edilirlər. Bununla belə, məsuliyyət aşağıdakı hallarda saxlanılır:
1.1. əgər oğurluq və ya zədələnmə, göndəriş təqdim edilənə qədər, yaxud təslim edildiyi anda aşkar
edilmişdirsə;
1.2.əgər daxili qanunvericilik buna icazə verirsə, ünvan sahibi və ya lazımi halda, göndəriş qəbul yerinə
qaytarıldığı zaman, göndərici oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişi qeyd-şərtlə qəbul edirsə;
1.3.əgər daxili qanunvericilik buna icazə verirsə, sifarişli göndəriş məktublar üçün yeşiyə qoyulur, lakin
ünvançı reklamasiya təqdim edərək göndərişi almadığını bəyan edirsə;
1.4.əgər bağlamanın və ya qiyməti elan olunmuş göndərişin ünvan sahibi və ya geri qaytarılma halında
onun göndəricisi, göndərişi alarkən düzgün imza verməsinə baxmayaraq, ona göndərişi vermiş Müdiriyyətə
zədələnmə aşkar etdiyi barədə dərhal xəbər verirsə; o, oğurluğun və ya zədələnmənin göndərişi aldıqdan
sonra baş vermədiyi barədə sübut təqdim etməlidir.
2. Poçt müdiriyyətləri aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:
2.1. 12.4-cü maddəyə əməl edilməsi şərtilə fors-major şəraitinin təsiri halında:
2.2. əgər məsuliyyət başqa cür sübut olunmamışsa, fors-major şəraitinin təsiri nəticəsində xidməti
sənədlərin məhv olması səbəbindən göndərişin taleyini müəyyənləşdirə bilmədikləri halda;
2.3. əgər ziyan göndəricinin günahı və ya səhlənkarlığı üzündən, yaxud göndəriş tərkibinin
xüsusiyyətləri ilə əlaqədar dəymişdirsə;
2.4. əgər söhbət, içərisindəkinə 25-ci maddədə nəzərdə tutulmuş qadağaların şamil edildiyi və onların
tərkibi ilə əlaqədar, müvafiq hökumətlər tərəfindən müsadirə və ya məhv edilmiş göndərişlərdən gedirsə;
2.5. təyinat ölkəsinin qanunvericiliyi ilə göndərişin müsadirə edilməsi barədə həmin ölkənin
Müdiriyyətindən məlumat alındığı halda;
2.6. əgər qiyməti bilərəkdən, içərisindəkilərin real dəyərindən yüksək elan edilmiş göndərişlərdən
söhbət gedirsə;
2.7. əgər göndərici göndərişin qəbulunun ertəsi günündən başlamaqla, altı ay müddətində heç bir
reklamasiya verməmişdirsə;
2.8. əgər söhbət hərbi əsirlərin və internə edilmiş mülki şəxslərin bağlamalarından gedirsə.
3. Poçt müdiriyyətləri gömrük bəyannaməsinə görə, onun hansı formada tərtib edilməsindən asılı
olmayaraq, heç bir məsuliyyət daşımır. Müdiriyyətlər həmçinin gömrük baxışına məruz qalan göndərişlərin
yoxlanılması zamanı gömrük xidmətlərinin qəbul etdiyi qərarlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.
Maddə 36
Göndəricinin məsuliyyəti
1. Göndərişləri təqdim edən şəxs, göndərilməsinə icazə verilməyən və ya buraxılış şərtlərinə cavab
verməyən əşyaları göndərməklə əlaqədar, digər poçt göndərişlərinə vurulmuş bütün zədələnmələrə görə
məsuliyyət daşıyır.
2. Göndərici Poçt müdiriyyətləri ilə eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyır.
3. Qəbul müəssisəsi bu cür göndərişi qəbul etmiş olduğu halda belə, göndərici üzərindən məsuliyyət
götürülmür.
4. Əksinə, Poçt müdiriyyətləri və daşıyıcılar tərəfindən yol verilmiş səhvə və ya laqeydliyə görə
göndərici məsuliyyət daşımır.
Maddə 37
Kompensasiyaların ödənilməsi
1. Məsuliyyət daşıyan Müdiriyyətə iddia irəli sürmə hüququna əməl edilməsi şərtilə kompensasiyanın
ödənilməsi, tarif və rüsumların qaytarılması öhdəliyi, şəraitdən asılı olaraq qəbul Müdiriyyətinin və ya
təyinat Müdiriyyətinin üzərinə qoyulur.
2. Göndərici öz hüquqlarından ünvan sahibinin xeyrinə imtina etmək hüququna malikdir. Və əksinə,
ünvan sahibi öz hüquqlarından göndəricinin xeyrinə olaraq imtina etmək hüququna malikdir. Əgər daxili
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qaunvericilik buna imkan verirsə, göndərici və ya ünvan sahibi üçüncü bir şəxsə kompensasiyanı almağa
icazə verə bilər.
3. Şəraitdən asılı olaraq, qəbul Müdiriyyəti və ya təyinat Müdiriyyəti, daşınmada iştirak edən və
müntəzəm məlumatları alaraq iki ay müddətində, yaxud əgər bu məsələ barədə telefaksla və ya
reklamasiyanın alınmasını təsdiq etməyə imkan verən hər hansı digər elektron rabitə vasitəsinin köməyi ilə
xəbər verilmişdirsə, 30 gündən sonra, sorğuya qəti cavab və ya aşağıdakı məlumatlardan birini verməyən
Müdiriyyətin əvəzində şikayətçiyə, ona çatası müvafiq kompensasiyanı ödəyə bilər:
3.1. göndərişin zədələnmə səbəbi, ehtimal ki, fors-major şəraitinin təsiri ilə bağlıdır;
3.2. göndəriş, içərisindəkinə görə kompetent orqanlar tərəfindən tutulub saxlanılmış, müsadirə
olunmuş və ya məhv edilmişdir, yaxud təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə
edilmişdir.
4. Şəraitdən asılı olaraq, qəbul və ya təyinat Müdiriyyəti, reklamasiya blankı tam doldurulmadığından
əlavə məlumat almaq üçün onun qaytarılmasının zəruri olduğu, bunun isə 3-cü paraqrafda təyin edilmiş
müddətin artmasını tələb etdiyi halda da, şikayətçiyə ona çatası kompensasiyanı ödəyə bilər.
5. Əgər söhbət ödəmə şərtli göndərişə dair reklamasiyadan gedirsə, qəbul Müdiriyyəti müntəzəm
sorğuları alaraq iki ay müddətində bu sorğulara qəti cavab verməyən təyinat Müdiriyyətinin hesabına
zərərin məbləği dəyərində kompensasiyanı şikayətçiyə ödəmək hüququna malikdir.
Maddə 38
Ödənilmiş kompensasiyanın göndəricidən və ya ünvançıdan geri alınma imkanı
1. Əgər kompensasiya ödənişindən sonra əvvəllər itmiş hesab edilən sifarişli göndəriş, bağlama və ya
qiyməti elan olunmuş göndəriş və ya içindəkinin bir hissəsi tapılmışdırsa, bu halda göndərici və ya ünvan
sahibi ödənilmiş kompensasiyanın geri alınması şərtilə üç ay ərzində göndərişin ona verilə biləcəyi barədə
məlumatlandırılır. Eyni zamanda ondan göndərişin kimə təslim edilməli olduğu barədə sorğu edilir. İmtina
halında və ya təyin olunmuş müddət ərzində cavab alınmadığı halda göstərilən qayda ünvan sahibi barədə
və ya şəraitdən asılı olaraq, göndərici barədə tətbiq edilir.
2. Əgər göndərici və ünvan sahibi göndərişi almaqdan imtina edirsə, bu zaman həmin göndəriş
Müdiriyyətin və ya lazımi halda, ziyan çəkmiş Müdiriyyətlərin mülkiyyətinə çevrilir.
3. İtmiş hesab olunan qiyməti elan edilmiş göndəriş sonradan tapıldıqda və içindəkinin dəyərinin
ödənilmiş kompensasiya məbləğindən aşağı olduğu aşkar edildiyi halda, qəsdən artıq qiymətin elan
edilməsindən irəli gələn nəticələrdən asılı olmayaraq, göndərici göndərişin ona təslim edilməsi zamanı
kompensasiya məbləğini geri qaytarmalıdır.
Maddə 39
Göndərişlərin mübadiləsi
1. Müdiriyyətlər, onlardan birinin və ya bir neçəsinin vasitəçiliyi ilə göndərişləri bir-birinə istər bağlı
depeşlərdə, istərsə də açıq tranzitlə Reqlamentlərin müddəalarına uyğun olaraq göndərə bilər.
2. Əgər fövqəladə vəziyyətlə bağlı hər hansı Poçt müdiriyyəti xidmətin işini müvəqqəti olaraq, tam və
ya qismən dayandırmağa məcburdursa, bu halda o, maraqlı Müdiriyyətləri dərhal bu barədə xəbərdar
etməyə borcludur.
3. Əgər poçtun tranzitlə daşınması hər hansı bir ölkədən keçməklə, bu ölkənin Poçt müdiriyyətinin
iştirakı olmadan həyata keçirilirsə, həmin Müdiriyyət bu barədə qabaqcadan məlumatlandırılmalıdır.
Tranzitin bu cür forması tranzit ölkənin Poçt müdiriyyətinin üzərinə məsuliyyət qoymur.
4. Müdiriyyətlər öz aralarında müvafiq razılaşma əldə etdikləri şəraitdə yerüstü göndəriş depeşlərini
aviayolla məhdud prioritetlə göndərmək hüququna malikdir və onlar bu depeşləri öz ölkələrinin
aeroportlarında alırlar.
Maddə 40
Hərbi hissələrlə aparılan bağlı depeş mübadiləsi
1. Məktub korrespondensiyası bağlı depeşləri ilə mübadilə digər ölkələrin quru, dəniz və hava yolu
xidmətlərinin vasitəçiliyi ilə aşağıdakılar arasında həyata keçirilə bilər:
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1.1.üzv ölkələrdən birinin poçt müəssisələri ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sərəncamında olan
hərbi bölmələrin komandanlıqları arasında;
1.2.bu hərbi bölmələrin komandanlıqları arasında;
1.3.üzv ölkələrdən birinin poçt müəssisələri və həmin ölkənin xaricdə yerləşən dəniz və ya hava
bölmələrinin, hərbi gəmi və təyyarələrinin komandanlıqları arasında;
1.4.eyni bir ölkənin dəniz və ya hava bölmələrinin, hərbi gəmi və ya təyyarələrinin komandanlıqları
arasında.
2. 1-ci paraqrafda göstərilən depeşlərə yığılmış məktub korrespondensiyası göndərişləri yalnız bu
depeşləri alan və ya göndərən hərbi bölmələrin və ya qərargahların, eləcə də gəmi və ya təyyarə
ekipajlarının üzvləri tərəfindən göndərilə və ya alına bilər. Bu göndərişlərə tətbiq edilən tariflər və
göndərilmə şərtləri hərbi bölmənin sərəncamında olduğu və ya gəmi və təyyarələrin məxsus olduğu ölkənin
Poçt müdiriyyətlərinin qaydalarına uyğun müəyyən edilir.
3. Xüsusi razılaşma istisna edilməklə, hərbi bölməni öz sərəncamına götürmüş, yaxud hərbi gəmi və
ya təyyarənin məxsus olduğu ölkənin Poçt müdiriyyəti depeşlərin tranzit üzrə xərclərini, son xərcləri və
aviadaşınma xərclərini müvafiq Müdiriyyətlərə ödəməyə borcludur.
Maddə 41
Poçt müdiriyyətləri arasında məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi
1. Əks hal sübut olunmayınca, məsuliyyət, göndərişi qeyd-şərtsiz qəbul edərək təhqiqatın aparılması
üçün bütün lazımi vasitələr əlində olmaqla bu göndərişin nə ünvançı sahibinə çatdırılmasını, nə də digər
Müdiriyyətə düzgün qaydada ötürülməsini (əgər bu olmuşdursa) müəyyənləşdirə bilməyən Poçt
müdiriyyətinin üzərinə qoyulur.
2. Əgər itki, oğurluq və zədələnmə halları göndərilmə zamanı baş vermişdirsə və bunun hansı ölkənin
ərazisində və ya xidmətində baş verdiyini təyin etmək qeyri-mümkündürsə, bu halda müvafiq Müdiriyyətlər
ziyanı bərabər hissələrlə ödəyir. Lakin, əgər söhbət sadə bağlamadan gedirsə və kompensasiya məbləği
çəkisi 1 kq olan bağlama üçün 34.4.1-ci maddədə hesablanandan artıq deyilsə, həmin məbləğ, aralıq
Müdiriyyətlər istisna olmaqla, qəbul və təyinat Müdiriyyətləri tərəfindən bərabər paylarla ödənilir.
3. Qiyməti elan olunmuş göndərişlərə gəlincə isə bir Müdiriyyətin digər Müdiriyyətlərə görə
məsuliyyəti heç bir halda, onun qəbul etdiyi qiymət elanı həddindən artıq ola bilməz.
4. Qiyməti elan olunmuş göndərişlər xidmətini təmin etməyən Poçt müdiriyyətləri, bağlı depeşlərdə
daşınması zamanı belə göndərişlərə görə müvafiq olaraq sifarişli göndərişlər və ya sadə bağlamalar üçün
nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır. Bu müddəa, istifadə etdikləri gəmilərdə və ya təyyarələrdə
qiymətli əşyaların daşınmasına görə Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyət daşımadıqları hallara da tətbiq
edilir.
5. Əgər itki, oğurlanma və ya zədələnmə, qiyməti elan edilmiş göndərişlər xidmətini təmin etməyən
aralıq Müdiriyyətin ərazisində və ya xidmətində baş vermişdirsə, bu halda qəbul Müdiriyyəti ziyanın aralıq
Müdiriyyətin ödəmədiyi hissəsini ödəyir. Ziyan məbləği aralıq Müdiriyyətin qəbul etdiyi qiymət elanı
həddindən yüksək olduğu hallara da eyni qayda tətbiq edilir.
6. Ləğv edilməsi mümkün olmayan gömrük rüsumları və digər vergilər göndərişin itkisi, oğurlanması
və ya zədələnməsi üçün məsuliyyət daşıyan Müdiriyyətin hesabına aid edilir.
7. Kompensasiyam ödəmiş Müdiriyyət bu ödənişi almış şəxsin hüquqlarını ödənişin məbləği
hüdudlarında təmsil etməklə, ziyanı ünvançıdan, göndəricidən və ya üçüncü şəxslərdən hər hansı mümkün
tutulması halında onu əvəz edir.
Fəsil 3
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASI
GÖNDƏRİŞLƏRİNƏ DAİR MÜDDƏALAR
Maddə 42
Xidmətin keyfiyyəti sahəsində məqsədlər
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1. Müdiriyyətlər daxil olan və ya çıxan prioritet və aviagöndərişlərin, eləcə də yerüstü və qeyri-prioritet
göndərişlərin işlənilmə müddətini təyin etməlidir. Bu müddət, onların daxili xidmətlərinin müvafiq
göndərişlərinə tətbiq edilən müddətlərdən az münasib olmamalıdır.
2. Qəbul və təyinat Müdiriyyətləri tərəfindən təyin edilmiş müddətləri oriyentir kimi qəbul edərək və
daşınma vaxtını nəzərə alaraq, qəbul Müdiriyyətləri xaricə göndərilən prioritet və aviagöndərişlər üzrə
xidmətin keyfiyyəti sahəsində məqsədləri dərc etməlidirlər.
3. Poçt müdiriyyətləri, Beynəlxalq büro və ya Regional ittifaqların təşkil etdikləri sorğular, yaxud
ikitərəfli sazişlər əsasında təyin edilmiş müddətlərə əməl olunmasını periodik yoxlayır.
4. Təyin edilmiş müddətlərə əməl edilməsi üzrə yoxlamaları Poçt müdiriyyətləri tərəfindən periodik
olaraq digər nəzarət sistemlərinin köməyi ilə, xüsusi halda isə xarici nəzarət yoxlamaları zamanı həyata
keçirmək həmçinin arzuediləndir.
5. İmkan daxilində Müdiriyyətlər xidmətin keyfiyyətinə nəzarət sistemin beynəlxalq poçt depeşləri
üçün (istər daxil olan, istərsə də çıxan) tətbiq edirlər; burada söhbət, imkan daxilində, qəbul anından
çatdırma anına qədər aparılan tam nəzarətdən gedir.
6. Bütün üzv ölkələr Beynəlxalq büroya öz poçt xidmətlərinin istismarında onlar üçün oriyentir olan,
nəqliyyat vasitələrinin gəlişinin son müddətləri (NVGSM) barədə aktuallaşdırılmış məlumatı təqdim
edirlər. Üzv ölkələr nəzərdə tutduqları mümkün dəyişikliklər barədə Beynəlxalq büroya dərhal xəbər
verməlidir ki, bu dəyişikliklər tətbiq edilənə qədər Beynəlxalq büronun həmin dəyişikliklər barədə vaxtında
Poçt müdiriyyətlərini məlumatlandırmaq imkanı olsun.
7. İmkan daxilində məlumatlar prioritet və qeyri-prioritet poçt axınları üçün ayrı-ayrılıqda təqdim
edilməlidir.
Maddə 4 3
Öz ölkəsindən kənarda məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulu
1. Heç bir üzv ölkə, onun ərazisində yaşayaraq, digər ölkədəki daha münasib tarif şərtlərindən istifadə
etmək məqsədilə bu ölkədən göndəriş yollayan və yaxud göndəriş yollanılmasını başqalarına həvalə edən
göndəricinin məktub korrespondensiyasını nə göndərməyə, nə də ünvançılara çatdırmağa borclu deyildir.
2. 1-ci paraqrafın müddəaları fərq qoyulmadan, göndəricinin yaşadığı ölkədə hazırlanaraq sonra xaricə
aparılmış, yaxud bilavasitə xarici ölkədə hazırlanmış məktub korrespondensiyası göndərişlərinə eyni
dərəcədə şamil edilir.
3. Təyinat Müdiriyyəti göndəricidən, o olmadığı halda isə qəbul Müdiriyyətindən daxili tariflərin
ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əgər nə göndərici, nə də qəbul Müdiriyyəti təyinat
Müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə bu tariflərin ödənilməsinə razı olmazsa, bu halda təyinat
Müdiriyyəti qaytarma xərclərini almaq hüququna malik olmaqla, bu göndərişləri qaytara, yaxud öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun onlarla davrana bilər.
4. Heç bir üzv ölkə, göndəricinin yaşamadığı ölkədə onun özü tərəfindən və ya başqası vasitəsilə
qəbula verilərək ona daxil olmuş böyük miqdarda məktub korrespondensiyası göndərişlərini, müvafiq
kompensasiya almadan nə göndərməyə, nə də ünvan sahiblərinə çatdırmağa borclu deyildir (əgər bu
göndərişlər üçün son xərclərin məbləği həmin göndərişlərin göndəricinin yaşadığı ölkədən qəbula verilməsi
zamanı götürülməli olan müvafiq məbləğdən aşağıdırsa). Təyinat Müdiriyyəti iki aşağıdakı qaydadan biri
üzrə hesablanmış maksimum məbləğdən çox olmayaraq, çəkdiyi xərclərin kompensasiyasını qəbul
Müdiriyyətindən tələb etmək hüququna malikdir: ekvivalent göndərişlərə tətbiq edilən daxili tarifin 80%-i
həcmində, yaxud hər göndəriş üçün 0,14 XAH üstəgəl hər kq üçün 1 XAH həcmində kompensasiya. Əgər
qəbul Müdiriyyəti təyinat Müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə tələb edilən məbləği
ödəməkdən imtina edirsə, bu halda təyinat Müdiriyyəti qaytarma xərclərini almaq hüququna malik olmaqla,
bu göndərişləri qaytara, yaxud öz daxili qanunvericiliyinə uyğun onlarla davrana bilər.
Maddə 44
Yol verilən bioloji maddələr
1. Tez korlanan maddələr, infeksion maddələr və infeksion maddələrin soyudulması üçün istifadə
edilən karbon qazı (quru buz) yalnız rəsmən tanınmış kompetent laboratoriyalar arasındakı mübadilə
çərçivəsində poçtla göndərilə bilər. Bu təhlükəli malların poçtda aviayolla göndərilməsinə yalnız milli
qanunvericiliyin, Beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının (İKAO) qüvvədə olan texniki qaydalarının və
təhlükəli mallara dair İATA qaydalarının buna icazə verdiyi şəraitdə yol verilə bilər.
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2. Reqlamentin müvafiq müddəalarına uyğun bağlanılmış və qablaşdırılmış tez korlanan bioloji
maddələrin və infeksion maddələrin göndərilməsi üçün prioritet göndərişin və ya sifarişli məktubun tarifi
götürülür. Bu göndərişlərin poçtda işlənilməsi üçün əlavə tarif tutmağa icazə verilir.
2.1. Tez korlanan bioloji maddələrin və infeksion maddələrin buraxılması Poçt müdiriyyətləri bu
göndərişləri qarşılıqlı, yaxud birtərəfli qaydada qəbul etməyə razılıq vermiş üzv ölkələrlə məhdudlaşdırılır.
2.2. Bu maddələr ən tez yolla, müvafiq əlavə aviatariflərin ödənilməsi şərtilə adətən aviayolla və
çatdırma zamanı üstünlük verilməklə göndərilir.
Maddə 4 5
Elektron poçtu
1. Poçt müdiriyyətləri öz aralarında elektron poçt xidmətində iştirak etmək barədə razılıq əldə edə
bilərlər.
2. Elektron poçtu - poçt xidmətinin elə bir növüdür ki, burada göndəricidən fiziki və ya elektron şəkildə
qəbul edilmiş məlumatların orijinala uyğun olaraq və bir neçə saniyə ərzində ötürülməsi üçün elektrik
kanallarından istifadə olunur və bu məlumatlar ünvançıya fiziki və ya elektron şəkildə çatdırılır. Məlumat
göndəricidən fiziki formada qəbul edildiyi halda o, elektron yolu ilə bir qayda olaraq, mümkün qədər ən
uzaq məsafələrə ötürülür və ünvançı üçün mümkün qədər ən münasib fiziki formada bərpa edilir. Fiziki
formada olan məlumat ünvançıya bağlı qaydada, məktub korrespondensiyası göndərişi kimi təqdim edilir.
3. Elektron poçtu üçün tariflər Müdiriyyətlər tərəfindən xidmətin dəyərinə və bazar tələblərinə uyğun
olaraq təyin edilir.
M addə 4 6
Tranzit xərcləri
1. 52-ci maddəyə əməl olunması şərtilə, iki Müdiriyyət arasında və ya eyni bir ölkənin iki müəssisəsi
arasında, bir və ya bir neçə digər Müdiriyyətin xidmətlərinin (üçüncü xidmətlər) vasitəçiliyi ilə mübadilə
olunan bağlı depeşlərin daşınmasına görə tranzit xərclərin ödənişi alınır. Bu ödəniş quru yol, dəniz və hava
tranzit xidmətlərinin göstərilməsi üçün olan kompensasiyadır.
2. Açıq tranzitlə yollanılan göndərişlər üçün həmçinin tranzit xərcləri alına bilər.
3. Tətbiq üsulları və şkalalar məktub korrespondensiyası Reqlamentində şərh edilmişdir.
Maddə 47
Son xərclər. Ümumi müddəalar
1. 52-ci maddəyə əməl etmək şərtilə, digər Müdiriyyətdən məktub korrespondensiyası alan hər bir
Müdiriyyət alınmış beynəlxalq poçta görə göndərən Müdiriyyətdən xərclərin kompensasiyasını götürmək
hüququna malikdir.
2. Son xərclərin kompensasiyasına dair müddəaların tətbiq edilməsi üçün Poçt müdiriyyətləri Konqres
tərəfindən bu məqsədlə tərtib edilmiş siyahıya uyğun olaraq "sənayecə inkişaf etmiş ölkələr" və ya "inkişaf
etməkdə olan ölkələr" kimi təsnifləndirilir.
3. Son xərclərin ödənişi ilə bağlı bu Konvensiyadakı müddəalar, hər bir ölkəyə xas olan elementləri
nəzərə almaqla ödəniş sisteminin qəbul edilməsi yolunda keçid tədbirlərdir.
4. Daxili rejimə giriş imkanı
4.1. Hər bir Müdiriyyət öz daxili rejimində milli müştərilərinə təklif etdiyi şərtlərlə analoji olaraq, bütün
tarifləri, müddətləri və şərtləri digər Müdiriyyətlərə tətbiq edir.
4.2. Göndərən Müdiriyyət analoji şəraitdə hər hansı sənayecə inkişaf etmiş təyinat ölkəsinin
Müdiriyyəti qarşısında, sonuncunun öz milli müştəriləri üçün müvafiq göndərişlərdə nəzərdə tutduğu ilə
eyni olan şərtlərdən istifadə etmək barədə tələb qoya bilər.
4.3. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin Müdiriyyətləri 4.1-ci paraqrafda xatırladılan şərtlərə giriş imkanına
icazə verib-vermədiklərini bildirməlidir.
4.3.1. Əgər inkişaf etməkdə olan hər hansı ölkənin Müdiriyyəti öz daxili rejimində təklif olunan şərtlərə
giriş imkanına icazə verməsi barədə bəyanat verirsə, bu icazə ayrıseçkilik olmadan İttifaqın bütün
Müdiriyyətlərinə tətbiq edilir.
4.4.
Təyinat müdiriyyəti onun daxili rejiminə giriş imkanının şərtlərinə qəbul Müdiriyyəti
tərəfindən riayət olunub-olunmaması barədə qərar vermək hüququna malikdir.
5. Böyük miqdarda poçta görə son xərclərin tarifləri, son xərclərə dair ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlərə
uyğun olaraq təyinat Müdiriyyətinin tətbiq etdiyi ən münasib tariflərdən artıq olmamalıdır.
6. Poçt istismarı şurası 48-51-ci maddələrdə göstərilən kompensasiyanı iki Konqresarası müddətdə
dəyişmək hüququna malikdir. Həyata keçiriləcək yenidənbaxılma etibarlı iqtisadi və maliyyə
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məlumatlarına əsaslanmalı, Konvensiyanın və məktub korrenpondensiyası Reqlamentinin son xərclərə dair
bütün müddəalarını nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir. Mümkün dəyişiklik barədə qərar Poçt istismarı
şurasının müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir.
7. İstənilən Müdiriyyət 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş kompensasiyadan tam və ya qismən imtina
edə bilər.
8. İkitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər əsasında maraqlı Müdiriyyətlər son xərclərlə bağlı hesabların
ödənilməsi üçün digər kompensasiya sistemləri tətbiq edə bilər.
Maddə 48
Son xərclər. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələr arasındakı mübadilələrə tətbiq edilən müddəalar
1. Böyük miqdarda poçt daxil olmaqla və "M" kisələri istisna edilməklə, məktub korrespondensiyası
göndərişləri üçün kompensasiya, təyinat ölkəsində işlənilmə xərclərini özündə əks etdirən, hər bir göndərişə
görə və hər bir kiloqrama görə tariflərin tətbiq edilməsinə oxşar təyin olunur. Tariflərin hesablanması
məktub korrespondensiyası Reqlamentində göstərilmiş şərtlər əsasında həyata keçirilir.
2. 2001-2003-cü illər dövrü üçün göndərişə görə və kiloqrama görə tariflər, daxili rejimin 20 qram
çəkili məktub tarifinin 60%-i məbləğində hesablanmış tarifdən və aşağıdakı tariflərdən artıq olmamalıdır:
2.1. 2001-ci il üçün - 0,158 XAH göndərişə görə və 1,684 XAH kiloqrama görə;
2.2. 2002-ci il üçün - 0,172 XAH göndərişə görə və 1,684 XAH kiloqrama görə;
2.3. 2003-cü il üçün - 0,215 XAH göndərişə görə və 1,684 XAH kiloqrama görə.
3. 2004-2005-ci illər üçün poçt istismarı Şurası hər bir inkişaf etmiş ölkənin xərcləri və tarifləri
arasındakı münasibətə uyğun olaraq həmin ölkələrin hər birinə müvafiq olan tariflərin yekun faizini
müəyyən edəcəkdir.
4. 2001-2005-ci illər dövründə tətbiq olunan tariflər, hər bir göndərişə görə 0,147 XAH-dan, hər bir
kiloqrama görə 1,491 XAH-dan aşağı olmamalıdır.
5. "M" kisələr üçün tətbiq edilən tarif hər kiloqrama görə 0,653 XAH-a bərabərdir.
5.1. 5 kiloqramdan aşağı "M" kisələr son xərclərin kompensasiyasında 5 kiloqram kimi götürülür.
6. Təyinat Müdiriyyəti sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişlərin çatdırılması üçün uyğun olaraq
hər bir sifarişli göndərişə görə 0,5 XAH, hər bir qiyməti elan edilmiş göndərişə görə 1,0 XAH məbləğində
əlavə kompensasiya almaq hüququna malikdir.
7. İnkişaf etmiş ölkələr arasında nəzərdə tutulmuş müddəalar, bu müddəalara əməl etmək istədiyi
barədə bəyanat verən və 48-50-ci maddələrin və onlara dair məktub korrespondensiyası Reqlamentinin
maddələrinin müddəalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı bu ölkəyə inkişaf etmiş ölkə kimi baxılmasını arzu
edən inkişaf etməkdə olan hər hansı ölkəyə tətbiq edilə bilər.
Maddə 49
Son xərclər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən sənayecə inkişaf etmiş ölkələrə göndərilən poçt
axınına tətbiq edilən müddəalar
1. Kompensasiya
1.1. "M" kisələr istisna olmaqla, məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün kompensasiya, hər
kiloqrama görə 3,427 XAH təşkil edir.
1.2. "M" kisələr üçün tətbiq olunan tarif hər kq-a görə 0,653 XAH-a bərabərdir.
1.2.1. 5 kq-dan aşağı çəkili "M" kisələr son xərclərin kompensasiyası üçün 5 kiloqram kimi götürülür.
1.3.
Təyinat Müdiriyyəti sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişlərin çatdırılması üçün hər bir
sifarişli göndərişə görə 0,5 XAH, hər bir qiyməti elan edilmiş göndərişə görə 1,0 XAH məbləğində əlavə
kompensasiya almaq hüququna malikdir.
2. Yenidən baxılma mexanizmi
2.1. İl ərzində 150 tondan artıq poçt axını göndərən Müdiriyyət hər hansı müəyyən bir istiqamətdə
göndərilmiş poçtun hər kiloqramındakı göndərişlərin orta miqdarının 14-dən az olduğunu aşkar edirsə, bu
zaman o, 1.1-ci paraqrafda göstərilən tarifə yenidənbaxılmaya nail ola bilər.
2.2. İl ərzində 150 tondan artıq poçt axını qəbul edən Müdiriyyət hər hansı müəyyən bir istiqamətdən
alınmış poçtun hər kiloqramındakı göndərişlərin orta miqdarının 21-dən artıq olduğunu aşkar edirsə, bu
zaman o, 1.1-ci paraqrafda
göstərilən tarifə yenidən baxılmaya nail ola bilər.
2.3. Yenidənbaxılma, məktub korrespondensiyası Reqlamentində təyin edilmiş şərtlər daxilində həyata
keçirilir.
3. Sistemlərin razılaşdırma mexanizmi
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3.1. İl ərzində 50 tondan artıq poçt axını qəbul edən Müdiriyyət bu axının illik çəkisinin, məktub
korrespondensiyası Reqlamentində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq hesablanmış həddən artıq olduğunu
aşkar edirsə, bu zaman o, yenidənbaxılma mexanizmindən istifadə etməmək şərtilə, həmin həddən artıq
olan poçta 48-ci maddədə nəzərdə tutulmuş kompensasiya sistemini tətbiq edə bilər.
4. Böyük miqdarda poçt
4.1. Böyük miqdarda poçt üçün kompensasiya 48.1-ci maddədə nəzərdə tutulmuş hər bir göndərişə
görə və hər bir kiloqrama görə tariflərin tətbiqinə uyğun təyin edilir.
Maddə 50
Son xərclər. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə göndərilən poçt
axınına tətbiq edilən müddəalar
1. Kompensasiya
1.1.
"M" kisələr istisna olmaqla, məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün kompensasiya
hər kq-a görə 3,427 XAH təşkil edir.
1.1.1. 1.1 -ci paraqrafda göstərilmiş tarifin tətbiqi ilə hesablanan son xərclər, inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının maliyyələşdirilməsi üçün fond çərçivəsində 7,5%
artırılır.
1.2.
"M" kisələr üçün tətbiq olunan tarif hər kq-a görə 0,653 XAH-a bərabərdir.
1.2.1. 5 kq-dan aşağı çəkili "M" kisələr son xərclərin kompensasiyası üçün 5 kq kimi götürülür.
1.3.
Təyinat Müdiriyyəti sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişlərin çatdırılması üçün, hər bir
sifarişli göndərişə görə 0,5 XAH, hər bir qiyməti elan edilmiş göndərişə görə 1,0 XAH məbləğində əlavə
kompensasiya almaq hüququna malikdir.
2. Yenidən baxılma mexanizmi
2.1. İl ərzində 150 tondan artıq poçt axını qəbul edən Müdiriyyət hər hansı müəyyən bir istiqamətdən
alınmış poçtun hər kiloqramındakı göndərişlərin orta miqdarının 21-dən artıq olduğunu aşkar edirsə, bu
zaman o, tarifə yenidənbaxılmaya nail ola bilər.
2.2. Yenidənbaxılma məktub korrespondensiyası Reqlamentində təyin edilmiş şərtlər daxilində həyata
keçirilir.
3. Böyük miqdarda poçt
3.1. Daxili rejimində təklif olunan şərtlərə giriş imkanına icazə verməyən Müdiriyyətlər aldıqları böyük
miqdarda poçt üçün hər bir göndərişə görə 0,14 XAH və hər bir kiloqrama görə 1 XAH məbləğində
kompensasiya tələb edə bilər.
3.2. Daxili rejimində təklif olunan şərtlərə giriş imkanına icazə verən Müdiriyyətlər aldıqları böyük
miqdarda poçta, öz milli müştərilərinə bu tipli göndərişlər üçün təklif edilən daxili tariflərə uyğun, lakin
9% artımla kompensasiya tətbiq edə bilər ki, bu kompensasiya 48.2-ci maddədə göstərilən tariflərdən artıq
olmamalıdır.
Maddə 5 1
Son xərclər. İnkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı mübadilələrə tətbiq edilən müddəalar
1. Kompensasiya
1.1.
"M" kisələr istisna olmaqla, məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün kompensasiya
hər kq-a görə 3,427 XAH təşkil edir.
1.2.
"M" kisələr üçün tətbiq olunan tarif hər kq-a görə 0,653 XAH-a bərabərdir.
1.2.1. 5 kq-dan aşağı çəkili "M" kisələr son xərclərin kompensasiyası üçün 5 kq kimi götürülür.
1.3.
Təyinat Müdiriyyəti sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişlərin çatdırılması üçün hər bir
sifarişli göndərişə görə 0,5 XAH, hər bir qiyməti edilmiş göndərişə görə 1,0 XAH məbləğində əlavə
kompensasiya almaq hüququna malikdir.
2. Yenidənbaxılma mexanizmi
2.1. İl ərzində 150 tondan artıq poçt axını qəbul edən Müdiriyyət hər hansı müəyyən bir istiqamətdən
alınmış poçtun hər kiloqramındakı göndərişlərin orta miqdarının 21-dən artıq olduğu aşkar edirsə, bu zaman
o, tarifə yenidənbaxılmaya nail ola bilər.
2.2. Yenidənbaxılma məktub korrespondensiyası Reqlamentində təyin edilmiş şərtlər daxilində həyata
keçirilir.
3. Böyük miqdarda poçt

1211

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

3.1. Daxili rejimində təklif olunan şərtlərə giriş imkanına icazə verməyən Müdiriyyətlər aldıqları böyük
miqdarda poçt üçün hər bir göndərişə görə 0,14 XAH və hər bir kiloqrama görə 1 XAH məbləğində
kompensasiya tələb edə bilər.
3.2. Daxili rejimində təklif olunan şərtlərə giriş imkanına icazə verən Müdiriyyətlər aldıqları böyük
miqdarda poçta, öz milli müştərilərinə bu tipli göndərişlər üçün təklif edilən daxili tariflərə uyğun, lakin
9% artımla kompensasiya tətbiq edə bilər ki, bu kompensasiya 48.2-ci maddədə göstərilən tariflərdən artıq
olmamalıdır.
Maddə 52
Tranzit və son xərclərin ödənişindən azad edilmə
1. 8.2.2-ci maddədə göstərilmiş məktub korrespondensiyası göndərişləri və bağlı depeşlərdə qəbul
yerinə qaytarılan poçt göndərişləri quru yol və ya dəniz tranzit üzrə xərclərin və son xərclərin
ödənilməsindən azad edilir. İçərisində boş poçt kisələri olan göndərişlər yalnız son xərclərin ödənişindən
azad edilir və bu göndərişlər üçün tranzit xərclərin ödənişi boş kisələrin mənsub olduğu Poçt müdiriyyətinə
həvalə olunur.
Maddə 53
Hava yolu daşınması ilə bağlı xərclər
1. Hava yolunun bütün məsafəsi boyu daşınma üzrə xərclər aşağıdakı qaydada ödənilir:
1.1. Əgər söhbət bağlı depeşlərdən gedirsə, qəbul ölkəsinin Müdiriyyəti hesabına;
1.2. Əgər söhbət, səhv göndərilmiş korrespondensiya da daxil olmaqla, açıq tranzitlə göndərilən
prioritet və aviagöndərişlərdən gedirsə, bu göndərişləri digər Müdiriyyətə ötürən Müdiriyyətin hesabına.
2. Bu qaydalar həmçinin, 52-ci maddəyə uyğun olaraq, quru yol və dəniz tranziti üçün rüsumlardan
azad edilmiş göndərişlərə də, əgər onlar hava yolu ilə göndərilirsə, tətbiq olunur.
3. Əgər ölkə daxilində avia daşınmaları üzrə orta-tarazlaşdırılmış keçid məsafəsi 300 km-dən
çoxdursa, bu halda öz ölkəsi daxilində beynəlxalq poçtun avia daşınmasını təmin edən hər bir təyinat
Müdiriyyəti bu daşınma ilə bağlı əlavə xərclərin kompensasiyasını almaq hüququna malikdir. Əgər pulsuz
daşınma barədə razılaşma yoxdursa, bu halda xarici ölkədən daxil olan bütün prioritet depeşlər və
aviadepeşlər üçün, onların daxilində hava yolu ilə daşınıb-daşınmamasından asılı olmayaraq, xərclər eyni
qaydada olmalıdır.
4. Bununla belə, əgər təyinat Müdiriyyəti tərəfindən son xərclər üzrə götürülən kompensasiya başlıca
olaraq, dəyərə və ya daxili tariflərə əsaslanırsa, bu halda daxili avia daşınma üçün xərclərin heç bir əlavə
kompensasiyası həyata keçirilmir.
5. Təyinat Müdiriyyəti orta-tarazlaşdırılmış məsafənin hesablanması zamanı, son xərclərin
kompensasiyası hesabatı başlıca olaraq, dəyərə və ya təyinat Müdiriyyətinin daxili tariflərinə əsaslanmış
bütün depeşlərin çəkisini istisna edir.
6. Maraqlı Müdiriyyətlər arasında xüsusi razılaşma olmadıqda, aviadepeşlərə, onların yerüstü və ya
dəniz yolu ilə mümkün daşınması zamanı, Reqlamentdə göstərilən tranzit xərc şkalaları tətbiq edilir.
Bununla belə, aşağıdakı işlər üçün quru yol tranzit xərclərin heç bir ödənişi aparılmır:
6.1. eyni bir şəhərə xidmət göstərən iki aeroport arasında aviadepeşlərin yüklənilib boşaldılması:
6.2. depeşlərin, şəhərə xidmət göstərən aeroportla, həmin şəhərdə yerləşən anbar arasında daşınması,
həmçinin bu depeşlərin yerdən-yerə göndərilməsi məqsədilə qaytarılması.
Maddə 5 4
Əsas tarif və hava yolu daşınması üzrə xərclərin hesabatı
1. Müdiriyyətlər arasında hava daşınmaları üçün hesabların ödənişinə tətbiq olunan əsas tarif Poçt
istismarı şurası tərəfindən təsdiq edilir. Bu tarif məktub korrespondensiyası Reqlamentində müəyyən
edilmiş düstur üzrə Beynəlxalq Büro tərəfindən hesablanır.
2. Bağlı depeşlərin, açıq tranzitlə göndərilən prioritet və aviagöndərişlərin daşınması üzrə xərclərin
hesabatı, eləcə də buna aid olan hesabat metodları məktub korrespondensiyası Reqlamentində şərh
edilmişdir.
Fəsil IV
POÇT BAĞLAMALARINA DAİR MÜDDƏALAR
Maddə 55
Xidmətin keyfiyyəti sahəsində məqsədlər
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1. Təyinat Müdiriyyətləri öz ölkələrinə göndərilən poçt aviabağlamalarının işlənilməsi müddətini təyin
etməlidir. Adətən gömrük nəzarəti üçün tələb edilən vaxt qədər artırılan həmin müddət onların daxili
xidmətlərinin müvafiq göndərişlərinə tətbiq edilən müddətlərdən az münasib olmamalıdır.
2. Təyinat Müdiriyyətləri, imkan daxilində, həmçinin öz ölkələrinə göndərilən yerüstü bağlamaların
işlənilməsi üçün müddət təyin etməlidir.
3. Qəbul Müdiriyyətləri xaricə göndərilmək üçün nəzərdə tutulan avia və yerüstü bağlamaların
işlənilməsinin keyfiyyətinə dair məqsədləri müəyyən edir və bu zaman istinad olaraq, təyinat Müdiriyyəti
tərəfindən qoyulmuş müddətlər götürülür.
4. Müdiriyyətlər faktiki nəticələri xidmətin keyfiyyəti üzrə nəzərdə tutulmuş məqsədlərlə müqayisə
edərək yoxlayır.
Maddə 56
Daxil olan bağlamalar üçün quru yol tarif payı
1. İki Poçt müdiriyyəti arasında mübadilə olunan bağlamalara tətbiq edilən quru yol tarif payları daxil
olan bağlamalara görə hər bir ölkə üçün və hər bir bağlama üçün ayrılıqda hesablanır və bu hesablama hər
bağlamaya görə və hər kiloqrama görə kombinə edilməklə Reqlamentdə göstərilən təqribi tariflər əsasında
həyata keçirilir.
2. Yuxarıda göstərilən istinad tariflərini nəzərə alaraq, Müdiriyyətlər daxil olan bağlamalar üçün öz
quru yol tarif paylarını onların xidmət xərclərinə uyğun olmaqla təyin edir.
3. 1-ci və 2-ci paraqraflarda göstərilən tarif payları, əgər bu Konvensiya həmin prinsipdən yayınmaları
nəzərdə tutmursa, qəbul ölkəsinin Müdiriyyəti tərəfindən ödənilir.
4. Daxil olan mübadilə üçün quru yol ayırmaları hər bir ölkənin bütün ərazisi üçün vahid olmalıdır.
Maddə 57
Tranzit üçün quru yol tarif payı
1. İki Müdiriyyət və ya eyni bir ölkənin iki müəssisəsi arasında bir və ya bir neçə digər Müdiriyyətin
yerüstü xidmətinin vasitəçiliyi ilə mübadilə edilən bağlamalar üçün, xidmətləri yerüstü daşınmada iştirak
edən ölkələrin xeyrinə, Reqlamentdə təyin edilmiş və məsafə pillələrinə uyğun olaraq, tranzitə görə quru
yol ayırmaları hesablanır.
2. Açıq tranzitlə göndərilən bağlamalarla əlaqədar, aralıq Müdiriyyətlərlə Reqlamentdə təyin edilmiş,
hər bir göndəriş üçün müqavilə üzrə tarif payını tələb etməyə icazə verilir.
3. 1-ci və 2-ci paraqraflarda göstərilən tarif payları, əgər bu Konvensiya həmin prinsipdən kənara
çıxmaları nəzərdə tutmursa, qəbul ölkəsinin Müdiriyyəti tərəfindən ödənilir.
4. Poçt istismarı şurası iki Konqres arası müddətdə quru yol tranzit tarif paylarına yenidən baxmaq və
onları dəyişdirmək səlahiyyətinə malikdir. Tranzit əməliyyatlarını həyata keçirən Müdiriyyətlərə ədalətli
kompensasiyanı təmin edən metodologiyaya müvafiq aparılan yenidənbaxılma etibarlı və mötəbər iqtisadi
və maliyyə məlumatlarına əsaslanmalıdır. Mümkün dəyişiklik haqqında qərar Poçt istismarı şurasının
müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir.
5. Aşağıdakı işlərə görə tranzit üçün heç bir quru yol tarif payı hesablanmır:
5.1. eyni bir şəhərə xidmət göstərən iki aeroport arasında aviadepeşlərin yüklənilib-boşaldılması;
5.2. depeşlərin, şəhərə xidmət göstərən aeroportla həmin şəhərdə yerləşən anbar arasında daşınması,
həmçinin bu depeşlərin yerdən-yerə göndərilməsi məqsədilə qaytarılması.
Maddə 58
Dəniz tarif payı
1. Bağlamaların dəniz yolu ilə daşınmasında iştirak edən ölkələrin hər birinə, Reqlamentdəki cədvəldə
göstərilmiş dəniz paylarını almağa icazə verilir. Bu paylar, əgər bu Konvensiya həmin prinsipdən kənara
çıxmaları nəzərdə tutmursa, qəbul ölkəsinin Müdiriyyəti tərəfindən ödənilir.
2. İstifadə olunan hər bir dəniz daşınması üçün dəniz tarif payı, tətbiq edilən məsafə pillələrinə uyğun
olaraq poçt bağlamaları Reqlamentində təyin edilmişdir.
3. Poçt müdiriyyətləri 58.2-ci maddəyə müvafiq olaraq hesablanmış dəniz tarif payını 50% yüksəltmək
hüququna malikdir. Eyni zamanda onlar öz mülahizələri əsasında bu tarifi azalda da bilərlər.
4. Poçt istismarı şurası iki Konqresarası müddətdə dəniz tarif paylarına yenidən baxmaq və onları
dəyişdirmək səlahiyyətinə malikdir. Tranzit əməliyyatlarını həyata keçirən Müdiriyyətlərə ədalətli
kompensasiyanı təmin edən metodologiyaya müvafiq aparılan yenidənbaxılma mötəbər və etibarlı iqtisadi
və maliyyə məlumatlarına əsaslanmalıdır. Mümkün dəyişiklik haqqında qərar Poçt istismarı şurasının
müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir.
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Maddə 59
Aviadaşınma xərcləri
1. Aviadaşınmalar üçün Müdiriyyətlər arasında hesabların ödənilməsi zamanı tətbiq olunan əsas tarif
Poçt istismarı şurası tərəfindən təsdiq edilir. O, Beynəlxalq Büro tərəfindən məktub korrespondensiyası
Reqlamentində göstərilən düstur əsasında hesablanır.
2. Bağlı depeşlərin və açıq tranzitlə göndərilən aviabağlamaların və avia daşınma xərclərinin hesabatı
poçt bağlamaları Reqlamentində göstərilmişdir.
3. Bir neçə ayrı-ayrı aviaxidmətlər tərəfindən ardıcıl olaraq daşınan aviabağlamaların, yol zamanı eyni
bir aeroportda yüklənib-boşaldılması ödənişsiz həyata keçirilir.
Maddə 60
Tarif paylarının alınmasından azad edilmə
Xidməti bağlamalar üçün, eləcə də hərbi əsirlərin və internə edilmiş mülki şəxslərin bağlamaları üçün,
aviabağlamaların hava yolu ilə daşınması xərcləri istisna olmaqla, heç bir tarif payı götürülmür.
Fəsil V
EMS XİDMƏTİ
Ma d də 61
EMS xidməti
1. EMS xidməti poçt xidmətləri içərisində fiziki cəhətdən ən sürətlisidir və bu xidməti təmin etməyə
razılıq vermiş Müdiriyyətlərdə o, digər poçt göndərişləri ilə müqayisədə prioritetə malikdir. Bu xidmət
məktub korrespondensiyasının, sənədlərin və ya malların ən qısa müddətlərdə qəbulu, ötürülməsi və
çatdırılması proseslərindən ibarətdir.
2. ESM xidməti ikitərəfli sazişlər əsasında reqlamentləşdirilir. Bu sazişlərlə dəqiq
müəyyənləşdirilməyən aspektlər İttifaq Aktlarının müvafiq müddəalarına aid edilir.
3. Bu xidmət, imkan daxilində, aşağıdakı elementlərdən ibarət olan loqotip üzrə müəyyən edilir:
- narıncı rəngdə qanad forması;
- göy rəngdə EMS hərfləri;
- narıncı rəngdə üç üfqi zolaq.
Loqotip milli xidmətdə istifadə olunan adla tamamlana bilər.
4. Xidmət tarifləri xərclər və bazarın tələbatı nəzərə alınmaqla, qəbul Müdiriyyəti tərəfindən təyin
edilir.
Üçüncü hissə
İLKİN VƏ YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 62
Poçt bağlamaları xidmətinin təmin edilməsi öhdəliyi
1. 10.1-ci maddədən kənara çıxaraq, bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsinə qədər poçt bağlamaları
haqqında Sazişi imzalamamış ölkələr poçt bağlamaları xidmətini təmin etməyə borclu deyildir.
Madd ə 63
Cinayət təqibi tədbirlərinə dair öhdəliklər
1. Üzv ölkələrin hökumətləri aşağıdakı zəruri tədbirləri yerinə yetirməyi və ya həmin tədbirlərin
görülməsi barədə öz ölkələrinin qanunverici orqanlarına təklif verməyi öz öhdəsinə götürür:
1.1. poçt markalarının (hətta tədavüldən çıxarılmış) və beynəlxalq cavab kuponlarının
saxtalaşdırılmasına görə cəza verilməsi üçün;
1.2. aşağıdakıların istifadə edilməsinə və ya tədavülə buraxılmasına görə cəza verilməsi üçün:
1.2.1. saxta (hətta tədavüldən çıxarılmış) və ya istifadədə olmuş poçt markalarını, eləcə də frankirə
maşınlarının və ya mətbəə çap maşınlarının saxta və ya istifadədə olmuş ottisklərinin;
1.2.2. saxta beynəlxalq cavab kuponlarının;
1.3. üzv ölkələrdən birinin Poçt müdiriyyəti tərəfindən buraxılan marka və vinetkalarla asanlıqla qarışıq
salına bilinəcək dərəcədə imitasiya edilmiş və ya saxtalaşdırılmış marka və vinetkaların hazırlanması,
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tədavülə buraxılması və onların poçt xidmətində istifadəsi ilə bağlı hər cür naqis hərəkətlərin qadağan
olunması və qarşısının alınması üçün;
1.4. göndərişə qoyulması Konvensiyada birmənalı şəkildə qadağan olunmuş narkotik və psixotrop,
eləcə də partlayıcı, tezalışan və ya digər təhlükəli maddələrin göndərilməsinə görə xəbərdarlıq edilməsi,
lazımi halda isə cəzalandırılması üçün;
1.5. üzərində pedofiliya və ya pornoqrafiya ilə əlaqəsi olan uşaqlar təsvir olunmuş əşyaların poçt
göndərişlərinə qoyulmasına görə xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması üçün.
Maddə 64
Konvensiya və bəzi Reqlamentlərə dair təkliflərin təsdiq edilməsi şərtləri
1. Bu Konvensiyaya dair Konqresə təqdim edilmiş təkliflərin qüvvəyə minməsi üçün, həmin təkliflər
iştirak edən və səs verən üzv ölkələrin əksəriyyəti tərəfindən bəyənilməlidir. Konqresdə təmsil edilmiş üzv
ölkələrin ən azı yarısı səsvermədə iştirak etməlidir.
2. Məktub korrespondensiyası Reqlamentinə və poçt bağlamaları Reqlamentinə dair təkliflərin
qüvvəyə minməsi üçün, həmin təkliflər Poçt istismarı şurasının üzvlərinin əksəriyyəti tərəfindən
bəyənilməlidir.
3. İki Konqresarası müddətdə irəli sürülmüş və bu Konvensiyaya və onun Yekun protokoluna dair
təkliflər aşağıdakı qaydalar üzrə qəbul olunduğu halda, qüvvəyə minir:
3.1. səslərin üçdə iki hissəsi ilə; əgər söhbət dəyişikliklərdən gedirsə və əgər İttifaqın üzv ölkələrinin
ən azı yarısı sorğuya cavab veribsə;
3.2. səslərin əksəriyyəti ilə, əgər söhbət müddəaların şərhindən gedirsə.
4. 3.1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş müddəalara baxmayaraq, milli qanunvericiliyi təklif olunmuş
dəyişikliklə hələ bir araya sığmayan hər hansı üzv ölkə Beynəlxalq Büronun Baş direktoruna, bu dəyişikliyi
qəbul etməyin onun üçün qeyri-mümkün olduğu barədə yazılı bəyanatla müraciət etmək hüququna malikdir
və bu bəyanat məlum dəyişiklik haqqında məlumatın alındığı andan doxsan gün müddətində təqdim
edilməlidir.
Maddə 65
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və qüvvədə qalma müddəti
1. Bu Konvensiya 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir və növbəti Konqres Aktlarının qüvvəyə
mindiyi tarixə qədər qüvvədə qalır.
2. Bunun təsdiqi olaraq, üzv ölkələrin Hökumətlərinin səlahiyyətli nümayəndələri bu Konvensiyanı
bir nüsxədə imzaladılar və bu nüsxə saxlanılmaq üçün Beynəlxalq büronun Baş direktoruna veriləcəkdir.
Bu nüsxənin surəti hər bir ölkəyə Konqresin keçirildiyi ölkənin Hökuməti tərəfindən çatdırılacaqdır.
1999-cu il sentyabrın 15-də Pekində imzalanmışdır.
Ümumdünya Poçt Konvensiyasının
YEKUN PROTOKOLU
Bugünkü tarixdə yekunlaşdırılmış Ümumdünya Poçt Konvensiyası imzalanarkən Səlahiyyətli
nümayəndələr aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I Maddə
Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti
1. 3-cü maddə aşağıdakı ölkələrə tətbiq edilmir. Antiqua və Barbuda, Avstraliya, Bəhreyn, Barbados,
Beliz, Botsvana, Bruney-Darüssalam, Kanada, Honkonq (Çin), Dominikan, Misir, Fici, Qambiya, Qana,
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Birləşmiş Krallıqdan asılı Dənizarxası ərazilər,
Qrenada, Qayana, İrlandiya, Yamayka, Kenya, Kiribati, Küveyt, Lesoto, Malaziya, Malavi, Mavriki,
Nauru, Nigeriya, Yeni Zelandiya, Uqanda, Papua-Yeni Qvineya, Sent-Kristofer və Nevis, Sent-Lüsiya,
Sent-Vinsent və Qrenadina, Solomon Adaları, Qərbi Samoa, Seyşel Adaları, Syerra-Leone, Sinqapur,
Svazilend, Tanzaniya (Birləşmiş Respublika), Trinidat və Tobaqo, Tuvalu, Vauatu, Zambiya və Zimbabve.
2. 3-cü maddə həmçinin Danimarkaya tətbiq edilmir, çünki bu ölkənin qanunvericiliyi, ünvançıya
məktub korrespondensiyası göndərişlərinin onun ünvanına daxil olması barədə xəbər verildiyi andan
göndəricinin xahişi ilə həmin göndərişin geri qaytarılmasına və ya ünvanına düzəliş edilməsinə icazə
vermir.
II Maddə
Tariflər
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1. 7.5-ci maddədən kənara çıxaraq, Kanada Poçt müdiriyyətinə Reqlamentdə nəzərdə tutulduğundun
fərqli poçt tarifləri, əgər bu tariflərə onun ölkəsinin qanunvericiliyində yol verilirsə, götürməyə icazə verilir.
III Maddə
Sekoqramların pulsuz göndərilməsində istisna
1. 8.4-cü maddədən kənara çıxaraq, daxili xidmətlərində sekoqramların pulsuz göndərilməsini həyata
keçirməyən Sent-Vinsent və Qrenadina və Türkiyə
Poçt Müdiriyyətləri sekoqramlar üçün öz daxili xidmətlərində tətbiq etdiklərindən yüksək olmayan
rüsum və xüsusi tarifləri götürmək hüququna malikdir.
2. 8.4-cü maddədən kənara çıxaraq, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstriya, Kanada, Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Yaponiya və İsveçrə Poçt müdiriyyətləri öz daxili
xidmətlərində sekoqramlara tətbiq etdikləri xüsusi tarifləri götürmək hüququna malikdir.
IV Maddə
Əsas xidmətlər
1. 10-cu maddənin müddəalarına zidd olaraq, Avstraliya əsas xidmətlərin poçt bağlamalarına şamil
olunmasını qəbul etmir.
V Maddə
Kiçik paketlər
1. Konvensiyanın 10-cu maddəsindən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı Poçt müdiriyyətinə çəkisi 1
kq-dan artıq kiçik paketləri qəbul etməməyə icazə verilir.
VI Maddə
Çap nəşrləri. Maksimal çəki
1. 10.4.2-ci maddədən kənara çıxaraq, Kanada və İrlandiya Poçt müdiriyyətlərinə daxil olan və çıxan
çap nəşrlərinin maksimal çəkisini 2 kq-a qədər məhdudlaşdırmağa icazə verilir.
VII Maddə
Poçt bağlamaları xidmətinin göstərilməsi
1. Latviya və Norveç poçt bağlamaları xidmətinin göstərilməsini ya Konvensiya müddəalarına uyğun,
yaxud çıxan bağlamalar üçün və ikitərəfli saziş bağladıqdan sonra, öz müştəriləri üçün hər hansı digər daha
sərfəli vasitədən istifadə edərək tətbiq etmək hüququna malikdirlər.
VIII Maddə
Bağlamalar. Maksimal çəki
1. 10.6-cı maddədən kənara çıxaraq, Kanada Poçt müdiriyyətinə daxil olan və çıxan bağlamaların
maksimal çəkisini 30 kq-a qədər məhdudlaşdırmağa icazə verilir.
IX Maddə
Qiyməti elan edilmiş göndərişlər üçün maksimal hədlər
1. İsveç Poçt müdiriyyəti sifarişli məktub korrespondensiyası göndərişlərinin, qiyməti elan edilmiş
göndərişlərin və həmçinin qiyməti elan edilmiş və edilməmiş bağlamaların içərisindəkilərinin dəyərini
aşağıdakı cədvəldə göstərilən maksimal hədlərə uyğun olaraq, məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə
saxlayır:
1. Daxil olan məktub korrespondensiyası göndərişləri
Tərkibin maksimal
Maksimal elan
Maksimal
kommersiya dəyəri olunmuş qiymət kompensasiya
Sifarişli göndərişlər
500 XAH
—
30 XAH
("M" kisələr: 150 XAH)
Qiyməti elan
olunmuş göndərişlər
4000 XAH
4000 XAH
4000 XAH
2. Daxil olan bağlamalar
Qiyməti elan olunmamış
bağlamalar
4500 XAH
Qiyməti elan
olunmuş bağlamalar
XAH

—

4500 XAH

40 XAH bağlama
üçün + 4.5
XAH kiloqram üçün
4500 XAH

4500
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Bu məhdudiyyət 4000 XAH-dan (məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün) və 4500 XAH-dan
(poçt bağlamaları üçün) yuxarı dəyərin qismən elan edilməsi ilə aradan götürülə bilməz. Sifarişli
göndərişlərin və qiyməti elan edilmiş göndərişlərin içərisindəkilərinin xüsusiyyəti ilə əlaqədar əlavə heç
bir məhdudiyyət yoxdur. Dəyəri bu hədlərdən yuxarı olan göndərişlər qəbul müəssisəsinə qaytarılacaqdır.
X Maddə
Alınma barədə xəbərnamə
1. Kanada Poçt müdiriyyətinə 18-ci maddəni bağlamalarla əlaqədar tətbiq etməməyə icazə verilir, belə
ki, o, öz daxili rejimində bağlamaların alınması barədə xəbərnamə xidmətini təmin etmir.
XI Maddə
Cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiyası xidməti
1. 21.1-ci maddədən kənara çıxaraq, Vyetnam Poçt Müdiriyyəti CBKK göndərişlərinin qaytarılma
xidmətini təmin etmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür.
XII Maddə
Qadağalar (məktub korrespondensiyası)
1. İstisna hal olaraq Livan və Koreya Xalq Demokratik Respublikası Poçt müdiriyyətləri içərisində
sikkələr, pul əskinasları və ya təqdim edənin hər hansı qiymətlisi, yol çekləri, emal olunmuş və ya emal
olunmamış platin, qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, zinət şeyləri və digər qiymətli əşyalar olan sifarişli
göndərişləri qəbul etmir. Onlar sifarişli göndərişlərin oğurlandığı və zədələndiyi halda məsuliyyətə dair,
eləcə də içərisində şüşə və kövrək əşyalar olan göndərişlərə dair məktub korrespondensiyası Reqlamentinin
müddəalarına ciddi əməl etməyə borclu deyildirlər.
2. İstisna hal kimi Səudiyyə Ərəbistanı, Boliviya Çin Xalq Respublikası, (Honkonq inzibati rayonu
istisna olmaqla), İraq, Nepal, Pakistan, Sudan və Vyetnam Poçt Müdiriyyətləri içərisində sikkə, bank
biletləri, kredit biletləri və ya təqdim edənin hər hansı qiymətlisi, yol çekləri, məmulatlarda və ya emal
olunmamış şəkildə platin, qızıl, gümüş, zərgərlik məmulatları və digər qiymətli əşyalar olan sifarişli
göndərişlərə yol vermir.
3. Myanma Poçt müdiriyyəti içərisində 25.5-ci maddədə göstərilmiş qiymətli əşyalar olan qiyməti elan
olunmuş göndərişləri qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır, çünki onun daxili qanunvericiliyi bu kimi
göndərişlərə yol vermir.
4. Nepal Poçt müdiriyyəti, xüsusi olaraq bu məqsədlə bağlanılmış saziş istisna olmaqla, içərisində pul
banknotları və ya sikkələr olan sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişləri qəbul etmir.
5. Özbəkistan Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, bank biletləri, çeklər, poçt markaları və ya xarici
valyuta olan sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişləri qəbul etmir və bu tipli göndərişlərin itirildiyi və
ya zədələndiyi hallarda hər cür məsuliyyəti öz üzərindən atır.
6. İran (İslam Respublikası) Poçt müdiriyyəti içərisində islam dini prinsiplərinə zidd əşyalar olan
göndərişləri qəbul etmir.
7. Filippin Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, pul kupyurları və ya təqdim edənin qiymətli kağızları,
yol çekləri, məmulatlarda və ya emal olunmamış şəkildə platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar və digər
qiymətli əşyalar olan məktub korrespondensiyası göndərişlərini (sadə, sifarişli və ya qiyməti elan edilmiş)
qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
8. Avstraliya Poçt Müdiriyyəti içərisində külçə və ya bank biletləri olan heç bir poçt göndərişini qəbul
etmir. Bundan başqa, o, Avstraliyaya ünvanlanmış və ya açıq tranzitlə göndərilən, içərisində zinət şeyləri,
qiymətli metallar, qiymətli və azqiymətli daşlar, qiymətli kağızlar, sikkələr və ya satıla bilən digər əşyalar
olan sifarişli göndərişləri qəbul etmir. O, göstərilən qeyd-şərtin pozulması il poçtla göndərilmiş
göndərişlərlə əlaqədar hər cür məsuliyyəti öz üzərindən atır.
9. Çin (Xalq Respublikası) Poçt müdiriyyəti, Honkonq xüsusi inzibati rayonu istisna olmaqla,
içərisində sikkələr, banknotlar, pul kupyurları və ya təqdim edənin hər hansı qiymətli kağızları, yol çekləri
olan göndərişləri öz daxili reqlamentinə uyğun olaraq qəbul etmir.
10. Latviya və Monqolustan Poçt müdiriyyətləri öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, içərisində
sikkələr, banknotlar, təqdim edənin qiymətli kağızları və yol çekləri olan sadə, sifarişli və ya qiyməti elan
olunmuş göndərişləri qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır, belə ki, bu, onların milli
qanunvericiliklərinə ziddir.
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11. Braziliya Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, tədavüldə olan bank biletləri və təqdim edənin hər
hansı qiymətlisi olan sadə, sifarişli və qiyməti elan olunmuş poçtu qəbul etməmək hüququnu özündə
saxlayır.
12. Vyetnam Poçt müdiriyyəti içərisində əşyalar və mallar olan məktubları qəbul etmir.
XIII Maddə
Qadağalar (poçt bağlamaları)
1. Kanada, Myanma və Zambiya Poçt müdiriyyətləri içərisində 25.5.2-ci maddədə göstərilmiş qiymətli
əşyalar olan qiyməti elan olunmuş bağlamaları qəbul etməmək hüququna malikdir, çünki bu, onların daxili
qanunvericiliyinə ziddir.
2. İstisna hal olaraq, Livan və Sudan Poçt müdiriyyətləri içərisində monetlər, pul sikkələri və ya təqdim
edənin hər hansı qiymətlisi, yol çekləri, emal olunmuş və ya emal olunmamış platin, qızıl və ya gümüş,
qiymətli daşlar və digər qiymətli əşyalar olan, maye maddələr və asanlıqla mayeyə çevrilən elementlər və
ya şüşə və onlara bərabər tutulan əşyalar, həmçinin kövrək əşyalar olan bağlamaları qəbul etmirlər. Onlar
poçt bağlamaları Reqlamentinin müvafiq maddələrini yerinə yetirməyə borclu deyildirlər.
3. Braziliya Poçt müdiriyyəti içərisində tədavüldə olan sikkə və banknotlar, həmçinin təqdim edənin
hər hansı qiymətli kağızları olan qiymətli bağlamaları qəbul etməmək hüququna malikdir, belə ki, bu, onun
daxil reqlamentasiyası ilə qadağan olunmuşdur.
4. Qana Poçt müdiriyyəti içərisində tədavüldə olan sikkə və banknotlar olan qiyməti elan edilmiş
bağlamaları qəbul etməmək hüququna malikdir, belə ki, bu, onun daxili reqlamentasiyası ilə qadağan
olunmuşdur.
5. 25-ci maddədə sadalanmış əşyalardan savayı, Səudiyyə Ərəbistanı Poçt müdiriyyəti içərisində
sikkələr, bank biletləri və ya təqdim edənin hər hansı qiymətlisi, yol çekləri, məmulatlarda və ya emal
olunmamış şəkildə platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar və digər yüksək qiymətli əşyalar olan
bağlamaları qəbul etmir. O, həmçinin içərisində hər hansı medikamentlər olan, əgər sonuncu ilə birlikdə
rəsmi səlahiyyətli orqanın vermiş olduğu həkim təqdimatı yoxdursa, bağlamaları, od söndürülməsi üçün
nəzərdə tutulmuş məhsulları, kimyəvi mayeləri və ya islam dininin prinsiplərinə uyğun gəlməyən əşyalar
olan bağlamaları qəbul etmir.
6. 25-ci maddədə sadalanmış əşyalardan başqa, Oman Poçt müdiriyyəti içərisində aşağıdakılar olan
bağlamaları qəbul etmir:
6.1. hər hansı növ medikamentlər, əgər onlar səlahiyyətli rəsmi orqan tərəfindən verilmiş tibbi reseptlə
müşayiət edilmirsə;
6.2. od söndrülməsi üçün nəzərdə tutulmuş maddələr və kimyəvi mayelər;
6.3. islam dini prinsiplərinə zidd olan əşyalar.
7. 25-ci maddədə sadalanmış əşyalara əlavə olaraq, İran (İslam Respublikası) Poçt müdiriyyəti
içərisində islam dininin prinsiplərinə zidd əşyalar olan bağlamaları qəbul etmir.
8. Filippin Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, pul kupyurları və ya təqdim edənin hər hansı qiymətli
kağızları, yol çekləri, məmulatda və ya emal olunmamış şəkildə platin, qızıl və ya gümüş, qiymətli daşlar
və ya digər qiymətli əşyalar, maye və asanlıqla mayeyə çevrilən maddələr, şüşə və ya ona bərabər tutulan
əşyalar və kövrək əşyalar olan bağlamalara yol verməmək hüququna malikdir.
9. Avstraliya Poçt müdiriyyəti içərisində külçələr və ya bank biletləri olan heç bir poçt göndərişini
qəbul etmir.
10. Çin (Xalq Respublikası) Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, pul banknotları və ya təqdim edənin
hər hansı qiymətli kağızları, yol çekləri, məmulatda və ya emal olunmamış şəkildə platin, qızıl və ya gümüş,
qiymətli daşlar və ya digər qiymətli əşyalar olan sadə bağlamaları qəbul etmir. Bundan başqa, Honkonq
xüsusi inzibati regionu istisna olmaqla, içərisində sikkələr, pul banknotları və ya təqdim edənin hər hansı
qiymətli kağızları və yol çekləri olan qiyməti elan edilmiş bağlamalar da qəbul olunmur.
11. Monqolustan Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, bank biletləri, təqdim edənin qiymətli kağızları
və ya yol çekləri olan bağlamaları öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul etmir.
12. Latviya Poçt müdiriyyəti içərisində sikkələr, bank biletləri, təqdim edənin qiymətli kağızları
(çekləri) və ya xarici valyuta olan sadə və qiyməti elan olunmuş bağlamaları qəbul etmir və belə
göndərişlərin itirilməsi və ya zədələnməsi halında məsuliyyət daşımır.
XIV Maddə
Üzərinə gömrük rüsumları qoyulmalı olan əşyalar
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1. 25-ci maddəyə istinadən aşağıdakı ölkələrin Poçt müdiriyyətləri, içərisində gömrük rüsumlarına
məruz qalan əşyalar olan qiyməti elan edilmiş göndərişlərə yol vermir: Banqladeş və Salvador.
2. 25-ci maddəyə istinadən aşağıdakı ölkələrin Poçt müdiriyyətləri, içərisində gömrük rüsumlarına
məruz qalan əşyalar olan sadə və sifarişli məktubların göndərilməsinə yol vermir: Əfqanıstan, Albaniya,
Azərbaycan, Belarus, Kamboca, Çili, Kolumbiya, Kuba, Salvador, Estoniya, İtaliya, Latviya, Nepal,
Özbəkistan, Peru, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, San-Marino, Türkmənistan, Ukrayna və
Venesuela.
3. 25-ci maddəyə istinadən aşağıdakı ölkələrin Poçt müdiriyyətləri içərisində gömrük rüsumuna məruz
qalan əşyalar olan sadə məktubların göndərilməsinə yol vermir: Benin, Burkina-Faso, Kot-d' İvuar, Cibuti,
Mali, Mavritaniya və Vyetnam.
4. 1-3-cü paraqraflardakı müddəalara baxmayaraq, içərisində zərdab və vaksinlər olan göndərişlərin,
eləcə də içərisində təcili zərurətli aztapılan medikamentlər olan göndərişlərin bütün hallarda
göndərilməsinə yol verilir.
XV Maddə
Qaytarılma. Ünvanın dəyişdirilməsi və ya düzəliş edilməsi
1. 29-cu maddə Antiqua və Barbudaya, Bahama, Bəhreynə, Barbadosa, Belizə, Botsvanaya, BruneyDarüssalama, Kanadaya, Honkonqa (Çin), Dominikana, Ficiyə, Qambiyaya, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Krallığına və Birləşmiş Krallıqdan asılı olan Dənizarxası ərazilərə, Qrenadaya, Qayanaya, İraqa,
İrlandiyaya, Yamaykaya, Keniyaya, Kiribatiyə, Küveytə, Lesotoya, Malaziyaya, Malaviyə, Myanmaya,
Nauruya, Nigeriyaya, Yeni Zelandiyaya, Uqandaya, Papua-Yeni Qvineyaya, Koreya Xalq Demokratik
Respublikasına, Sent-Kristofer və Nevisə, Sent-Lüsiyaya, Sent-Vinsent və Qrenadinaya, Solomon
adalarına, Qərbi Samoaya, Seyşel adalarına, Syerra-Leoneyə, Sinqapura, Svazilendə, Tanzaniyaya,
Trinidad və Tobaqoya, Tuvaluya, Vanuatuya və Zambiyaya tətbiq edilmir, belə ki, bu ölkələrin
qanunvericiliyi məktub korrespondensiyası göndərişlərinin göndəricinin xahişi ilə qaytarılmasına və ya
ünvanın dəyişdirilməsinə yol vermir.
2. 29-cu maddə Avstraliyaya o halda tətbiq edilir ki, bu, həmin ölkənin daxili qanunvericiliyinə zidd
olmasın.
3. 29.4-cü maddədən kənara çıxaraq, Salvadora, Panamaya, Filippinə və Venesuelaya bağlamaları
ünvançı onların gömrük baxışından keçirilməsini xahiş etdikdən sonra qaytarmamağa icazə verilir, çünki
həmin ölkələrin gömrük qanunvericiliyi buna imkan vermir.
XVI Maddə
Reklamasiyalar
1. 30.4-cü maddədən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Kabo-Verde, Misir, Qabon, Birləşmiş
Krallığın Dənizarxası əraziləri, Yunanıstan, İran (İslam Respublikası), Monqolustan, Myanma, Filippin,
Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Sudan, Suriya (Ərəb Respublikası), Çad, Ukrayna və Zambiya Poçt
müdiriyyətləri məktub korrespondensiyası göndərişlərinə dair reklamasiya üçün müştərilərdən tarif
götürmək hüququnu özündə saxlayır.
2. 30.4-cü maddədən kənara çıxaraq, Argentina, Avstriya, Sloveniya və Çexiya Respublikası Poçt
müdiriyyətləri, reklamasiyaya dair görülmüş tədbirlər nəticəsində həmin reklamasiyanın əsassız olaraq
verildiyi aşkar edildiyi halda xüsusi tarif götürmək hüququnu özündə saxlayır.
3. Əfqanıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Kabo-Verde, Konqo (Respublikası), Qabon, Misir, İran (İslam
Respublikası), Monqolustan, Myanma, Sudan, Surinam, Suriya, Ukrayna və Zambiya Poçt müdiriyyətləri
bağlamalara dair reklamasiya üçün öz müştərilərindən tarif götürmək hüququnu özlərində saxlayırlar.
XVII Maddə
Gömrüyə təqdim edilməyə görə tarif
1. Qabon Poçt müdiriyyəti öz müştərilərindən gömrüyə təqdim edilməyə görə tarif götürmək
hüququnu özündə saxlayır.
2. Konqo (Respublikası) və Zambiya Poçt müdiriyyətləri öz müştərilərindən bağlamaların gömrüyə
təqdim edilməsinə görə tarif götürmək hüququnu özlərində saxlayırlar.
XVIII Maddə
Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyəti
1. Banqladeş, Benin, Burkina-Faso, Konqo (Respublikası), Kot-d' İvuar, Ci-buti, Hindistan, Livan,
Madaqaskar, Mali, Mavritaniya, Nepal, Niger, Seneqal, Toqo və Türkiyə Poçt müdiriyyətlərinə 34.1.1.1-ci
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maddənin sifarişli göndərişlərin oğurlanması və ya zədələnməsinə görə məsuliyyətə dair müddəalarmı
tətbiq etməməyə icazə verilir.
2. 34.1.1.1 və 35.1-ci maddələrdən kənara çıxaraq, Çili, Çin (Xalq Respublikası), Kolumbiya və Misir
Poçt Müdiriyyətləri sifarişli göndərişlərin yalnız itirilməsinə, tam oğurlanmasına və ya içərisinin tam
zədələnməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.
3. 34-cü maddədən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı və Misir Poçt müdiriyyətləri içərisində 25.5ci maddədə göstərilən əşyalar olan göndərişlərin itgisi və zədələnməsinə görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.
4. Hindistan və Nepal Poçt müdiriyyətləri 34.1.1.1-ci maddəni, sadə bağlamaların oğurlanması və ya
zədələnməsi hallarındakı məsuliyyətlə əlaqədar tətbiq etməmək hüququna malikdirlər.
XIX Maddə
Zərərlərin kompensasiyası
1. 34-cü maddədən kənara çıxaraq, aşağıda sadalanan Poçt müdiriyyətləri öz xidmətlərində itirilmiş,
oğurlanmış və ya zədələnmiş qiyməti elan edilməmiş bağlamalar üçün zərərlərin kompensasiyasını
ödəməmək hüququna malikdir. ABŞ, Anqola, Antiqua və Barbuda, Avstraliya, Baham adaları, Banqladeş,
Barbados, Beliz, Boliviya, Botsvana, Bruney-Darüssalam, Kanada, Dominikan Respublikası, Dominika,
Salvador, Fici, Qambiya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığından asılı olan və daxili
qaydaları buna imkan verməyən Dənizarxası ərazilər, Qrenada, Qvatemala, Qayana, Kiribati, Lesoto,
Malavi, Malta, Mavrikiy, Nauru, Nigeriya, Papua-Yeni Qvineya, Filippin, Sent-Kristofer və Nevis, SentLüsiya, Sent Vinsent və Qrenadina, Solomon adaları, Seyşel adaları, Süerra-Leone, Svazilend, Trinidad və
Tabaqo, Zambiya və Zimbabve.
2. 34-cü maddədən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Argentina, Avstriya, Braziliya, Yunanıstan,
Çili, Keniya, Latviya, Meksika, Oman, Özbəkistan, Qatar, Rumıniya, Koreya Xalq Demokratik
Respublikası, Türkiyə, Ukrayna və Vyetnam Poçt müdiriyyətləri öz xidmətlərində itirilmiş, oğurlanmış və
ya zədələnmiş qiyməti elan edilməmiş bağlamalar üçün bu maddənin 1-ci paraqrafında göstərilən ölkələrə
zərərlərin kompensasiyasını ödəməmək hüququna malikdir.
3. 34.8-ci maddədən kənara çıxaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, qiyməti elan edilmiş bağlamalar
ünvançıya təslim edildikdən sonra da, bu bağlamalar üçün zərərlərin kompensasiyasına göndərici hüququnu
saxlamağa icazə verilir və bu zaman göndəricinin öz hüquqlarından ünvançının xeyrinə olaraq imtina etdiyi
hallar istisna olunur.
4. Amerika Birləşmiş Ştatları aralıq Poçt müdiriyyəti rolunda çıxış etdikdə, o, açıq tranzitlə və ya bağlı
depeşlərdə göndərilən qiyməti elan olunmuş bağlamaların itirilməsi, oğurlanması və ya zədələnməsi
hallarında digər Müdiriyyətlərə zərərlərin kompensasiyasını ödəməmək hüququna malikdir.
5. 34-cü maddədən kənara çıxaraq, Vyetnam Poçt müdiriyyəti, içərisində sikkələr, təqdim edənin
qiymətli kağızları, yol çekləri, eləcə də qızıl, gümüş və qiymətli kağızlar olan sifarışli göndəriş və
bağlamaların itirilməsi və ya zədələnməsi üçün kompensasiya ödəməmək hüququna malikdir.
6. 34-cü maddənin müddəalarına baxmayaraq, Kanada Poçt müdiriyyəti sadə bağlamalarla əlaqədar
kompcnsasiya ödəməmək, itkiyə, oğurlanmaya, qismən və ya tam zədələnməyə görə cavabdehlik
daşımamaq, ödənilmiş tarif və rüsumları göndəriciyə qaytarmamaq hüququna malikdir.
XX Maddə
Məsuliyyət prinsipindən istisnalar
1. 34-cü maddədən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Boliviya, Misir, İraq, Filippin, Konqo Xalq
Demokratik Respublikası, Sudan, Türkiyə və Yəmən Poçt müdiriyyətlərinə, onların ölkələrinə bütün
ölkələrdən daxil olan və içərisində maye və asanlıqla mayeyə çevrilən maddələr, şüşə və ya analoji kövrək
və ya korlanan əşyalar olan bağlamaların zədələnməsinə görə heç bır kompensasiya ödəməməyə icazə
verilir.
2. 34-cü maddədən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı və Sudan, içərisində 25.5-ci maddədə
göstərilən qadağan olunmuş əşyalar olan bağlamalar üçün kompensasiya ödəməmək hüququna malikdir.
XXI Maddə
Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyətdən azad edilməsi
1. Boliviya Poçt müdiriyyəti, sifarişli göndərişlərin oğurlanması və ya zədələnməsi halında
məsuliyyətin saxlanılması ilə bağlı 35.1-ci maddəyə əməl etməyə borclu deyildir.
2. Nepal Poçt müdiriyyətinə 35.1.4-cü maddəni bağlamalara tətbiq etməməyə icazə verilir.
X X I I Maddə
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Kompensasiyanın ödənilməsi
1. Banqladeş, Boliviya, Qvineya, Nepal və Nigeriya Poçt müdiriyyətləri, məktub korrespondensiyası
poçt göndərişinin tutulub saxlanılması, müsadirəsi və ya kompetent hakimiyyət tərəfindən onun daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhv edilməsi və ya götürülməsi barədə qəti qərarın iki ay ərzində təqdim
olunması və ya bu qərarın şəraitdən asılı olaraq qəbul və ya təyinat Müdiriyyətinin nəzərinə çatdırılması ilə
bağlı 37.3-cü maddəyə riayət etməyə borclu deyildirlər.
2. Səudiyyə Ərəbistanı, Konqo (Respublikası), Cibuti, Livan və Madaqaskar Poçt müdiriyyətləri
məktub korrespondensiyası göndərişi ilə əlaqədar reklamasiya üzrə qəti qərarın iki ay ərzində təqdim
olunması ilə bağlı 37.3-cü maddəyə riayət etməyə borclu deyildirlər. Bundan əlavə, onlar yuxarıda
göstərilən müddət başa çatmayanadək, onların hesabına digər Müdiriyyət tərəfindən buna hüququ olan
şəxsə kompensasiya ödənilməsinə yol vermirlər.
3. Səudiyyə Ərəbistanı, Anqola, Qvineya və Livan Poçt müdiriyyətləri, bağlama ilə əlaqədar
reklamasiya üzrə qəti qərarın iki ay ərzində qəbul olunması ilə bağlı 37.3-cü maddəyə riayət etməyə borclu
deyildirlər. Bundan əlavə, onlar yuxarıda göstərilən müddət başa çatmayanadək digər Müdiriyyət
tərəfindən buna hüquqi olan şəxsə onların hesabına kompensasiya ödənilməsinə yol vermirlər.
4. Niger və Tailand Poçt müdiriyyətləri, onlara telefaksla göndərilmiş reklamasiya üzrə qəti qərarın
30 gün ərzində qəbul olunması ilə bağlı 37.3-cü maddəyə riayət etməyə borclu deyildirlər. Bundan əlavə,
onlar yuxarıda göstərilən müddət başa çatmayanadək digər Müdiriyyətin onun adından şikayətçiyə
kompensasiya ödənilməsinə razılıq vermirlər.
5. 37.3-cü maddəyə baxmayaraq, ABŞ və Malaziya Poçt müdiriyyətləri, hansı vasitə ilə
göndərilməsindən asılı olmayaraq təqdim edildiyi tarixdən sonra iki aylıq müddət ərzində reklamasiyalar
üzrə qəti qərar qəbul etmək hüququnu özündə saxlayır.
XXIII Maddə
Məktub korrespondensiyası göndərişlərinin öz ölkəsindən kənarda qəbulu
1. ABŞ, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı və Yunanıstan Poçt müdiriyyətləri
ona, qəbul zamanı xidmətləri tərəfindən poçt göndərişləri kimi yola salınmamış göndərişləri 43.4-cü
maddəyə uyğun olaraq qaytaran hər hansı Poçt müdiriyyətindən yerinə yetirildiyi işin dəyərinə müvafiq
surətdə tarif götürmək hüququnu özündə saxlayır.
2. 43.4-cü maddədən kənara çıxaraq, Kanada Poçt müdiriyyəti belə göndərişlərin işlənilməsi ilə bağlı
xərcləri minimal qaydada bağlamağa imkan verən kompensasiyanı qəbul Müdiriyyətindən gömrük
hüququnu özündə saxlayır.
3. 43.4-cü maddə öz ölkəsindən kənarda qəbula verilmiş böyük miqdarda məktub korrespondensiyası
göndərişlərinin çatdırılması üçün təyinat Poçt müdiriyyətinə qəbul Müdiriyyətindən kompensasiya tələb
etməyə icazə verir. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı bu məbləğin ödənilməsini,
təyinat ölkəsinin müvafiq göndərişlərə tətbiq etdiyi daxili tariflə məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə
saxlayır.
4. 43.4-cü maddə öz ölkəsindən kənarda qəbula verilmiş böyük miqdarda məktub korrespondensiyası
göndərişlərinin çatdırılması üçün təyinat Poçt müdiriyyətinə qəbul Müdiriyyətindən kompensasiya tələb
etməyə icazə verir. Aşağıdakı ölkələr bu məbləğin ödənilməsini, böyük miqdarda qəbula verilmiş
göndərişlər üçün Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş limitlərlə məhdudlaşdırmaq hüququnu özlərində
saxlayırlar: ABŞ, Avstraliya, Baham, Barbados, Bruney-Darüssalara, Çin (Xalq Respublikası), Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallıqdan asılı olan Dənizarxası ərazilər, Qrenada, Qayana,
Hindistan, Niderland, Niderland Antili və Aruba, Sent-Lüsiya, Sent-Vinsent və Qrenadina, Sinqapur, ŞriLanka, Surinam və Tailand.
5. 4-cü paraqrafda göstərilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, aşağıdakı ölkələr Konvensiyanın 43-cü
maddəsinin müddəalarını İttifaqın üzv ölkələrindən alınmış poçta tam tətbiq etmək hüququnu özlərində
saxlayırlar: Almaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Argentina, Benin, Braziliya, Burkina-Faso, Kamcrun, Kipr,
Kot-d'İvuar, Misir, Fransa, Yunanıstan, Qvincya, İsrail, İtaliya, Yaponiya, İordaniya, Livan, Mali,
Marokko, Mavritaniya, Monako, Portuqaliya, Seneqai, Suriya , Toqo.
6. 43.4-cü maddənin tətbiqi ilə bağlı Almaniya Poçt müdiriyyəti, göndəricisinin yaşadığı ölkənin Poçt
müdiriyyətindən alına bilinəcək məbləğdə kompensasiyanın ödənilməsini göndərən ölkənin Poçt
müdiriyyətindən tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
XXIV Maddə
Son xərclər
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1. 49.1.3 və 51.1.3-cü maddələrdən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Latviya, Küveyt, Oman, Qatar, Suriya (Ərəb Respublikası) və Vyetnam Poçt müdiriyyətləri
onların ölkələrindən çıxan sifarişli məktub korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılması üçün əlavə
kompensasiya ödəməyə borclu deyildirlər.
2. 49.1.3 və 51.1.3-cü maddələrdən kənara çıxaraq, Cibuti, Qana, Hindistan, Nepal və Yəmən Poçt
müdiriyyətləri, onların ölkələrindən çıxan sifarişli və qiymətli məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
çatdırılması üçün əlavə kompensasiya ödəməyə borclu deyildirlər.
3. Ölkələr tərəfindən 49.1.3 və 51.1.3-cü maddələrlə bağlı edilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, Avstraliya
Poçt müdiriyyəti, çatdırılmasına görə əlavə ödənişin həyata keçirilmədiyi sifarişli göndərişlər üçün imza
tələb etmir.
4. Sifarişli və qiyməti elan edilmiş göndərişlər üçün əlavə kompensasiya nəzərdə tutan 49.1.3 və
51.1.3-cü maddələrdən irəli gələn öhdəliklərə dair qeyd-şərtlər təqdim etmiş ölkələrlə bağlı, ABŞ Poçt
müdiriyyəti belə göndərişləri sadə poçt kimi işləmək və bu göndərişlərin onun xidmətində baş verə biləcək
itkisi, oğurlanması və ya zədələnməsi halında kompensasiya ödəməmək hüququnu özündə saxlayır.
5. XXIV maddəyə edilmiş qeyd-şərtlərə baxmayaraq, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığı və Birləşmiş Krallıqdan asılı olan Dənizarxası ərazilər digər ölkələrlə öz mübadiləsində sifarişli və
qiyməti elan edilmiş məktub korrespondensiyası göndərişlərinin çatdırılması üçün əlavə kompensasiya
götürülməsi sahəsində Pekin Konqresi tərəfindən bəyənilmiş müddəaları tam həcmdə tətbiq etmək
hüququnu özündə saxlayır,
6. XXIV maddənin 1 və 2-ci maddəsinə edilmiş qeyd-şərtlərə baxmayaraq, aşağıda sadalanan üzv
ölkələr bu qeyd-şərtlərə imza etmiş ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrində sifarişli məktub korrespondensiyası
göndərişlərinin çatdırılması üçün Pekin Konqresi tərəfindən bəyənilmiş əlavə kompensasiya tətbiq etmək
hüququnu özlərində saxlayır: Avstriya, Baham adaları, Barbados, Beliz, Benin, Boliviya, Braziliya,
Burkina-Faso, Kamerun, Kanada, Çili, Kosta-Rika, Kot-d'İvuar (Respublikası), Kuba, Dominikan
Respublikası, Dominika, Salvador, İspaniya, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Qabon, Yunamstan, Qrenada,
Qvatemala, Qayana, Qaiti, Qonduras (Respublikası), Yamayka, Mali, Mavritaniya, Meksika, Nikaraqua,
Polşa (Respublikası), Sent-Kristofcr (Sent-Kitts) və Nevis, Sent-Lüsiya, Sent-Vinsent və Qrenadina,
Seneqal, Surinam, Trinidad və Tabaqo, Uruqvay, Cənubi Afrika, Bolqarıstan, Kabo-Verde, Misir, Böyük
Britaniya və Birləşmiş İrlandiya Krallığı, Birləşmiş Krallıqdan asılı olan Dənizarxası ərazilər, İslandiya,
İtaliya, Yaponiya. Lixtenşteyn, Malayziya, Marokko, Moldova, Niderland, Peru, Sinqapur, Slovakiya,
Sudan, İsveç, İsveçrə, Çexiya (Respublikası), Tunis, Venesuela.
7. Konqres özünün C 46/1999 qətnaməsi ilə, Poçt müdiriyyətlərinin daxili tariflərinin və ya xərclərinin
son xərclər üzrə tariflərə çevrilməsi düsturunu 2002-ci ilə qədər işləyib hazırlamağı və daxili tariflərin
2004-2005-ci illər üçün tətbiq ediləcək qəti faizini müəyyənləşdirməyi Poçt istismarı şurasına həvalə edir,
Direktivin göstərilən müddətlərdə həyata keçirilmədiyi halda, Almaniya 48.3-cü maddəyə və bu maddədə
göstərilmiş prinsiplərə uyğun olaraq, 2004-2005-ci illər dövrü üçün faizlərin özü tərəfindən təyin edilməsi
hüququnu özündə saxlayır.
8. Konqres özünün C 46/1999 qətnaməsi ilə, Poçt müdiriyyətiərinin daxili tariflərinin və ya daxili
xərclərinin son xərclər üzrə tariflərə çevrilməsi düsturunu 2002-ci ilə qədər işləyib hazırlamağı və daxili
tariflərin 2004-2005-ci illər üçün tətbiq ediləcək qəti faizmi müəyyənləşdirməyi Poçt istismarı şurasına
həvalə edir. 2004-2005-ci illər üçün bu faizi ölkənin özü tərəfindən müəyyən etmək hüququnu özündə
saxlamağa imkan verən XXIV.7-Cİ maddəyə baxmayaraq, 48.3-cü maddəyə uyğun olaraq Poçt istismarı
şurası C 46/1999 qətnaməsini yerinə yetirmədiyi halda, ABŞ, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı və Niderland 2001-2003-cü illər üçün fəaliyyətdə olan daxili tariflərin son xərc tariflərinə
çevrilməsi metoduna və faizinə əsaslanmış son xərc tariflərini tətbiq etməyi davam etdirmək hüququnu
özündə saxlayır. Lakin bu 0 şərtlə mümkündür ki, qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq son xərclər üzrə
müxtəlif tariflərin tətbiqini nəzərdə tutan saziş bağlanmış olsun və ya Poçt istismarı şurası daxili tariflərin
2004-2005-ci illər üçün tətbiq ediləcək yeni faizini müəyyən etmiş olsun.
9. 50.1.1.1-ci maddəyə uyğun olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xidmət keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması Fondunun inzibati, maliyyə və prosessual strukturuna dair Poçt istismarı şurasının təsdiq
etdiyi prinsiplər həyata keçirilməyənə qədər, Almaniya Poçt müdiriyyəti bu Fond üçün ayırdığı maliyyə
resurslarını özü tərəfindən idarə etmək hüququnu özündə saxlayır.
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10. ABŞ 47-51-ci maddələrdə müəyyənləşdirilmiş son xərclər sistemini dəstəkləyir. Bununla belə,
ABŞ Ümumdünya ticarət təşkilatı ilə bağlı, son xərclər üzrə bu razılaşmaları gələcək danışıqlarda xidmətlər
ticarəti üzrə Baş sazişə aid qəbul ediləcək müddəalara uyğun olaraq tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır.
11. XXIV maddəyə edilən qeyd-şərtlərə baxmayaraq, aşağıda sadalanan üzv ölkələr, bu qeyd-şərtləri
imzalamış ölkələrlə öz qarşılıqlı əlaqələrində, son xərclər sahəsində Pekin Konqresi tərəfindən bəyənilmiş
müddəaları tam tətbiq etmək hüququnu özlərində saxlayırlar: Avstriya, Baham adaları, Barbados, Beliz,
Benin, Boliviya, Braziliya, Burkina-Faso, Kamerun, Kanada, Çili, Konqo (Respublikası), Kosta-Rika, Kotd' İvuar (Respublikası), Kuba, Dominikan Respublikası, Dominika, Salvador, Ekvador, İspaniya, Estoniya,
Finlandiya, Fransa, Qabon, Yunanıstan, Qrenada, Qvatemala, Qayana, Qaiti, Qonduras (Respublikası),
Yamayka, Mali, Mavritaniya, Meksika, Nikaraqua, Polşa (Respublikası), Portuqaliya, Sent-Kristofer (SentKitts) və Nevis, Sent-Lüsiya, Sent-Vmsent ve Qrenadina, Seneqal, Surinam, Trinidad və Tabaqo, Uruqvay,
Cənubi Afrika, Bolqarıstan, Misir, İtaliya, Keniya, Lixtenşteyn, Marokko, Moldova, Niderland, Peru,
Slovakiya, Sudan, İsveç, İsveçre, Çexiya (Respublikası), Tunis, Venesuela.
XXV Maddə
Daxili hava yolu daşınması ilə bağlı xərclər
1. 53.3-cü maddədən kənara çıxaraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Baham adaları, Kabo-Verde, Konqo
(Respublikası), Kuba, Dominikan Respublikası, Salvador, Ekvador, Qabon, Yunanıstan, Qvatemala,
Qayana, Qonduras, Monqolustan, Nepal, Papua- Yeni Qvineya, Peru, Filippin, Koreya Xalq Demokratik
Respublikası, Solomon adaları və Vanuatu Poçt müdiriyyətləri beynəlxalq depeşlərin ölkə daxilində hava
yolu ilə göndərilməsi üçün müvafiq ödəniş götürmək hüququnu özlərində saxlayırlar.
2. 53.3-cü maddədən kənara çıxaraq, Myanma Poçt müdiriyyəti beynəlxalq depeşlərin ölkə daxilində
göndərilməsi üçün, bu depeşlerin yerdən-yerə aviayolla göndərilib-göndərilməməsindən asılı olmayaraq,
ödəniş götürmək hüququnu özündə saxlayır.
3. 53.3-cü maddədən kənara çıxaraq, Banqladeş Poçt müdiriyyəti beynəlxalq depeşlərin ölkə daxilində
göndərilməsi üçün, bu depeşlərin yerdən-yerə aviayolla göndərilib-göndərilməməsindən və keçid
məsafəsindən asılı olmayaraq, xərclərin ödənişini götürmək hüququnu özündə saxlayır,
4. 53.4 və 53.5-ci maddələrdən kənara çıxaraq, ABŞ, Kanada, İran (İslam Respublikası) və Türkiyə
Poçt müdiriyyətlərinə, son xərclər üzrə tətbiq etdikləri kompensasiyanın ancaq daxili tariflərə və ya çəkilən
xərclərə əsaslanmaqla həyata keçirildiyi istənilən Müdiriyyətdən onlara daxil olan poçtun öz ölkəsi
daxilində aviadaşınması ilə bağlı xərclərini, həmin Poçt müdiriyyətlərindən vahid tarif şəklində götürməyə
icazə verilir.
5. Oman Poçt müdiriyyəti yuxarıda göstərilən 1-3-cü paraqraflarda xatırladılan Poçt
müdiriyyətlərindən onun ölkəsinə daxil olan məktub korrespondensiyası depeşlərinin öz ölkəsi daxilində
aviadaşınması ilə bağlı əlavə xərcləri, bu depeşlərin avia və ya hər hansı digər yolla göndərilibgöndərilməməsindən asılı olmayaraq, bu Poçt müdiriyyətlərindən götürmək hüququna malikdir.
XXVI Maddə
Müstəsna daxilolma quru yol tarif payları
1. 56-cı maddədən kənara çıxaraq, Əfqanıstan Poçt müdiriyyəti daxil olan bağlamalar üçün hər bir
bağlamaya görə 7.50 XAH məbləğində əlavə müstəsna quru yol tarif payı götürmək hüququnu özündə
saxlayır.
XXVII Maddə
Xüsusi tariflər
1. ABŞ, Belçika və Norveç Poçt müdiriyyətləri aviabağlamalar üçün, yerüstü bağlamalarla müqayisədə
daha yüksək qum yol tarif payı götürmək hüququna malikdir.
2. Livan Poçt müdiriyyəti I kq-a qədər çəkili bağlamalar üçün, çəkisi I kq-dan 3 kq-a qədər olan
bağlamalar üzrə tətbiq edilən tarifi götürmək hüququna malikdir.
3. Panama (Respublikası) Poçt müdiriyyətinə. hava yolu ilə daşınan yerüstü (S.A.L.) tranzit
bağlamalar üçün hər kiloqrama görə 0,2 XAH məbləğdə tarif götürməyə icazə verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda göstərilən Səlahiyyətli nümayəndələr, müddəaları Konvensiyanın öz
mətninə daxil edildiyi halla müqayisədə eyni qüvvəyə və eyni əhəmiyyətə malik olan bu Protokolu tərtib
etdilər və onu bir nüsxədə imzaladılar. Bu nüsxə saxlanılmaq üçün Beynəlxalq büronun Baş direktoruna
veriləcəkdir. Nüsxənin surəti hər bir ölkəyə Konqresin keçirildiyi ölkənin Hökuməti tərəfindən
çatdırılacaqdır.
1999-cu il sentyabrın 15-də Pekində imzalanmışdır.
1223

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Poçt Konvensiyasına dair
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası boyan edir ki, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və ona
bitişik rayonların Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi və hazırda həmin işğalın davam
etməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Ümumdünya Poçt Konvensiyasındakı müddəaları
Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq etməyəcəkdir.
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"Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında" 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası “Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı
mübarizə və əməkdaşlıq haqqında” 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 690-IIQ
Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi,
bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında
1990-cı il tarixli
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
ÖN SÖZ
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Assambleyası (İMO) 1989-cu il 19 oktyabr tarixli A.674 (16) qətnaməsi
ilə, neftlə çirklənmə hallarını törədən son ciddi hadisələri etiraf edərək, neftlə çirklənmə və bununla
mübarizəyə hazırlığı təmin etmək məqsədilə beynəlxalq Konfrans çağırmağı qərara aldı.
Assambleya Təşkilatın Dəniz Mühitini Müdafiə Komitəsinə (MERS) Konfransda baxılmaq üçün,
neftlə çirklənmə hallarına qarşı hazırlığı təmin edən və bununla mübarizə aparmaq üçün, bu məsələlərlə
bağlı mövcud regional sazişlərin təcrübəsini nəzərə alaraq, beynəlxalq konvensiya hazırlamağı təklif etdi.
Bu konvensiya, öz növbəsində, neftlə çirklənməyə səbəb olan irimiqyaslı hadisələrə qarşı mübarizə
aparmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlıq strukturunu təmin edə biləcəkdir.
Bu göstərişə müvafiq olaraq beynəlxalq konvensiyanın layihəsi və müvafiq qətnamələr MERS-in təşkil
etdiyi işçi qrupu tərəfindən, 1990-cı ilin martında keçirilmiş iyirmi doqquzuncu sessiyada nəzərdən
keçirildi və 1990-cı ilin may ayında neftlə çirklənmə halları və onlarla mübarizəyə hazırlığı təmin etmək
barədə konvensiyanın layihəsi və həmçinin əlaqədar qətnamələrin layihəsi səsə qoyuldu.
Assambleyanın qərarına müvafiq olaraq İMO 1990-cı il noyabrın 19-dan 30-dək Londondakı
qərargahında diplomatik konfrans çağırdı. Yekun Akta əlavə olaraq, konfrans Neftlə çirkləndirmə hallarına
hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq barəsində 1990-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanı qəbul etdi. Konfrans, həmçinin Yekun Akta əlavəyə daxil olan on qətnaməni də qəbul etdi.
Bu nəşrdə konfransın Yekun Aktından və ona edilən əlavədən, Neftlə çirklənmə hallarına hazırlığın
təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında 1990-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyadan mətnlər verilmişdir. Konfransın qəbul etdiyi 1 saylı qətnaməyə müvafiq olaraq, Katiblik
Konvensiyanın 3, 4, 5, 6-cı maddələrinə uyğun olaraq, İMO-nun işlədiyi saziş və sənədlərə istinadları izahat
şəklində daxil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 3-cü maddənin 1-ci bəndinin izahatında adı çəkilən Marpol
73/78 Konvensiyasına edilən 1-ci Əlavənin 26-cı qaydasında 1991-ci ilin iyul ayında, Dəniz Mühitini
Müdafiə Komitəsinin keçirəcəyi otuz birinci sessiyanın qəbul edəcəyi Marpol 73/78 Konvensiyasına
düzəliş zamanı müzakirə olunacaq.
Neftlə çirkləndirmə hallarına münasibət və hazırlığın təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlıq Konfransının
YEKUN AKTI
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1. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Konvensiyasının 2-ci maddəsinin 6-cı bəndinə müvafiq olaraq
Təşkilatın Assambleyası 1989-cu il 19 oktyabr tarixli növbəti on altıncı sessiyasında A.674 (16)
qətnaməsini qəbul edərək, neftlə çirklənmə hallarına münasibət və hazırlığı təmin etmək üçün konvensiya
qəbul etmək məsələsinin müzakirəsi üçün beynəlxalq konfrans çağırmağı qərara almışdır.
2. Bununla əlaqədar olaraq, Assambleyanın yuxarıda göstərilən sessiyası iş proqramı və on altıncı
maliyyə dövrü - 1990-1991-ci illər üçün büdcə haqqında 1989-cu il 19 oktyabr tarixli A.644 (16)
qətnaməsini qəbul edərək qeyd etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti bir hazırlıq müşavirəsi və bir
həftə ərzində diplomatik konfrans keçirilməsi üçün lazımi maliyyə vəsaiti təqdim etməyə məmnuniyyətlə
razılıq vermişdir.
3. Sonralar Yaponiya hökuməti və Yaponiya Gəmiqayırma Sənayesi Fondu konfransın işini iki həftəyə
qədər uzatmaq məqsədilə əlavə maliyyə vəsaiti ödəməyə məmnuniyyətlə razılaşmışlar.
4.
4. Konfrans 1980-ci il noyabrın 19-dan 30-a kimi Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Londondakı
qərargahında keçirilmişdir.
5. Konfransda 90 ölkənin nümayəndəsi iştirak etmişdir, onlardan:
ƏLCƏZAİR
ANTİQUA VƏ BARBUDA
ARGENTİNA
AVSTRALİYA
BAHAM ADALARI
BƏHREYN
BANQLADEŞ
BARBADOS
BELÇİKA
BRAZİLİYA
KAMBOCA
KAMERUN
KANADA
KABO-VERDE
ÇİLİ
ÇİN
KOSTA-RİKA
KOT D'İVUAR
KİPR
KXDR
DANİMARKA
EKVADOR
MİSİR
SALVADOR
EFİOPİYA
FİCİ
MƏRAKEŞ
MYANMA
NİDERLAND
YENİ ZELANDİYA
NİGERİYA
NORVEÇ
PAKİSTAN
PERU
FİLİPPİN
POLŞA
PORTUQALİYA

FİNLANDİYA
FRANSA
QABON
ALMANİYA
QANA
YUNANISTAN
QRENADA
QVİNEYA
İSLANDİYA
HİNDİSTAN
İNDONEZİYA
İRAN (İR)
İTALİYA
YAPONİYA
İORDANİYA
KENİYA
KÜVEYT
LİVAN
LİBERİYA
MALAVİ
MALAYZİYA
MALDİV ADALARI
MALTA
MARŞAL ADALARI
MAVRİKİ
MEKSİKA
MANAKO
SUDAN
İSVEÇRƏ
TAİLAND
TRİNİDAD VƏ TOBAQO
TUNİS
TÜRKİYƏ
UQANDA
UKRAYNA SSR
SSRİ
BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ
İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI
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SENT-VİNSENT VƏ QRENADA
SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI
SENEQAL
SEYŞEL ADALARI
SİNQAPUR
İSPANİYA
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TANZANİYA BR
ABŞ
URUQVAY
VANUATU
VENESUELA
VYETNAM
ZAİR

6. Aşağıda göstərilən ölkələr Konfransa öz müşahidəçilərini göndərmişlər:
KUBA
QVATEMALA
YUQOSLAVİYA
7. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının assosialaşdırılmış üzvü olan Honkonq Konfransa öz müşahidəçisini
göndərmişdir.
8. Konfransda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının aşağıda göstərilmiş orqanlarının nümayəndələri iştirak
etmişlər:
BMT-nin Ətraf Mühit Haqqında Proqramı (YUNEP)
BMT-nin Sənaye İnkişafı üzrə Təşkilatı (YUNİDO)
BMT-nin Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Təşkilatı (YUNESKO)
Hökumətlərarası Okeanoqrafiya Komissiyası (HOK)
9. Aşağıdakı 4 hökumətlərarası təşkilat Konfransa öz müşahidəçilərini göndərmişdir:
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) Avropa Birlikləri Komissiyası (ABK)
Neftlə çirklənmədən dəyən zərərin Kompensasiyası üçün Beynəlxalq Fond (İOPS Fondu)
Helsinki Komissiyası (HELKOM).
10. Aşağıdakı 9 qeyri-hökumət təşkilatı Konfransa öz müşahidəçilərini göndərmişdir:
Beynəlxalq Gəmiçilik Palatası (BGP)
Beynəlxalq Dəniz Komitəsi (BDK)
Port və Limanlar Beynəlxalq Assosiasiyası (PLBA)
Təsnifat Cəmiyyətləri Beynəlxalq Assosiasiyası (TCBA)
Neft Şirkətlərinin Beynəlxalq Dəniz Forumu (OKİMF)
Neftin Sənaye Kəşfiyyatı və Hasilatı üzrə Beynəlxalq Forum (Forum EİP)
Müstəqil Tanker Sahiblərinin Beynəlxalq Assosiasiyası (İNTERTANKO)
Çirklənmə ilə Mübarizə Tankerlərinin Mülkiyyətçilərinin Beynəlxalq Federasiyası (İTOPF)
Dənizin Neftlə Çirklənməsinin Qarşısının Alınması üzrə Məşvərət Komitəsi (AKOPT)
11. Konfransın sədrliyinə Birləşmiş Krallıqda Mərakeş Krallığının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri,
Mərakeş Nümayəndə heyətinin başçısı, əlahəzrət cənab Əbdislam Zənined seçilmişdi.
12. Konfrans sədrinin müavinləri:
vitse-admiral K. Toledo de la Masa
cənab Yuy Çjiçjuen (Çin)
Cənab Y. Esterqaard (Danimarka)
Cənab O. O. Corc (Nigeriya)
Əlahəzrət möhtərəm T. Sikiyya (Filippin)
cənab O. A. Savin (SSRİ)
13. Konfransın katibliyi aşağıda adları göstərilən vəzifəli şəxslərdən ibarət idi:
Baş katib:

c-b U.A. O'Nil

İcraçı katib:

c-b Voskresenski,
Dəniz Mühitini Müdafiə İdarəsinin direktoru
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c-b Uonem
Dəniz Mühitini Müdafiə İdarəsinin direktor müavini
c-b D. T. Edvards,
Dəniz Mühitini Müdafiə İdarəsinin direktor müavini

14.Konfrans neftlə çirklənmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi üzrə Beynəlxalq Konvensiyanın
maddələrinin layihəsi və ona dair tövsiyə və qətnamələrin müzakirəsi tapşırılmış komitənin tam tərkibini
təsis etdi.
15.Konfransın təsis etdiyi redaksiya komitəsi aşağıdakı doqquz dövlətin nümayəndələrindən təşkil
olunmuşdu:
ARGENTİNA
ÇİN
MİSİR
FRANSA
YAPONİYA
İSPANİYA

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ
İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI
SSRİ
ABŞ

16.Konfransda iştirak edən nümayəndələrin səlahiyyətlərini yoxlamaq üçün aşağıdakı dövlətlərin
nümayəndələrindən ibarət səlahiyyətləri yoxlamaq komitəsi təşkil olunmuşdu:
KAMERUN
İRAN (İSLAM RESPUBLİKASI)
İTALİYA
POLŞA
VENESUELA
17.Tam tərkibli komitə:
sədr:
sədr müavinləri:

c-b E. Yansen (Norveç)
əlahəzrət c-b Q.B. Kuper (Liberiya)
əlahəzrət d-r P. Y. C. Rocers (Baham adaları)

Redaksiya komitəsi:
sədr:
sədr müavini:

c-b Y. Sasamura (Yaponiya)
c-b J.F. Levi (Fransa)

Səlahiyyətləri yoxlama komitəsi:
sədr:

c-b Y. Vonau (Polşa)

18. Konfrans öz işinin əsası kimi istifadə etmişdir:
- hazırlıq müşavirəsinin hazırladığı neftlə çirklənmə hallarına münasibət və hazırlığın təminatı
Beynəlxalq Konvensiyasının mətninin layihəsi;
- yuxarıda adı çəkilmiş hazırlıq müşavirəsi tərəfindən təqdim olunmuş Konfrans qətnaməsinin
layihəsi.
19. Konfrans həmçinin hökumətlərin və maraqlı təşkilatların yuxarıda adları çəkilən sənədlərə dair
Konfransa təqdim etdikləri təklif və şərhlərini də müzakirə etdi.
20. Müzakirələr nəticəsində Konfrans Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara
qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanı qəbul etdi.
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21. Bundan əlavə Konfrans aşağıdakı qətnamələri qəbul etdi:
1. Neftlə çirklənməyə hazırlıq, bununla mübarizə və əməkdaşlıq üzrə 1990- cı il Beynəlxalq
Konfransının maddələrinə müvafiq Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının hazırlığı, müqavilə və başqa sənədlərə
istinad.
2. Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında 1990-cı il Beynəlxalq Konvensiyasının qüvvəyə minməmişdən əvvəl tətbiqi.
3. Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında 1990-cı il Beynəlxalq Konvensiyasının 12-ci maddəsindəki əsasların vaxtlı-vaxtında tətbiqi.
4. Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında 1990-cı il Beynəlxalq Konvensiyasının 6-cı maddəsindəki əsasların tətbiqi.
5. Neftlə çirkləndirmə ilə mübarizə üçün lazımi təchizat ehtiyatlarının yaradılması.
6. Texniki yardımın təminatı.
7. Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığı təmin edən proqramın tərkibi və həyata keçirilməsi.
8. Xilasedici xidmətlərin təkmilləşdirilməsi.
9. Hökumətlər və sığorta cəmiyyətləri arasında əməkdaşlıq.
10. Təhlükəli və zəhərli maddələrdən istifadə etməklə neftlə çirklənmə hallarına münasibət, bununla
mübarizədə hazırlıq və əməkdaşlıq, 1990-cı il Beynəlxalq Konvensiyasının tətbiqi sferasının
genişləndirilməsi.
Bu qətnamələr Yekun Aktına edilən əlavəyə daxildir.
22. Bu Yekun Aktı ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir əsl nüsxədə tərtib olunmuşdur,
həmin nüsxə də saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
23. Baş katib Yekun Aktmı və ona Əlavəni, həmçinin Konvensiyanın autentik mətnlərinin əslinin
təsdiq olunmuş surətlərini, əgər tələb olunarsa, bu Konfransda iştirak etməyə dəvət olunmuş dövlətlərin
hökumətlərinə göndərə bilər.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər öz imzalarını Yekun Aktının sonunda qoymuşlar.
Min doqquz yüz doxsanıncı ilin noyabrında Londonda imzalanmışdır.
Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA, 1990
(1994-cü il martın 14-də saxlanmağa verilmiş düzəlişlər barədə Protokola əsasən rus dilindəki
mətndə edilmiş dəyişikliklərlə)
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
bütünlükdə insanı əhatə edən ətraf mühitin və xüsusilə dəniz mühitinin qorunmasının zəruriliyini
anlayaraq,
baş verən hadisələr, o cümlədən gəmilərin qəzaya uğraması, neft emalı aparılan obyekt və limanlarda
dəniz qurğularının dağıdılması nəticəsində neftlə çirklənmənin dəniz mühiti üçün törətdiyi ciddi təhlükəni
etiraf edərək,
ilk növbədə neftlə çirklənmənin qarşısını almaq məqsədilə xəbərdarlıq və qabaqlama işlərinin
mühümlüyünü, dənizdə təhlükəsizlik və onu çirklənməkdən qorumaq barədə beynəlxalq sənədlərə, xüsusilə
1974-cü ildə düzəlişlərlə qəbul edilmiş Dənizdə insan həyatını qorumaq haqqında Beynəlxalq
Konvensiyaya, 1973-cü ildə qəbul edilmiş və 1978-ci il Protokolu ilə dəyişdirilmiş Gəmilərdən
çirklənmənin qarşısını almaq barədə Beynəlxalq Konvensiyaya ciddi surətdə riayət etməklə, az bir zamanda
neft daşıyan gəmilərin, dəniz qurğularının istismarı və xidmətinin yüksək standartlara uyğun
layihələşdirilməsini diqqət mərkəzində saxlayaraq,
həmçinin neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisənin böyük ziyan vura biləcəyi faktını və bu zaman təcili
və effektli tədbirlər görülməsinin vacibliyini diqqət mərkəzində saxlayaraq,
neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisələrə hazırlığın effektivliyinin mühüm olmasını və bu baxımdan
neft sənayesinin və gəmiçiliyin oynadığı vacib rolu vurğulayaraq,
daha sonra, neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisələrə qarşı mübarizə olaraq, dövlətlərin imkanları
barədə informasiya mübadiləsi də daxil olmaqla, qarşılıqlı yardımın və beynəlxalq əməkdaşlığın
vacibliyini, neftlə çirkləndirməyə qarşı mübarizə üçün fövqəladə tədbirlər planının hazırlanmasını, dəniz
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aləminə və yaxud sahilə, əlaqədar dövlətlərə ziyan vura bilən mühüm hadisələr haqqında xəbərlər
mübadiləsini, dənizin neftlə çirklənməsinə qarşı mübarizə vasitələrinin tədqiqi və hazırlanmasını etiraf
edərək,
"çirkləndirən ödəyir" prinsipinin ətraf aləm haqqında ümumi beynəlxalq hüquqi prinsip olduğunu
nəzərə alaraq,
həmçinin neftlə çirklənmədən törənən ziyanın məsuliyyətini və kompensasiyası barədə beynəlxalq
sənədlərin, o cümlədən 1969-cu il tarixli (CLC) neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki
məsuliyyət haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın, Neftlə çirklənmə zamanı ziyanın kompensasiyası üçün
Beynəlxalq Fondun (FUND) yaradılması haqqında 1971-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanı, həmçinin
"CLC" və "FUND" konvensiyalarına dair 1984-cü il protokollarının vaxtında qüvvəyə minməsinin son
dərəcə vacib olduğunu nəzərə alaraq,
həmçinin ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrin və razılaşmaların, habelə regional konvensiya və
razılaşmaların vacibliyini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz hüququ barədə Konvensiyasının müvafiq müddəalarını, xüsusən
də onun XII hissəsini nəzərə alaraq,
beynəlxalq əməkdaşlığa yardımın mühümlüyünü, neftlə çirklənmə baş verərsə, onunla mübarizədə
mütərəqqi ölkələrin və kiçik ada dövlətlərinin tələbatını nəzərə alaraq, milli, regional və qlobal imkanların
genişləndirilməsi zərurətini dərk edərək,
neftlə çirklənməyə qarşı hazırlıq, bununla mübarizə və əməkdaşlıq barədə Beynəlxalq Konvensiya
bağlamaqla bu məqsədlərə ən yüksək tərzdə nail olmağı mümkün hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Ümumi müddəalar
(1) Tərəflər neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisələrə hazırlığı təmin etmək və bununla mübarizə üçün
bu Konvensiyanın müddəalarına və onun Əlavəsinə müvafiq olaraq, fərdi və yaxud birlikdə tədbir görmək
məsuliyyətini boyunlarına götürürlər.
(2) Bu Konvensiyaya Əlavə, Konvensiyanın ayrılmaz hissəsini təşkil edir, bu Konvensiyaya əsaslanma
eyni zamanda onun əlavəsinə əsaslanma deməkdir.
(3) Bu Konvensiya hər hansı hərbi gəmiyə, köməkçi hərbi gəmiyə və ya dövlətə məxsus, hazırda yalnız
hökumət qeyri-kommersiya xidməti üçün istismar və istifadə olunan digər gəmiyə tətbiq olunmur. Lakin
hər bir tərəf özünün istismar etdiyi və ya özünə məxsus gəmilərin onların istismarına və istismar
imkanlarına əngəl törətməyən bu Konvensiyada müvafiq olaraq praktiki və imkan verəcək dərəcədə
hərəkətini təmin edir.
Maddə 2
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(1) “Neft” hər hansı formada - xam neft, maye yanacaq, neft çöküntüsü, neft qalıqları və təmizlənmiş
məhsul daxil olmaqla, neft deməkdir.
(2) “Neftlə çirklənməyə səbəb olan insident” neftin axmasına gətirib çıxaran və ya çıxara bilən dəniz
mühitinə, sahil xəttinə və oraya aid olan bir və ya bir neçə fövqəladə tədbir, yaxud təxirəsalınmaz addımlar
tələb edən ölkə üçün təhlükəli olan və yaxud ola biləcək hadisə və ya bir sıra hadisələr deməkdir.
(3) “Gəmi” dəniz mühitində istismar olunan hər hansı tipli gəmi deməkdir, həmçinin sualtı qanadlara
malik gəmilər, hava yastıqlı gəmilər, sualtı gəmilər, hətta üzə bilən istənilən tipli vasitələr deməkdir.
(4) “Dəniz qurğusu” kəşfiyyat üçün ayrılmış neft və ya qazçıxarma, yaxud onların istehsalında neftin
yüklənməsi, yaxud boşaldılmasında istifadə edilən hər hansı stasionar, yaxud üzə bilən qurğu və ya
təchizatlar.
(5) “Neftayırma ilə bağlı dəniz limanları və obyektləri” neftlə çirklənməyə səbəb olan insidentlər üçün
təhlükə yaradan təchizatlardır, bura həm də neftayırma ilə bağlı digər dəniz limanları, neft terminalları,
boru kəmərləri və başqa obyektlər daxildir.
(6) “Təşkilat” Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı deməkdir.
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(7) “Baş katib” Təşkilatın Baş katibi deməkdir.
Maddə 3
Neftlə çirkləndirmə ilə mübarizənin fövqəladə tədbirlər planları
(1) (a) Hər bir Tərəf tələb edir ki, onun bayrağı altıda üzmək hüququna malik gəmilər öz bortunda
neftlə çirklənməyə qarşı mübarizənin fövqəladə tədbirlər planına malik olmalıdır, bunu həmin məqsədə
nail olmaq üçün Təşkilatın qəbul etdiyi müddəalar da tələb edir*.
(b) Bortunda (a) yarımbəndinə müvafiq fövqəladə tədbirlər planına malik olan gəmi, Tərəfin
yurisdiksiyası altında port və ya dəniz terminalında durduğu zaman, mövcud beynəlxalq
sazişlərin** praktikasına müvafiq, ya da həmin ölkənin milli qanunvericiliyi əsasında, Tərəfin səlahiyyət
verdiyi vəzifəli şəxslər vasitəsilə yoxlamadan keçirilməlidir.
(2) Hər bir Tərəf tələb edir ki, onun yurisdiksiyası altında olan dəniz qurğularının operatorları neftlə
çirklənməyə qarşı mübarizənin fövqəladə tədbirlər planına malik olsun və bu plan 6-cı maddəyə müvafiq
olaraq təsis edilmiş, əlaqədar səlahiyyətli milli orqan tərəfindən bəyənilmiş prosedurlara uyğun, milli
sistemlə razılaşdırılmış olsun.
(3) Hər bir Tərəf tələb edir ki, öz yurisdiksiyası altında olan neftayırma ilə bağlı dəniz portu və
obyektləri üçün cavabdeh orqan və operatorlar, neftlə çirklənməyə qarşı mübarizə fövqəladə planına və ya
6-cı maddəyə müvafiq olaraq təsis edilmiş, səlahiyyətli milli orqan tərəfindən bəyənilmiş prosedurlara
uyğun, milli sistem tərəfindən müəyyən edilmiş digər sənədlərə malik olmalıdır.
Maddə 4
Neftlə çirklənmə barədə xəbərdarlıq qaydası
(l)Hər bir Tərəf:
(a) öz bayrağı altında üzən gəmilər üçün cavabdeh kapitanlardan və başqa şəxslərdən, onun
yurisdiksiyasında olan dəniz qurğuları üçün məsuliyyət daşıyan şəxslərdən tələb edir ki, gəmi və ya neft
axınına səbəb olmuş, ya da səbəb ola biləcək hər hansı bir hadisə haqqında təxirə salmadan məlumat versin:
(i) gəmi olduqda - yaxın sahilyanı dövlətə;
(ii) dəniz qurğusu olduqda - qurğunun, yurisdiksiyası altında olduğu sahilyanı dövlətə;
(b) öz bayrağı altında üzən gəmi üçün cavabdeh olan kapitan, ya da başqa şəxslərdən, yurisdiksiyası
altında olan dəniz qurğuları üçün cavabdeh olan şəxslərdən tələb edir ki, əgər gördükləri hər hansı bir hadisə
neft axınına səbəb olmuşsa və ya dənizdə neft olduğu halda təxirə salmadan məlumat versinlər:
(1)
gəmi olduqda - yaxın sahilyanı dövlətə;
(ii) dəniz qurğusu olduqda - qurğunun, yurisdiksiyası altında olduğu sahilyanı dövlətə;
(c) öz yurisdiksiyası altında olan neftayırma ilə bağlı dəniz limanı və obyektlərinə cavabdeh şəxslərdən
neft axınına səbəb olmuş, ya da ola biləcək hadisə, dənizdə neft aşkar olunması barədə təxirə salmadan
əlaqədar milli orqana xəbər verməyi tələb edir;
(d)öz dəniz inspeksiya və hava gəmilərinə, habelə digər əlaqədar xidmətlərə, vəzifəli şəxslərə göstəriş
verir ki, dənizdə, neftayırma ilə məşğul obyektdə, limanda aşkar etdikləri neft axınına səbəb olan hadisə
barədə təxirə salmadan əlaqədar milli orqana, yaxud sahilyanı dövlətə xəbər versin;
(e) mülki hava gəmilərinin pilotlarından xahiş edir ki, dənizdə neft axını və ya neft olduğu barədə dərhal
sahilyanı dövlətə xəbər versin;
(2) 1-ci bəndin (a) (i) yarımbəndinə uyğun xəbərlər Təşkilatın* hazırladığı və qəbul etdiyi ümumi
prinsiplərə əsaslanan tələblərinə müvafiq olaraq göndərilir. 1-ci bəndin (a) (ii), (b), (c) və (d)
yarımbəndlərində nəzərdə tutulan xəbərlər Təşkilatın hazırladığı göstəriş və ümumi prinsiplərə müvafiq,
lakin istifadəsi mümkün dərəcədə** göndərilir.
Maddə 5
Neftlə çirklənmə xəbərindən sonrakı işlər
(1) Maddə 4-də göstərilənlər barədə və ya başqa mənbələrdən xəbər aldıqda: Tərəf həmişə:
(a) hadisəyə qiymət verir, onun neftlə çirklənməyə səbəb olub-olmayacağını müəyyənləşdirir;
(b)neftlə çirklənmə törədən hadisənin xarakterini, miqyasmı və mümkün nəticələri qiymətləndirir; və
sonra dərhal hadisənin təsir edəcəyi və ya edə biləcəyi ölkələrə məlumat verir, həmçinin:
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(1) hadisənin qarşısını almaq üçün etdiyi və ya etmək niyyətində olduğu işlər barəsində hərtərəfli
məlumat, və
(ii) hadisə ilə mübarizədə işin sonuna qədərki hərəkətlər barədə məlumat, xəbərdar olunan ölkələrlə
birgə əməkdaşlıq qərarı qəbul ediləcək görülən işlər barədə ardıcıl məlumat bildirir.
(2) Əgər hadisənin ciddi xarakter daşıdığı artıq müəyyənləşdirilibsə, Tərəf, bilavasitə müvafiq regional
təşkilata və ya razılaşma yolu ilə Təşkilata birinci bəndin (b) və (c) yarımbəndlərində göstərilən
informasiyanı təqdim etməlidir.
(3) Əgər hadisə ciddi neftlə çirklənmə kimi xarakterizə olunursa, aidiyyəti olan dövlətlər onları
gözləyən təhlükə və buna qarşı gördükləri tədbir barədə Təşkilata müvafiq regional orqanlar tərəfindən
xəbər verilməsini israr etməlidir.
(4) Tərəflər təşkilat və digər dövlətlərlə məlumat mübadiləsi apararkən, mümkün dərəcədə Təşkilatın
hazırladığı*** neftlə çirklənmə barədə xəbərdarlıq sistemindən istifadə etməlidirlər.
Maddə 6
Hazırlığın təmin olunması və cavab tədbirlərinin milli və regional sistemləri
(1) Hər bir Tərəf neftlə çirklənmə hadisələri ilə təcili və effektiv mübarizənin milli sistemini təsis edir.
Bu sistemə minimum olaraq daxildir:
(a) (i) neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, cavab tədbirləri üçün məsul olan
səlahiyyətli milli orqan və ya orqanların;
(ii) maddə 4-də göstərilən neftlə çirklənmə məlumatlarına cavabdeh olan milli operativ məntəqə və ya
rabitə məntəqələrinin; və
(iii) dövlət adından yardım istəyə bilən və ya kömək barədə qərar qəbul edə bilən orqanın təyin
edilməsi;
(b) Təşkilatın* hazırladığı göstərişləri əsas tutaraq, əlaqədar dövlətlər və ya xüsusi orqanlar arasındakı
təşkilati işlərin qarşılıqlı münasibətini əks etdirən, cavabdehlik və hazırlığı təmin etmək üçün fövqəladə
tədbirlər milli planı.
(2) Əlavə olaraq, hər bir Tərəf, öz imkanı daxilində, fərdi və ikitərəfli və ya çoxtərəfli əməkdaşlıq
vasitəsilə, müvafiq neft sənayesi, gəmiçilik, liman rəhbərliyi və başqa əlaqədar təşkilatlarla əməkdaşlıq
şərtilə təsis edir:
(a) müəyyən olunmuş yerlərdə neft axını ilə mübarizə üçün, yaranmış təhlükəyə və istifadə proqramına
uyğun minimal miqdarda təchizatın yerləşdirilməsini;
(b) neftlə çirklənməyə cavabdeh təşkilatlar üçün təhlil proqramı və lazımi fərdi hazırlığı;
(c) neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisəyə qarşı mübarizə aparmaq üçün hərtərəfli plan və rabitə
vasitələrini. Belə vasitələrin daim olması məcburidir; və
(d) neftlə çirklənməyə səbəb olmuş insidentlə lazımi mənbələrin müvafiq mobilizasiya vasitələri ilə
müntəzəm mübarizə mexanizmi və ya razılaşmanı.
(3) Hər bir Tərəf Təşkilata ya bilavasitə regional, ya da subregional orqan tərəfindən aşağıda qeyd
olunanlar haqda cari məlumatın təqdimatını təmin edir:
(a) yerləşdirilmə, uzaq rabitə ilə alınmış xəbərlər, əgər tətbiqi mümkünsə, 1-ci bəndin (a)
yarımbəndində göstərilən təşkilat və orqanların məsul olduğu rayonlar;
(b) çirklənməklə mübarizə təchizatına dair məlumatlar, başqa dövlətlər sifariş edərsə, onlar göstərmək
üçün neftlə çirklənməklə mübarizə və dənizdə xilasetmə işləri haqqında xüsusi biliklər; və
(c) öz fövqəladə tədbirlər milli planı haqqında məlumat.
Maddə 7
Çirklənmə ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq
(1) Tərəflər öz imkanları və əldə olan müvafiq mənbələrdən asılı olaraq əməkdaşlıq etmək, bir-birinə
konsultativ xidmət göstərmək, bir-birini texnika cəhətdən təmin etmək, əgər baş vermiş hadisə ciddi
xarakter daşıyırsa, neftlə çirklənməyə gətirib çıxarırsa, bununla mübarizəni zərər çəkmiş tərəfin xahişi ilə
birgə aparmaq barədə razılaşırlar.
(2) Yardım istəyən Tərəf, Təşkilata maddə (l)-də göstərilən məsrəfləri müvəqqəti ödəyə biləcək mənbə
tapmaqda kömək barədə müraciət edə bilər.
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(3) Tətbiq edilən müvafiq beynəlxalq razılaşmalara əsasən, hər bir Tərəf, aşağıdakı işlərə yardım edən,
lazımi hüquqi və icra tədbirləri görür:
(a) neftlə çirklənmə hadisəsi ilə mübarizədə iştirak edən gəmilərin, hava gəmilərinin və başqa nəqliyyat
növlərinin, yaxud bu cür hadisə ilə mübarizə üçün tələb olunan heyətin, yüklərin, materialların, avadanlığın
öz ərazisinə gətirilməsini, ondan istifadəni və ərazini tərk etməsini; və
(b) (a) yarımbəndində göstərilən yüklərin, materialların və avadanlığın öz ərazisində və ərazisindən tez
daşınması.
Maddə 8
Tədqiqatlar və işlər
(1) Tərəflər bilavasitə və ya müvafiq olaraq Təşkilat, əlaqədar regional təşkilatlar və ya razılaşmalar
vasitəsilə, neftlə çirklənmə halları müşahidə olunduqda ona hazırlıq və münasibət, bu zəmində aparılmış
tədqiqat və işlərin nəticələri barədə mübadilə etmək, texnologiya və müşahidə vasitələri haqda,
çirklənmənin təmizlənməsi, yığılması, minimuma endirilməsi və ya azalması, bərpa işlərində əməkdaşlıq
etməyə razılaşırlar.
(2) Bu məqsədlə Tərəflər bilavasitə və müvafiq olaraq Təşkilat, ya da əlaqədar regional təşkilatlar
vasitəsilə Tərəflərin elmi tədqiqat institutları arasında əlaqə yaratmağı öhdələrinə götürürlər.
(3) Tərəflər bilavasitə Təşkilat və ya digər əlaqədar regional təşkilatlar vasitəsilə, razılaşmaqla
müntəzəm olaraq müvafiq mövzular üzrə beynəlxalq simpoziumlar, o cümlədən neftlə çirklənməyə qarşı
mübarizə barədə əməkdaşlıqla razılaşırlar.
(4) Tərəflər Təşkilat və ya digər əlaqədar beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə neftlə çirklənmə ilə mübarizə
üçün standart vasitə və təchizatların hazırlanmasını genişləndirmək barədə razılaşırlar.
Maddə 9
Texniki əməkdaşlıq
(1) Tərəflər bilavasitə Təşkilat və digər beynəlxalq orqanlar vasitəsilə neftlə çirklənməyə qarşı
mübarizəyə hazırlıq üçün texniki yardım istəyən tərəflərə aşağıdakı köməyi göstərməyi öhdələrinə
götürürlər:
a) personalın hazırlanması;
b) lazımi texnologiya, təchizat və texniki vasitələrin təminatı;
c) neftlə çirklənməyə səbəb olmuş hadisələrə hazırlığı təmin etmək üçün görülən tədbirlərin həyata
keçirilməsinin asanlaşdırılması;
d) birgə iş və tədqiqat proqramlarının tərkibi.
Maddə 10
Hazırlığın təmin edilməsi və cavab tədbirlərində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa yardım
Tərəflər neftlə çirklənmə hallarına münasibət və hazırlığı təmin etmək üçün ikitərəfli və çoxtərəfli
müqavilələr bağlamağa səy edirlər. Bu müqavilələrin surəti Təşkilata göndərilir, Tərəflər sifariş etdikdə isə
onlara təqdim olunur.
Maddə 11
Digər Konvensiya və beynəlxalq sazişlərə münasibət
Bu Konvensiyada heç nə Tərəflərin digər konvensiya və beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmuş hüquq
və vəzifələrini dəyişdirmək kimi izah olunmamalıdır.
Maddə 12
Müəyyən edilmiş razılaşmalar
(1) Tərəflər Təşkilata onun razılığı və fəaliyyəti üçün lazımi mənbələr olması şərtilə aşağıdakı vəzifə
və işləri yerinə yetirməyi tapşırırlar:
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(a) məlumat xidmətləri:
(i) Tərəflərin təqdim etdiyi və ya başqa mənbələrdən əldə etdiyi məlumatların alınması, tutuşdurulması
və yayılması (bax: məs., maddə 5, bənd (2) və (3), maddə 6, bənd (3) və maddə 10);
(ii) məsrəfləri ödəmək üçün müvəqqəti maliyyə mənbəyi müəyyənləşdirməkdə yardım etmək; (bax:
məs., maddə 7, bənd (2);
(b) təhlil və hazırlıq:
(i) neftlə çirklənməyə münasibət və hazırlıq işlərinin təminatına yardım (bax: məs., maddə 9);
(ii) beynəlxalq simpoziumların keçirilməsinə yardım (bax: məs., maddə 8, bənd (3);
(c) texniki xidmətlər;
(i) elmi tədqiqat işlərinin aparılması sahəsində yardım (bax: məs., maddə 8, bəndlər (1), (2) və (4),
maddə 9, bənd (d);
(ii) öz münasibətlərini göstərmək üçün milli və ya regional vasitələr yaradan dövlətlərə məsləhətlər
təqdim etmək;
(iii) Tərəflərin təqdim etdiyi informasiyanın (bax, məs., maddə 5, bəndlər (2) və (3), maddə 6, bənd
(3), maddə 8, bənd (1) və digər mənbələrdən alınan məlumatların təhlili, həmçinin dövlətlərə məsləhət və
informasiyanın təqdim olunması;
(d) texniki yardım;
(i) öz münasibətini bildirmək üçün milli və ya regional vasitələr yaradan dövlətlərə texniki yardım;
(ii) neftlə çirkləndirməyə səbəb olan irimiqyaslı hadisələrin təhlükəsi qarşısında olan dövlətlərin xahişi
ilə onlara texniki yardım göstərmək və məsləhət vermək.
(2) Bu maddədə nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirmək üçün Təşkilat, dövlətlərin təcrübəsindən,
regional müqavilə və sənaye təşkilatlarından istifadə edərək, neftlə çirklənməyə hazırlıq işlərini və bununla
mübarizəni təmin etmək üçün fərdi və ya regional müqavilələr vasitəsilə dövlətlərin imkanlarını
genişləndirməyə səy göstərir, xüsusilə mütərəqqi ölkələrin tələbatlarına diqqət yetirir.
(3) Bu maddənin müddəaları Təşkilatın hazırladığı və nəzarət etdiyi proqrama müvafiq olaraq tətbiq
edilir.
Maddə 13
Konvensiyanın qiymətləndirilməsi
Tərəflər Təşkilat çərçivəsində, Konvensiyanın məsələlər baxımından, xüsusilə əməkdaşlıq və yardım
işlərinin əsasında duran prinsiplərə münasibətdə effektivliyini qiymətləndirirlər.
Maddə 14
Düzəlişlər
(1) Bu Konvensiyaya düzəlişləri göstərilmiş maddələrdəki əməliyyatların biri vasitəsilə daxil etmək
olar.
(2) Təşkilat tərəfindən sonrakı düzəlişlər:
(a) Konvensiyanın Tərəfinin təklif etdiyi düzəliş Təşkilata təqdim olunur və o, müzakirə olunmağa 6
saatdan az vaxt qalmadan, Baş katib tərəfindən Təşkilatın bütün üzvlərinə və bütün Tərəflərə göndərilir;
(b)yuxarıda göstərildiyi kimi təklif olunmuş və yayılmış hər hansı bir düzəliş baxılmaq üçün Təşkilatın
Dəniz Mühitini Müdafiə Komitəsinə təqdim olunur;
(c) Konvensiyanın tərəfləri Təşkilatın üzvü olub-olmadığından asılı olmayaraq, Dəniz Mühitini
Müdafiə Komitəsinin işində iştirak edə bilər;
(d) düzəlişlər iştirakçıların və səs verən Konvensiya tərəflərinin üçdə ikisi nisbətində qəbul edilir;
(e) (d) yarımbəndinə müvafiq olaraq qəbul edilmiş düzəlişlər Baş katib tərəfindən Konvensiyanın
Tərəflərinə qəbul edilmək üçün göndərilir;
(f) (i) Konvensiyanın maddəsinə və ya Əlavəsinə edilən düzəliş Tərəflərin üçdə ikisinin qəbul etdiyi
tarixdə qəbul edilmiş sayılır;
(ii) Əlavəyə düzəliş Dəniz Mühitini Müdafiə Komitəsinin bəyəndiyi vaxt müəyyənləşdirdiyi dövr
bitənədək qəbul edilmiş sayılır, bu dövr on aydan az olmamalıdır, bir şərtlə ki, bu müddət ərzində Baş
katibə Tərəflərin üçdə birindən etiraz bildirilməsin;
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(g) (i) Konvensiyanın maddəsinə və onun əlavəsinə (f) (i) yarımbəndinə müvafiq olaraq edilən düzəliş,
Tərəflərin onu qəbul etdikləri barədə Baş katibə xəbər verdikləri tarixdən altı ay keçdikdən sonra qüvvəyə
minir;
(ii) Əlavəyə (f) (ii) yarımbəndinə uyğun olaraq edilmiş düzəliş, bütün tərəflərin qəbul etdiyi tarixdən
altı ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir, etirazını bu tarixə qədər bildirən Tərəflər üçün bu, istisna təşkil edir.
Belə Tərəflər əvvəlcədən edilmiş etirazlarım, Baş katibə bu haqda bildiriş göndərildikdən sonra geri götürə
bilərlər.
(3) Konfrans çağırmaq yolu ilə edilən düzəlişlər:
(a) Tərəflərin üçdə birindən az olmayan hissəsi tərəfindən dəstəklənməyən Tərəfin xahişi ilə Baş katib
düzəlişlərə baxılmaq üçün konfrans çağırır;
(b)konfrans iştirakçılarının və səs verən Tərəflərin üçdə iki hissəsinin səs çoxluğu ilə bəyənilmiş
düzəliş Baş katib vasitəsilə Tərəflərə qəbul edilmək üçün göndərilir;
(c) əgər konfrans başqa qərar qəbul etməzsə, düzəliş 2-ci bəndin (1) və (g) yarımbəndlərində göstərilən
əməliyyatlara uyğun olaraq bəyənilmiş hesab edilir.
(4) Əlavəyə edilmiş düzəliş və ya tamamlanmanın qəbulu və qüvvəyə minməsi Əlavəyə aid
düzəlişlərdə tətbiq olunan əməliyyatdan keçirilir.
(5) Maddə və ya Əlavəyə 2-ci bəndin (f) (i) yarımbəndinə müvafiq olaraq Əlavənin tamamlanmasını
qəbul etməyən və etirazını bildirən hər hansı Tərəf bu düzəlişin tətbiqində tərəf sayılmır. Bu rejim 2-ci
bəndin (f) (i) yarımbəndinə uyğun olaraq qəbul haqda bildiriş təqdim olunana və yaxud 2-ci bəndin (g) (ii)
yarımbəndinə uyğun olaraq etiraz geri götürülənədək davam edir.
(6) Baş katib bütün Tərəflərə bu maddə əsasında qüvvəyə minən hər hansı düzəliş və onun tarixi barədə
məlumat verir.
(7) Bu maddə altında baxılmış hər bir qəbul, etiraz və ya onun geri götürülməsi barədə bildiriş yazılı
surətdə Baş katibə göndərilir, o isə öz növbəsində Konvensiyanın bütün tərəflərinə belə bildiriş və onun
alındığı tarixi çatdırır.
(8) Konvensiyaya əlavə yalnız texniki xarakter daşıyan müddəalardan ibarətdir.
Maddə 15
İmzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
(1) Bu Konvensiya Təşkilatın qərargahında 1990-cı il noyabrın 30-dan 1991-ci il noyabrın 29-dək
imzalanmaq üçün açıqdır və ona qoşulmaq üçün bundan sonra da açıq qalacaqdır. Hər bir dövlət aşağıdakı
yolla Konvensiyanın Tərəfi ola bilər:
(a) ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtsiz imzalama;
(b)ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya, qəbul
və ya təsdiq edilməklə, və ya
(c) qoşulma;
(2) ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma müvafiq sənədi saxlanmaq üçün Baş katibə təhvil vermək
yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 16
Qüvvəyə minmə
(1) Bu Konvensiyanın 15-ci maddəsinə əsasən, on beşdən az olmayaraq dövlət ratifikasiya, qəbul və
ya təsdiq barədə qeyd-şərt olmadan imzaladıqdan və ratifikasiya, qəbul, təsdiq və yaxud qoşulma haqqında
zəruri sənədləri saxlanılmağa göndərdikləri gündən on iki ay keçdikdən sonra Konvensiya qüvvəyə minir.
(2) Bu Konvensiyanın ratifikasiyası, qəbulu, təsdiq edilməsi və ya Konvensiyaya qoşulma üçün
sənədləri, Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan şərtlərin yerinə yetirilməsi tarixi ilə bu cür
qüvvəyə minmə tarixi arasındakı dövrlərdə saxlanmağa təqdim etmiş dövlətlər üçün, ratifikasiya, qəbul,
təsdiq etmə və ya qoşulma, hansı tarixin daha sonra gəlməsindən asılı olaraq, ya bu Konvensiya qüvvəyə
mindiyi tarixdən, ya da müvafiq sənədlərin saxlanma üçün təhvil verildiyi gündən üç ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
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(3) Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma üçün sənədləri
təhvil vermiş dövlətlər üçün bu Konvensiya, müvafiq sənədi təhvil verdiyi gündən üç ay sonra qüvvəyə
minir.
(4) Konvensiyaya əlavələr edildiyi tarixdən sonra ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma barədə
saxlanmaq üçün verilən hər bir sənəd 14-cü maddəyə uyğun olaraq, Konvensiyaya düzəlişlərlə tətbiq
olunur.
Maddə 17
Denonsasiya
(1) Bu Konvensiya hər hansı bir Tərəf vasitəsilə hər bir vaxt, həmin Tərəf ona qoşulduqdan 5 il
keçdikdən sonra ləğv edilə bilər.
(2) Denonsasiya Baş katib bu haqda bildiriş aldığı gündən on iki ay keçdikdən sonra və ya bu bildirişdə
göstərilmiş ən gec müddət keçdikdə qüvvəyə minir.
Maddə 18
Depozitari
(1) Bu Konvensiya saxlanmaq üçün Baş katibə təhvil verilir.
(2) Baş katib:
(a) bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat
verir:
(i) tarix göstərilməklə hər bir yeni imzalama və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma barədə
saxlanılmağa verilən sənəd barədə;
(ii) bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix və
(iii) bu Konvensiyanın denonsasiyasına dair hər hansı sənədin saxlanmaq üçün təhvil verilməsi və
denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixi barədə;
(b) bu Konvensiyanın əsl mətninin təsdiq edilmiş surətlərinin bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona
qoşulmuş bütün dövlətlərin hökumətlərinə göndərir.
(3) bu Konvensiya qüvvəyə minən kimi onun əsl mətninin təsdiq edilmiş surəti depozitari tərəfindən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçirilmək və
dərc olunmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərilir.
Maddə
19
Dillər
Bu Konvensiya yalnız ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir,
bütün mətnlər eynidir.
Bunun təsdiqi olaraq öz dövlətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzalamışlar.
Min doqquz yüz doxsanıncı il noyabr ayının otuzunda Londonda imzalanmışdır.
“... Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş müddəalar...” 1978-ci il tarixli Protokolla dəyişdirilmiş Gəmilərdən
çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya 1-ci Əlavənin 26-cı qaydasına
aiddir (MARPOL 73/78).
**
“... mövcud beynəlxalq sazişlər” sözləri MARPOL 73/78 Konvensiyasının 5 və 7-ci maddələrinə aiddir.
*
"... Təşkilatın hazırladığı tələblərə... MARPOL 73/78 Konvensiyasının 8-ci maddəsinə və 1-ci
protokoluna aiddir.
**
"... Təşkilatın qəbul etdiyi göstəriş və ümumi prinsiplər..." sözləri "Gəmi xəbərdarlığının ümumi
prinsiplər sisteminə gəmi xəbərdarlığının ümumi tələblərinə, dənizə təhlükəli yüklərin, zərərli maddələrin
və ya çirkləndiricilərin atılması barədə hadisələrə dair xəbərdarlıq barədə göstərişlərə" aiddir. Təşkilat A.
648 (İB) qətnaməsi ilə qəbul etmişdir. (Katibliyin deyil. Məlumat üçün İMO-nun nəşrinə bax: "MARPOL
73/78 Konvensiyasının şamil edildiyi zərərli maddələrin axıdılması ilə bağlı hadisələr haqda məlumatlara
aid müddəalar").
*
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"... Təşkilatın hazırladığı, neftlə çirklənmə xəbəri sistemi" neftlə çirklənmə ilə mübarizə haqqında
göstərişlərin II bölməsində vardır. Fövqəladə tədbirlər planının tətbiqi, dənizin Müdafiə Komitəsinin
hazırladığı əlavə 2.
***

"... Təşkilatın hazırladığı göstərişlər" "Neftlə çirkləndirmə ilə mübarizə haqqında göstərişlər"də ehtiva
olunmuşdur; Təşkilatda Dəniz Mühitini Müdafiə Komitəsinin hazırladığı "Fövqəladə tədbirlər planının
tərtibi"nin II bölməsi.
*
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"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında"
1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 691-IIQ
"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında"
1969-cu il tarixli
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri olan Dövlətlər,
bütün dünyada dənizdə neft daşınması zamanı çirklənmə təhlükəsini dərk edərək,
gəmilərdən neftin axması və tökülməsi nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsinə görə ziyan çəkmiş
şəxslərə ziyanın kifayət qədər ödənilməsinin təmin edilməsi zəruriliyinə əmin olaraq,
belə vəziyyətlərdə məsuliyyətlə və müvafiq kompensasiya təminatı ilə bağlı məsələlərin həllinin vahid
beynəlxalq qayda və prosedurlarının müəyyən edilməsini istəyərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə

1

Bu Konvensiyada:
1. "Gəmi" - yük kimi nəzərdə tutulmuş nefti daşıyan hər hansı dəniz gəmisi və hər cür üzən vasitə
deməkdir.
2. "Şəxs" - hər hansı bir fiziki şəxs və ya ümumi və ya xüsusi hüquqa malik hüquqi şəxs o cümlədən
dövlət və ya onun hər hansı tərkib hissəsi deməkdir.
3. "Gəmi sahibi" - gəmi sahibi kimi qeydə alınmış şəxs və ya şəxslər, əgər qeydə alınma baş
tutmayıbsa, gəmi sahibi olan şəxs və ya şəxslər deməkdir.
4. "Gəmini qeydə alan dövlət" - qeydə alınmış gəmilərə görə gəmini qeydə alan dövlət, qeydə
alınmamış gəmilərə görə isə - bayrağı altında gəminin üzdüyü dövlət deməkdir.
5. "Neft" - gəminin bortunda yük kimi və ya belə gəminin yanacaq tanklarında daşınmasından asılı
olmayaraq hər bir dayanıqlı neft, xam neft, mazut, ağır dizel yanacağı, sürtkü yağlan, balina yağı deməkdir.
6. "Çirklənmədən dəymiş ziyan" - axma və tökülmənin harada baş verdiyindən asılı olmayaraq
gəminin xaricində axma və tökülmə nəticəsində dəymiş ziyan və zədə deməkdir və buraya ehtiyat
tədbirlərinin, eləcə də zədə və ziyan xərcləri daxildir.
7. "Ehtiyat tədbirləri" - hadisə baş verdikdən sonra istənilən şəxs tərəfindən çirklənmədən əmələ gələn
ziyanın aradan qaldırılması və ya azaldılması üçün ağlabatan tədbirlər deməkdir.
8. "Hadisə" - çirklənmə nəticəsində baş vermiş hadisə və ya eyni mənşəli hadisələr qrupu deməkdir.
9. "Təşkilat" - dövlətlərarası konsultativ dəniz təşkilatı deməkdir.
Maddə

2

Bu Konvensiya müqavilə bağlanmış dövlətin ərazisində, ərazi suları daxil olmaqla, istisnasız olaraq
çirklənmədən dəymiş ziyana və həmin ziyanın azaldılmasına və ya aradan qaldırılmasına yönəlmişdir.
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3

1. Gəmi sahibi hadisə baş verən andan, əgər hadisə bir neçə hadisə qrupundan ibarətdirsə - birinci
hadisənin baş verdiyi andan həmin hadisə nəticəsində onun gəmisindən neftin sızması və ya tökülməsi
nəticəsində çirklənmədən dəymiş hər bir ziyana görə bu maddənin 2 və 3-cü bəndlərində göstərilmiş
hadisələr istisna edilməklə məsuliyyət daşıyır.
2. Gəmi sahibi çirklənmədən dəymiş ziyana görə məsuliyyət daşımır, əgər o sübut etsə ki, ziyan:
(a) hərbi fəaliyyət, düşmən fəaliyyəti, vətəndaş müharibəsi, üsyan və ya fəlakətlər nəticəsində baş
verib;
(b) üçüncü şəxslərin qəsdən ziyan yetirmək üçün fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi üzündən baş verib;
(c) işıqların və digər naviqasiya vasitələrinin lazımi vəziyyətdə saxlanılmasına məsuliyyət daşıyan
dövlətin və ya dövlət orqanının diqqətsizliyi və ya düzgün olmayan fəaliyyəti nəticəsində baş verib.
3. Əgər gəmi sahibi sübut etsə ki, çirklənmədən dəymiş ziyan hər hansı bir şəxsin diqqətsizliyi və ya
qəsdən ziyan yetirmək üçün fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi nəticəsində baş verib, o, məsuliyyətdən tam və
ya qismən azad ola bilər.
4. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq çirklənmədən dəymiş ziyana görə heç bir ziyanın ödənilməsi üçün
verilən iddia gəmi sahibinə təqdim oluna bilməz.
5. Bu Konvensiyada heç nə gəmi sahibinin üçüncü şəxsə qarşı reqress hüquqlarını pozmur.
Maddə

4

Əgər axma və ya tökülmə bir neçə gəmidə baş veribsə və çirklənmə nəticəsində ziyan dəyibsə, buna
aidiyyəti olan bütün gəmilər, əgər onlar məsuliyyətdən azad edilməyiblərsə, bütün xərclərə görə birlikdə
cavab verirlər.
Maddə

5

1. Gəmi sahibi bu Konvensiyaya uyğun olaraq hər hansı bir hadisəyə görə öz məsuliyyətlərini gəmi
tutumunun hər tonuna görə 2000 franka qədər məhdudlaşdıra bilər.
2. Əgər hadisə şəxsən gəmi sahibinin günahı üzündən baş veribsə, o bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilmiş məhdudiyyətdən istifadə etmək hüququna malik deyildir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş məhdudiyyətdən istifadə etmək üçün gəmi sahibi onun
məsuliyyəti həddində fond yaratmalıdır. Bu fond məbləğin depozitə verilməsi və ya bank qarantiyasını
təqdim etməklə yaradıla bilər.
4. Fond iddiaçılar arasında onların iddia tələbləri əsasında proporsional şəkildə paylanır.
5. Əgər fondun bölüşdürülməsindən əvvəl gəmi sahibi və ya onun işçilərindən hər hansı biri və ya onun
agentləri, yaxud sığortaçısı və ya başqa maliyyə təminatı təqdim edən şəxs çirklənmədən dəymiş ziyana
görə kompensasiya ödəmişlərsə, bu zaman həmin şəxs ödədiyi məbləğ həddində bu Konvensiyaya əsasən
kompensasiya alana məxsus ola bilən hüquqları subroqasiya qaydasında əldə edir.
6. Bu maddənin 5-ci bəndində göstərilmiş çirklənmədən dəymiş ziyana görə ödədiyi istənilən məbləğə
görə subroqasiya hüququndan istənilən şəxs istifadə edə bilər.
7. Əgər gəmi sahibi və ya digər şəxs təyin etsə ki, nəticədə bütün məbləğ və ya məbləğin müəyyən
hissəsi onlar tərəfindən ödənilməlidir, həmin şəxs bu maddənin 5 və 6-cı bəndlərinə əsasən subroqasiya
hüququndan istifadə edə bilər. Əgər ödəmə fondun bölüşdürülməsindən əvvəl həyata keçirilmişsə, bu
zaman fondun yaradıldığı dövlətin məhkəməsi və ya digər səlahiyyətli orqanı həmin şəxsin fonda tələblərini
sonralar ödəmək imkanı vermək üçün kifayət qədər məbləğin müvəqqəti ehtiyatda saxlanması barədə
sərəncam verə bilər.
8. Çirklənmədən dəymiş zərərin qarşısını almaq və ya onu azaltmaq məqsədilə gəmi sahibi tərəfindən
çəkilmiş bütün xərclər və ianələr, ağlabatan olduğuna və gəmi mülkiyyətçisi tərəfindən könüllü
ödənildiyinə görə ona fonddan istifadə üçün başqa kreditorlarla eyni hüquqlar verir.
9. Bu maddədə "frank" dedikdə, 0.900 əyarlı qızılın 65.5 mq-ı nəzərdə tutulur. Bu maddənin 1-ci
bəndində göstərilmiş məbləğ fond yaradılan dövlətin milli valyutasına çevrilməlidir.
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10. Bu maddədə gəminin tutumu onun xalis yüktutumu sayılır. Bu tutumun qiymətinə maşın şöbəsinin
həcmi əlavə edilir. Xalis yük tutumunu təyin etdikdə, həmin həcm ümumi tutumdan çıxılır. Əgər adi
qaydalarla gəmi həcminin ölçülməsi mümkün deyilsə, gəminin tutumu onun daşıya biləcəyi neftin tonla
ifadə edilmiş çəkisinin 40%-inə (2240 funt) bərabərdir.
11. Sığortaçı və ya maddi təminatı təqdim edən digər şəxs, gəmi sahibinin yarada biləcəyi eyni şərtlərlə
və eyni təyinatlı fondları yaratmaq hüququna malikdir. Belə fondlar hətta ziyan, gəmi sahibinin şəxsi
günahından baş verdikdə belə, yaradıla bilər, lakin onun yaradılması digər iddiaçıların hüquqları
pozmamalıdır.
Maddə

6

1. Əgər gəmi sahibi hadisədən sonra 5-ci maddəyə uyğun fond yaratmışsa və öz məsuliyyətini
məhdudlaşdırmaq hüququna malikdirsə, onda:
a) hadisə zamanı çirklənmədən dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edən heç bir şəxsə gəmi sahibinin
digər əmlakı hesabına həmin tələblərin ödənilməsi hüququ verilmir;
b) Razılığa gələn dövlətin məhkəməsi və ya digər səlahiyyətli orqanı hadisə zamanı çirklənmədən
dəymiş ziyanın ödənilməsinə görə həbs edilmiş gəminin azad olunmasına sərəncam verir və beləliklə,
gəminin həbsinə yol verməmək üçün gəmi sahibi istənilən girovu və ya maddi təminatı qaytarır.
2. Yuxarıda göstərilmiş maddələr o zaman tətbiq olunur ki, iddiaçı məhkəməyə müraciət edib və bu
fonddan onun iddiasının həqiqətən təmin edilməsində istifadə oluna bilər.
Maddə

7

Razılığa gələn dövlətdə qeydə alınmış 2000 tondan artıq neft daşıyan gəminin sahibi bu Konvensiyaya
müvafiq olaraq çirklənmə zamanı dəymiş ziyanın örtülməsi üçün sığorta əməliyyatını yerinə yetirməli və
ya beynəlxalq kompensasiya fondunun verdiyi bank qarantiyasını və ya şəhadətnaməni təqdim etməlidir.
2. Bu Konvensiyanın qaydalarına əsasən müvafiq qüvvəsi olan, sığorta şəhadətnaməsi və ya digər
maddi təminat hər bir gəmiyə verilir. Bu şəhadətnamə hazırkı maddənin 1-ci bəndinin tələbləri ödənildikdə
verilir və ya təsdiq edilir. Şəhadətnamə əlavədə göstərilmiş formaya müvafiq olmalı və aşağıdakı
məlumatları əhatə etməlidir:
a) gəminin adı və qeydiyyat limanı;
b) gəmi sahibinin əsas müəssisəsinin adı və hüquqi ünvanı;
c) maddi təminatın növü;
d) maddi təminatı təqdim edən sığortaçının və ya digər şəxsin əsas müəssisəsinin adı və hüquqi ünvanı;
e)şəhadətnamənin müddəti sığortanın və ya digər təminatın müddətindən artıq olmamalıdır.
3. Şəhadətnamə onun verdiyi dövlətin rəsmi dilində tərtib edilməlidir.
4. Şəhadətnamə gəminin bortunda saxlanılmalı, onun nüsxəsi isə gəminin reyestrini aparan orqana
verilməlidir.
5. Əgər sığorta və ya digər maddi təminat bu maddənin tələblərinə sığorta müddətinin və ya digər maddi
təminatın müddətinin bitdiyinə görə və ya digər səbəblərə görə cavab vermirsə, əvvəlki müddəalara uyğun
olaraq bütün dəyişikliklərə tətbiq olunur.
6. Qeydiyyat dövləti bu maddənin müddəalarına uyğun şəhadətnamənin verilmə şərtlərini və
etibarlılığını müəyyən edir.
7. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətləri daxilində verilmiş və
ya təsdiq edilmiş şəhadətnamə Razılığa gələn başqa dövlətlər tərəfindən tanınır və eyni qüvvəyə malik
sayılır. Razılığa gələn dövlətlər istənilən an gəminin qeydə alındığı dövlətlə məsləhətləşə bilər, əgər o,
hesab edirsə ki, sığortaçı və ya maddi təminatı təqdim edən şəxs maddi cəhətdən Konvensiyada göstərilmiş
tələbləri yerinə yetirmək imkanına malik deyil.
8. Cavabdeh şəxs gəmi sahibinin istinad edə biləcəyi etirazları təqdim edə bilər. Çirklənmədən dəymiş
ziyanın ödənilməsinə görə istənilən iddia bilavasitə maddi təminatı təqdim edən sığortaçıya və ya digər
şəxsə təqdim edilə bilər. Belə halda gəmi sahibinin günahı olub-olmamasından asılı olmayaraq cavabdeh
şəxs, əgər bu etirazlar onun müəssisəsinin müflisləşməsinə və ya ləğv edilməsinə səbəb olmursa, 5-ci
maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş məsuliyyət həddindən istifadə edə bilər. Bundan əlavə, cavabdeh şəxs
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özünü müdafiə üçün elə etirazdan istifadə edə bilər ki, həmin etirazda çirklənmədən dəymiş ziyanın gəmi
sahibinin qəsdən öz günahından baş verdiyini göstərsin.
9. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq sığorta ilə zəmanət verilən və ya digər maddi təminatla
təqdim edilən istənilən məbləğ istisnasız olaraq iddiaların təmin edilməsinə yönəlməlidir.
10. Razılığa gələn dövlətlər bu maddənin bəndlərinə müvafiq olaraq, onun bayrağı altında üzən gəmiyə,
əgər həmin gəminin bu maddənin 2-ci və 12-ci bəndlərinə əsasən verilmiş şəhadətnaməsi yoxdursa, ticarət
fəaliyyətini yerinə yetirməyə icazə verməlidir.
11. Müqavilə bağlamış hər bir dövlət öz milli qanunlarına müvafiq olaraq, bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun sığorta və digər maddi təminat, gəmilərin qeydə alınma yerindən, onların limana daxil olmasından
və ya oradan çıxmasından, həmin dövlətin ərazisində yerləşməsindən asılı olmayaraq, bütün gəmilərə aid
olmalıdır.
12. Əgər Razılığa gələn dövlətlərə mənsub olan gəmiyə görə sığorta və ya digər maddi təminat
verilməyibsə, onda həmin gəmiyə bu məsələ ilə bağlı, hazırkı maddənin müddəaları tətbiq edilmir. Lakin
gəmi həmin dövlətin əmlakı olduğu və onun 5-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş məsuliyyətin
məhdudlaşması haqqında müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnaməsi olmalıdır.
Əgər Konvensiyada göstərilmiş ziyanın ödənilməsi haqda ziyan vurulan gündən sonra maddənin
müddəalarına müvafiq olaraq 3 il müddətində iddia verilməyibsə, o öz qüvvəsini itirir.
Maddə

9

1. Əgər Razılığa gələn bir neçə dövlətin ərazi suları daxil olmaqla, ərazisində hadisə nəticəsində ziyan
dəyibsə və ya ziyanın qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülübsə, ziyanın
ödənilməsi barədə iddialar Razılığa gələn bir və ya bir neçə dövlətin məhkəmələrinə təqdim oluna bilər.
2. Razılığa gələn hər bir dövlət, ödəmə haqqında məsələlərlə bağlı işlərin Öz məhkəmələrinin
yurisdiksiyasında olmasını təmin etməlidir.
3. Fond yaradılmış dövlətlər 5-ci maddəyə uyğun olaraq, fond yaradıldıqdan sonra, onların paylanması
ilə bağlı olan məsələlərin həllində tam səlahiyyətli olmalıdırlar.
Maddə

10

1. 9-cu maddəyə uyğun olaraq yurisdiksiyaya malik olan məhkəmənin çıxardığı bütün qərarlar həmin
dövlətin məhkəməsində yerinə yetirilə bilər və aşağıdakı istisnalar olmaqla, Razılığa gələn istənilən dövlət
tərəfindən tanınır:
(a) qərar yalan nəticəsində çıxarılmışdırsa və ya
(b) cavabdeh şəxs lazımi vaxtda məlumatlanmamış və ona məhkəmədə özünü müdafiə etmək imkanı
verilməmişdir.
Bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən qəbul edilmiş qərar, həmin ölkədə tələb edilən bütün rəsmiyyətlər
yerinə yetirildikdən sonra həyata keçirilir. Bu rəsmiyyətlər həqiqətən işə yenidən baxılmasına yol
verməməlidir.
Maddə
11
1. Bu Konvensiyanın müddəaları qeyri-kommersiya xidməti ilə məşğul olan və hərbi gəmilərə tətbiq
olunmur.
2. Kommersiya məqsədilə istifadə edilən və Razılığa gələn dövlətə mənsub olan gəmilərə qarşı hər bir
dövlət tərəfindən 9-cu maddədə göstərilmiş hüquq normalarına uyğun proseslərin aparılması mümkün
olmalıdır və o, suveren dövlət kimi öz statusuna əsasən bütün müdafiə imkanlarından imtina etməlidir.
Maddə

12

Bu Konvensiya imzalamaq, ratifikasiya, qoşulma üçün açıq olan qüvvədə olan istənilən Beynəlxalq
Konvensiyanı əvəz edir. Bu əvəzetmə yalnız başqa konvensiyaların bu Konvensiyaya zidd olan hissələrini
əhatə edir, lakin bu maddədə belə Beynəlxalq Konvensiyadan irəli gələn heç nə Razılığa gələn dövlətlərin,
müqavilə bağlamamış dövlətlər qarşısında götürülmüş öhdəliyinə toxunmur.
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1. Bu Konvensiya 1970-ci il dekabrın 31-dək imzalamaq üçün açıq qalır və ondan sonra həmin
Konvensiya qoşulmaq üçün açıq qalmalıdır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri olan dövlətlər, onun xüsusiləşdirilmiş müəssisələri və ya
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və ya Beynəlxalq Məhkəmənin üzvləri aşağıdakı yollarla bu
Konvensiyanın iştirakçıları ola bilərlər:
(a) Ratifikasiya barədə qeyd-şərtsiz imzalamaq, qəbul etməklə;
(b) Ratifikasiya barədə qeyd-şərtlə imzalamaq, qəbul etməklə;
(c) qoşulmaqla.
Maddə

14

1. Ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma rəsmi sənədin təşkilatın Baş katibinə saxlanca verilməsi
yolu ilə yerinə yetirilir.
2. Ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma haqqında hər hansı bir sənəd bu Konvensiyaya aid olan
mövcud Razılığa gələn dövlətlərin münasibətindən və bütün görülən tədbirlərdən sonra əlavənin qüvvəyə
minməsi və saxlanca verilməsi dəyişikliklər edilmiş Konvensiyaya aid hesab olunur.
Maddə

15

Səkkiz Dövlətin, o cümlədən hər biri ümumi tutumu 1.000.000 registr tondan az olmayan tanker
donanmasına malik olan beş dövlətin hökumətləri bu Konvensiyanı ratifikasiya, təsdiq etmə və ya bəyənmə
barədə qeyd-şərtsiz imzaladıqdan, yaxud ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma barədə sənədləri
saxlanmaq üçün Təşkilatın Baş katibinə təhvil verdikdən sonra həmin Konvensiya doxsanıncı gün qüvvəyə
minir.
Maddə

16

1. Bu Konvensiya qüvvəyə minmə tarixindən sonra istənilən dövlət tərəfindən denonsasiya edilə bilər.
2. Denonsasiya müvafiq sənəd Təşkilatın Baş katibinə saxlanca verildikdən sonra həyata keçirilir.
3. Denonsasiya bildirişin Təşkilatın Baş katibinə verilməsi günündən bir il keçdikdən sonra və ya
sənəddə göstərilə bilən uzun müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə

17

1. BMT hər hansı bir ərazini idarə etdikdə və ya Razılığa gələn hər hansı dövlət hər hansı ərazinin
beynəlxalq münasibətləri üçün məsuliyyət daşıyırsa, onlar həmin ərazilərin hakimiyət orqanları ilə tezliklə
məsləhətləşmələr aparmalı və ya həmin Konvensiyanı bu əraziyə şamil etmək üçün bu cür digər münasib
tədbirlər görməlidirlər və istənilən vaxt Təşkilatın Baş katibinə yazılı bildiriş göndərmək yolu ilə bu
Konvensiyanın belə əraziyə şamil edilməsini elan edə bilərlər.
2. Bu Konvensiya bildirişin alındığı gündən və ya bildirişdə göstərilə bilən başqa gündən bildirişdə adı
çəkilən əraziyə şamil edilir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə bəyanat vermiş BMT və ya Razılığa gələn istənilən
dövlət Konvensiya bu şəkildə hər hansı bir əraziyə şamil edildikdən sonra Təşkilatın Baş katibinə yazılı
bildiriş göndərmək yolu ilə bildirişdə adı çəkilən əraziyə bu Konvensiyanın bundan sonra şamil
edilmədiyini istənilən vaxt elan edə bilərlər.
4. Bu Konvensiya Baş katib tərəfindən bildiriş alındıqdan bir il sonra və ya bildirişdə göstərilə bilən
daha artıq müddət keçdikdən sonra həmin əraziyə artıq şamil edilmir.
Maddə

18

1. BMT bu Konvensiyaya yenidən baxılması və dəyişikliklərin təklif edilməsi üçün Konvensiyanın
bağlanması və dəyişikliklərin edilməsi üçün konfrans çağırır.
2. BMT bu Konvensiyaya yenidən baxılması və ya ona dəyişikliklər edilməsi üçün Razılığa gələn
dövlətlərin azı 1/3-nin xahişi ilə Razılığa gələn dövlətlərin konfransını çağırır.
1242

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Maddə

Azərbaycan
diplomatiyası

19

1. Bu Konvensiya saxlanılmaq üçün Təşkilatın Baş katibinə verilir.
2. Baş katib aşağıdakıları etməlidir:
a) bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
i) Konvensiyanın hər dəfə imzalanması və ya hər dəfə saxlanmağa verilməsi barədə, habelə bu cür
imzalanma və ya saxlanmağa verilmənin tarixi barədə;
ii) bu Konvensiyanın denonsasiyası haqda hər hansı sənədin, verilmə tarixi göstərilməklə, saxlanmağa
verilməsi barədə;
iii) bu Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq istənilən əraziyə şamil edilməsi
və həmin maddənin 4-cü bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq, tarix göstərilməklə bu cür şamil edilməyə
xitam verilməsi barədə;
b) bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə bu Konvensiyanın təsdiq edilmiş
surətlərini göndərmək.
Maddə

20

Bu Konvensiya qüvvəyə minən kimi, onun mətni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci
maddəsinə müvafiq olaraq qeydiyyatdan keçirilmək və dərc olunmaq üçün həmin Təşkilatın Baş katibinə
göndərilməlidir.
Maddə

21

Bu Konvensiya ingilis və fransız dillərində tərtib olunmuşdur və hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Rus və ispan dillərinə rəsmi tərcümə hazırlanaraq, imzalanmış orijinalla birlikdə saxlanmağa veriləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Konvensiyanı imzalamışlar.
1969-cu il noyabrın iyirmi doqquzunda Brüsseldə imzalanmışdır.
ƏLAVƏ
Çirklənmədən dəymiş ziyana görə mülki məsuliyyətin təmin edilməsi üçün sığorta və ya maddi
təminat haqqında
ŞƏHADƏTNAMƏ
Çirklənmədən dəymiş ziyana görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il Beynəlxalq Konvensiyasının
VII maddəsinin müddəalarına uyğun verilmişdir.
Gəminin adı

Qeydiyyat
nömrəsi və
çağırış siqnalı

Qeydiyyat
limanı

Gəmi
sahibinin adı və
ünvanı

Təsdiq edilir ki, yuxarıda adı çəkilən gəminin çirklənmədən dəymiş ziyana görə mülki məsuliyyət
haqqında 1969-cu il Beynəlxalq Konvensiyasına müvafiq sığorta polisi və ya digər maddi təminatı vardır.
Təminat növü ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Təminat müddəti _________________________________________________________________
Maddi təminatı təqdim edən sığortaçının (sığortaçıların) və ya şəxsin (şəxslərin) adı və ünvanı
Adı _____________________________________________________________________________
Ünvanı __________________________________________________________________________
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Bu şəhadətnamənin müddəti
Hökumət tərəfindən verilmiş və ya təsdiq edilmişdir
(dövlətin tam adı)
(yer)

(tarix)

(Şəhadətnaməni verən və ya təsdiq edən rəsmi şəxsin imzası və vəzifəsi)
Qeyd:
1. Dövlətin adını göstərərkən şəhadətnaməni verən dövlətin səlahiyyətli orqanının adı göstərilə bilər.
2. Əgər ümumi təminat bir neçə təminatdan ibarətdirsə, onların hər birinin məbləği ayrılıqda
göstərilməlidir.
3. Əgər təqdim edilən təminatlar eynicinsli deyildirsə, onların hər biri aynlıqda göstərilməlidir.
4. “Təminatın qüvvədə olma müddəti” yazısı, həmin təminatın qüvvəyə minəcəyi tarix göstərilməlidir.
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"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1976-cı il tarixli Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası “Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında”
1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1976- cı il tarixli Protokola qoşulsun.
II.Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 692-IIQ
Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1976-cı il tarixli
PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri Neftlə çirkləndirmə hallarında vurulmuş zərər üzrə mülki məsuliyyət haqqında
1969-cu il noyabrın 29-da Brüsseldə qəbul olunmuş Beynəlxalq Konvensiyanın Tərəfləri olmaqla,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə

1

Bu Protokolun məqsədləri üçün:
1. "Konvensiya" Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il
Beynəlxalq Konvensiyası deməkdir.
2. "Təşkilat" Konvensiyada olan mənanı verir.
3. "Baş katib" Təşkilatın Baş katibi deməkdir.
Maddə

2

Konvensiyanın V maddəsinə aşağıdakı dəyişikliklər edilir:
(1) 1-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
"Bu Konvensiyaya görə "Gəmi sahibi" hər hansı bir münaqişəyə görə öz cavabdehliyinin ümumi
məbləğini gəminin hər bir ton tutumu üçün 133 hesab vahidi ilə hesablanmış miqdarda məhdudlaşdıra bilər.
Lakin qəbul olunmuş hesab vahidinə görə hesablanmış bu ümumi məbləğ heç bir halda 14 milyon hesab
vahidindən artıq olmamalıdır".
(2) 9-cu bənd aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
“9(a) Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən “hesab vahidi” Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən qəbul
edilmiş “xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası” vahididir. 1-ci bənddə göstərilən məbləğə əsasən dövlətdə
“xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası” vahidinə uyğun fond yaradılır və məbləğ fondun yaradıldığı tarixə
həmin dövlətin valyutası ilə ifadə edilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olan və Razılığa gələn
dövlətin valyutasının “xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası” vahidi ilə dəyəri, Beynəlxalq valyuta fondu
tərəfindən qəbul edilmiş qaydada təyin edilməsi metoduna uyğun olaraq həmin dövlətdə özünün
əməliyyatlarının və hesablamalarının aparılması üçün müvafiq tarixə hesablanır. Beynəlxalq Valyuta
Fondunun üzvü olmayan dövlətin valyutasının “xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası” vahidi ilə dəyəri həmin
dövlətin qəbul etdiyi qayda ilə hesablanır.
9(b) Razılığa gələn dövlət Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmadıqda və onun qanunvericiliyinə
əsasən bu maddənin 9 (a) bəndinin qəbul edilməsi mümkün olmadıqda o, bu Konvensiya ratifikasiya edilən,
bəyənilən və qəbul edilən zaman, ona qoşulan zaman və yaxud istənilən vaxt elan edə bilər ki, 1-ci bənddə
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göstərilən cavabdehlik həddinin onun ərazisində tətbiq olunması ümumi məbləğə əsaslanaraq hər bir
münaqişə üçün gəminin hər ton tutumuna görə 2000 valyuta vahidi hesabı ilə hesablanaraq təyin edilir. Bu
şərtlə ki, bu ümumi məbləğ heç bir halda 210 milyon valyuta vahidini aşmasın. Bu bənddə göstərilən
valyuta vahidi 0,900 əyarlı qızılın 66,5 milliqramına uyğundur. Bu məbləğlərin milli valyutaya çevrilməsi
müvafiq Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən yerinə yetirilir.
9(c) 9(a) bəndinin sonuncu cümləsində göstərilən hesablama və 9(b) bəndində qeyd edilən məbləğin
çevrilməsi elə qayda ilə aparılır ki, onun Razılığa gələn dövlətin valyutası ilə ifadə edilməsi dairəsində 1ci bənddə istifadə edilən məbləğ hesablama vahidinin real dəyərinə uyğun gəlsin. Razılığa gələn dövlətlər
9(a) bəndinə uyğun olaraq depozitçiyə hesablama üsulu barədə, yaxud müvafiq halda 4-cü maddədə
göstərildiyi kimi, sənəd saxlanca verilən zaman 9(b) bəndinə uyğun olaraq köçürmənin nəticəsi və hər dəfə
bu üsulda və ya köçürmənin nəticəsində dəyişiklik olduqda məlumat verir.
Maddə

3

1. Bu Protokol Konvensiyanı imzalayan, yaxud ona qoşulan və Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə
görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasında qəbul olunmuş hesab vahidinə yenidən
baxılması üzrə konfransa dəvət olunan Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
1976-cı il noyabrın 17-dən 19-a kimi Londonda keçirilən bu konfransın protokolu imzalamaq üçün
1977-ci il fevralın 1-dən dekabrın 31-ə kimi açıqdır.
2. Bu maddənin 4-cü bəndinə əməl olunması şərti ilə bu Protokol onu imzalayan Dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya edilməli, qəbul olunmalı və yaxud bəyənilməlidir.
3. Bu Protokol bu maddənin 4-cü bəndinə əməl edən və bu Protokolu imzalayan Dövlətlərin ona
qoşulması üçün açıqdır.
4. Bu Protokolun ratifikasiya edilməsini, qəbul edilməsini, bəyənilməsini və yaxud ona qoşulmanı
Konvensiyanın iştirakçısı olan Tərəf Dövlətlər həyata keçirə bilərlər.
Maddə

4

1. Ratifikasiya, qəbul edilmə, bəyənilmə və yaxud qoşulma bu barədə rəsmi sənədin Baş katibə
saxlanmağa təqdim edilməsi ilə həyata keçirilir.
2. Bu Protokola edilmiş hər hansı düzəliş qüvvəyə mindikdən sonra saxlanılmağa verilən ratifikasiya,
qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma barədə hər hansı bir sənəd bütün mövcud Tərəflərə münasibətdə,
yaxud da həmin düzəlişin mövcud Tərəflərə münasibətdə qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan bütün
tədbirlər görüldükdən sonra dəyişiklik edilmiş Protokola aid hesab edilir.
Maddə

5

1. Bu Protokol onu ratifikasiya edən, qəbul edən, bəyənən və yaxud ona qoşulan Dövlətlər üçün səkkiz
Dövlətin, onlardan hər biri 1.000.000 registr ton ümumi tutumundan az olmayan tanker donanmasına malik
olmaqla beş Dövlətin ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, qoşulma barədə Baş katibə saxlanmaq üçün sənəd
təqdim etmələrinin 90-cı günü qüvvəyə minir.
2. Bu Protokol onu ratifikasiya edən, qəbul edən, bəyənən və yaxud ona sonradan qoşulan hər bir
Dövlət üçün bu Dövlət tərəfindən müvafiq sənədin saxlanmağa təqdim edilməsinin 90-cı günü qüvvəyə
minir.
Maddə

6

1. Bu Protokol istənilən Tərəf üçün qüvvəyə mindikdən sonra həmin Tərəf onu denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya bu barədə sənədi Baş katibə saxlanmağa təqdim etmək yolu ilə edilə bilər.
3. Denonsasiya, bu barədə Baş katibə sənəd təqdim edildiyindən sonra və yaxud bu sənəddə nəzərdə
tutulan daha uzun müddətdən sonra qüvvəyə minə bilər.
Maddə

7
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1. Təşkilat bu Protokola yenidən baxılması və ya düzəlişlər edilməsi üçün konfrans çağıra bilər.
2. Təşkilat Protokola yenidən baxılması və ya ona düzəlişlər edilməsi üçün Tərəflərin Konfransını
Tərəflərin, üçdə bir hissəsindən az olmamaq şərti ilə, xahişinə əsasən çağırır.
Maddə

8

1. Bu Protokol saxlanılmaq üçün Baş katibə təhvil verilir.
2. Baş katib:
a) Protokolu imzalayan və ya ona qoşulan bütün Dövlətlərə xəbər verir:
(i) hər bir imzalanan və qəbul olunma tarixi göstərilməklə, saxlanmağa təhvil verilən yeni sənəd barədə;
(ii) bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi barədə;
(iii) denonsasiya haqda saxlanmağa verilən hər bir sənəd və onun qüvvəyə mindiyi tarix barədə;
(iv) bu Protokola edilən istənilən düzəliş barədə.
Bu Protokolun müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətini onu imzalayan və ya ona qoşulan bütün
Dövlətlərə göndərir.
Maddə

9

Bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Baş katib onun müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətini Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq dərc olunmaq üçün göndərir.
Maddə

10

Bu Protokol ingilis və fransız dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir, həm də hər iki mətn eynidir.
Rus və ispan dillərində rəsmi tərcümələr hazırlanacaq və imzalanmış əsl nüsxə ilə birlikdə saxlanmağa
veriləcəkdir.
1976-cı il noyabrın 19-da Londonda imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, həmin məqsəd üçün lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
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"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" 1992-ci il tarixli Protokola
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında"
1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" 1992-ci il tarixli
Protokola qoşulsun.
II.Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 693-IIQ
Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə 1992-ci il tarixli
PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri
Neftlə çirkləndirmədən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanı, həmçinin bu Konvensiyaya dair 1984-cü il tarixli Protokolu nəzərdən keçirərək,
daha geniş yayılmanı təmin edən və nisbətən çox kompensasiya xərclərindən ibarət olan 1984-cü il
Protokolunun hələ qüvvəyə minmədiyini qeyd edərək,
dənizin neftlə çirklənməsinə dair beynəlxalq məsuliyyət sistemi tərəfindən qəbul olunmuş həyat
fəaliyyətinin saxlanmasının və kompensasiya xərclərinin vacibliyini təsdiq edərək,
1984-cü il Protokolunun qüvvəyə minməsinin təmin olunması üzrə mümkün qədər qısa vaxt ərzində
tədbir görülməsinin vacibliyini dərk edərək,
neftlə çirkləndirmədən dəymiş zərərin kompensasiyası üçün Beynəlxalq Fondun yaradılması haqqında
1971-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya müvafiq düzəlişlər edilməsi ilə əlaqədar xüsusi müddəalar
qəbul edilməsi zərurətini etiraf edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə

1

Bu Protokolun müddəaları ilə dəyişikliklər edilən Konvensiya, bundan sonra “Məsuliyyət haqqında
1969-cu il Konvensiyası” adlandırılan, neftlə çirkləndirmədən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət
haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyadır.
Maddə

2

Məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Konvensiyanın maddələri aşağıdakı kimi dəyişilir:
1. 1-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
“1. “Gəmi” tikilmiş və ya neft tökməklə daşımaq üçün ixtisaslaşmış istənilən dəniz gəmisi və hər hansı
tipli üzən vasitə deməkdir, bir şərtlə ki, neft və digər yükləri daşımaq qabiliyyəti olan gəmi yalnız o zaman
"gəmi" sayılır ki, faktiki olaraq nefti yük kimi daşısın, habelə bu cür daşımadan sonrakı istənilən reys
ərzində gəmidə belə daşımadan neft qalığı olmadığı sübut edilməmiş olsun”.
2. 5-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
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"5. "Neft" gəmidə yük kimi və ya gəminin yanacaq sisternlərində daşınmasından asılı olmayaraq,
mineral mənşəli istənilən davamlı karbohidrogen, o cümlədən xam neft, mazut, ağır dizel yanacağı və
sürtkü yağları deməkdir.".
3. 6-cı bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur: "6. "Çirklənmədən dəyən zərər" bildirir:
(a) axma və ya atılmanın harada olmasından asılı olmayaraq, axma və ya neftin gəmidən atılması
zamanı çirklənmə nəticəsində gəmidən xaricdə dəymiş itki və ya zərər, bir şərtlə ki, ətraf mühitə dəymiş
zərərin ödənilməsi onların aradan qaldırılması üçün ağlabatan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün faktiki
qəbul olunmuş və ya qəbul olunmalı xərclərlə məhdudlaşır;
(b)xəbərdaredici tədbirlər üzrə xərclər və xəbərdaredici tədbirlərlə törədilmiş növbəti itki və ya
ziyanlar.".
4. 8-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"8. "Hadisə çirklənmə ilə nəticələnən zərər və ya belə zərərin törətdiyi ciddi və qaçılmaz qorxu yaradan
eyni növlü istənilən hadisə və ya bir neçə hadisə mənasını verir".
5. 9-cu bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"9. "Təşkilat" Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı deməkdir".
6. 9-cu bənddən sonra aşağıdakı məzmunda yeni bənd əlavə edilir:
"10. "Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyası" Neftlə çirklənmədən dəymiş zərərə görə mülki
məsuliyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyadır. Tərəfdaş dövlətlərin 1976-cı il tarixli
Protokolunda bu termin bu Protokolla dəyişdirilmiş, 1969-cu il məsuliyyət haqqında Konvensiyasını əhatə
etmiş hesab olunur.
Maddə

3

Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasının maddəsi aşağıdakı mətnlə dəyişdirilir:
"Bu Konvensiya yalnız bunlara tətbiq olunur:
(a) aşağıdakı ərazilərdə çirklənmədən dəyən zərərə;
(i) Razılığa gələn Dövlətin ərazisində, onun ərazi dənizi də daxil olmaqla; və (ii) Razılığa gələn
Dövlətin Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq müəyyən olunan müstəsna iqtisadi zonasında, yaxud Razılığa
gələn Dövlət bu zonanı müəyyən etməmişsə, bu Dövlət tərəfindən beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq
müəyyən edilən, bu dövlətin və ona bitişik ərazi dənizinin hüdudları xaricindəki və ərazi dənizi eninin
ölçüldüyü başlanğıc xətdən 200 dəniz milindən çox olmayan məsafəni əhatə edən rayonda;
(b) harada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq bu cür zərərin aradan qaldırılması və ya azaldılması
üçün təşəbbüs göstərilmiş qabaqlama tədbirlərinə".
Maddə

4

Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasının III maddəsi aşağıdakı kimi dəyişdirilir:
1. 1-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"1. Bu maddənin baxılan 2 və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, gəmi sahibi
hadisənin baş verdiyi andan və ya əgər hadisə bir sıra hadisələrdən ibarətdirsə, ilk hadisənin baş verdiyi
andan hadisə nəticəsində gəmi tərəfindən törədilmiş çirklənmədən yaranan istənilən zərərə görə məsuliyyət
daşıyır ".
2. 4-cü bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"4. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq çirklənmədən dəymiş zərərin ödənilməsi haqqında heç bir iddia
gəmi sahibinə bu Konvensiyada nəzərdə tutulduğundan fərqli qaydada tətbiq edilə bilməz. Bu maddənin 5ci bəndinin şərtlərinə riayət edilməklə, çirklənmədən dəymiş zərərin bu Konvensiya əsasında və ya digər
əsaslarla ödənilməsi haqqında heç bir iddia aşağıdakı şəxslərə qarşı irəli sürülə bilməz:
(a) gəmi sahibinin işçilərinə və ya agentlərinə, ya da heyət üzvlərinə;
(b)bələdçiyə və ya heyət üzvü olmayaraq gəmidə iş görən hər hansı digər şəxsə;
(c) hər hansı fraxtçıya (berbout-çarter üzrə fraxtçı da daxil olmaqla, adlandırılmasından asılı
olmayaraq), gəmi idarə edənə və ya gəmi operatoruna;
(d) gəmi sahibinin razılığı ilə və ya səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarının göstərişi ilə xilasetmə
əməliyyatlarını yerinə yetirən hər hansı şəxsə;
(e) qabaqlama tədbirləri görən hər hansı şəxsə;
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(f) bütün işçilərə və ya şəxslərin agentlərinə - bu şərtlə ki, bu cür zərər, həmin zərəri vurmaq niyyəti
ilə, yaxud da özünə güvənmə və zərərin başvermə ehtimalını dərk etməklə törədilmiş öz hərəkətləri və
hərəkətsizliyinin nəticəsi olmasın.".
Maddə

5

Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasının IV maddəsi aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"Əgər hadisə çirklənmədən ziyan vurulmuş iki və daha artıq gəmi ilə baş vermişdirsə, aidiyyəti olan
bütün gəmi sahibləri, əgər onlar III maddə əsasında məsuliyyətdən azad edilmirlərsə, bütün ziyanın ağılla
bölüşdürülməsi mümkün olmayan həmrəy məsuliyyət daşıyırlar."
Maddə

6

Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının V maddəsi aşağıdakı kimi dəyişdirilir:
1. 1-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"1. Gəmi sahibi bu Konvensiyaya görə hər bir münaqişə üçün hesablanmış ümumi məbləğə dair
cavabdehliyini aşağıdakı hallarda məhdudlaşdıra bilər:
(a) tutumu 5000 vahiddən artıq olmayan gəmilər üçün 3 milyon hesab vahidi;
(b)yuxarıda göstərilən su tutumunu aşan gəmi üçün (a) bəndində göstərilən məbləğə əlavə olaraq hər
sonrakı su tutumu vahidi üçün 420 hesab vahidi əlavə edilir; bu şərtlə ki, eyni zamanda ümumi məbləğ heç
bir halda 59,7 milyon hesab vahidindən artıq olmasın".
2. 2-ci bənd aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
"2. Bu Konvensiyaya görə gəmi sahibi çirklənmə nəticəsində dəyən ziyanın onun fəaliyyəti və ya
fəaliyyətsizliyi üzündən, yaxud bu ziyanın vurulmasının düşünülmüş qaydada nəzərdə tutulduğu və yaxud
səhlənkarlıq və bu ziyanın yaranma ehtimalını dərk etməməsi üzündən vurulması sübut olunarsa, o öz
məsuliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququna malik olur".
3. 3-cü bənd aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
"3. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasından istifadə etmək
üçün sahibkar, IX maddəyə əsasən Razılığa gələn Dövlətlərin hər hansı birinin məhkəməsində və ya hər
hansı səlahiyyətli təşkilatında iddia qaldırılıbsa, yaxud iddia qaldırılmayıbsa, Razılığa gələn Dövlətlərin
hər hansı birinin məhkəməsində və ya hər hansı səlahiyyətli təşkilatında IX maddəyə əsasən iddia qaldırıla
bilərsə, o, ümumi məbləğə bu orqanlarda cavabdehlik həddinə bərabər olan fond yaratmalıdır. Bu fond
depozitə ya məbləğ köçürmə, ya da bank zəmanəti verməklə və yaxud fondun yaradıldığı Razılığa gələn
Dövlətin qanunvericiliyinə görə məqbul hesab edilən və məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqan tərəfindən
kifayətləndirici sayılan digər təminat yolu ilə yaradıla bilər".
4. 9-cu maddə aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
"9. (a) bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan "Hesablama vahidi" Beynəlxalq Valyuta Fondu
tərəfindən müəyyən olunan "xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası" vahidi sayılır. 1-ci bənddə göstərilən
məbləğ 3-cü bənddə göstərilən fondun yaranma tarixinə "xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası"na müvafiq
olaraq bu valyutanın vahid qiyməti əsasında milli valyutaya keçirilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü
olan Razılığa gələn Dövlətin milli valyuta dəyəri "xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası" vahidinə Beynəlxalq
Valyuta Fondunun müvafiq tarixinə uyğun öz əməliyyat və hesablarını hesablamaq məqsədilə onun
tərəfindən tətbiq edilən dəyərin təyin olunması üsuluna müvafiq hesablanır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun
üzvü olmayan Razılığa gələn Dövlətin milli valyutası "xüsusi qarşılıqlı anlaşma qaydası" vahidində bu
Dövlətin təyin etdiyi üsulla hesablanır.
9. (b) Bununla belə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan və qanun-vericiliyi 9 (a) bəndinin
müddəalarını qəbul etməyə imkan verməyən Dövlət bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, təsdiq edərkən və
ona qoşulan zaman, yaxud bundan sonra istənilən vaxt 9(a) bəndində qeyd olunan hesab vahidinin 15 qızıl
franka bərabər olduğunu deyə bilər. Bu bənddə qeyd olunan qızıl frank doqquz yüz əyarlı qızılın altmış beş
tam onda beş milliqramına bərabərdir. Qızıl frankın milli valyutaya keçirilməsi müvafiq Dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq həyata keçirilir. 9(c) 9(a) bəndinin son cümləsində qeyd olunan hesablanma və
9(b) bəndində şərtləndirildiyi kimi məbləğin köçürülməsi elə həyata keçirilməlidir ki, I bənddə göstərilmiş
həmin real məbləğin dəyəri nə qədər mümkündürsə, Razılığa gələn Dövlətin milli valyutasında ifadə
edilsin. Razılığa gələn Dövlətlər 9(a) bəndinə uyğun olaraq məbləğin köçürülməsi haqda və ya 9(b) bəndinə
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uyğun olaraq sənədlərin ratifikasiyası üçün saxlanmaya verilməsi, qəbulu, təsdiqi, bu Konvensiyanın
təsdiqi və ya ona qoşulma haqda depozitariyə xəbər verir".
5. 10-cu bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"10. Bu maddənin tələblərinə müvafiq gəminin su tutumu onun ümumi tutumu hesab olunur və o, 1969cu il gəmilərin ölçülməsi barədə Beynəlxalq Konvensiyanın I əlavəsinin qaydalarına müvafiq olaraq
hesablanır".
6. 11-ci bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı mətnlə dəyişdirilir:
"Belə fond 2-ci bəndin tələblərinə uyğun öz cavabdehliyini azaltmaq hüququna malik olmadığı halda
gəmi sahibinə nisbətən heç bir iddiaçının hüquqlarına toxunmur".
Maddə

7

Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının VII maddəsi aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir:
1. 2-ci bəndin ilk iki cümləsi aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"Bu Konvensiyanın qətnamələrinə müvafiq qüvvədə olan sığorta və ya digər maliyyə təminatını təsdiq
edən şəhadətnamə Razılığa gələn ölkənin müvafiq orqanı I bəndin tələblərinin yerinə yetirilməsini
müəyyən etdikdən sonra hər bir gəmiyə təqdim olunur. Razılığa gələn ölkədə qeydiyyatdan keçən gəmiyə
belə şəhadətnamə təqdim olunur, yaxud şəhadətnamə gəmini qeydiyyatdan keçirən ölkənin müvafiq orqanı
tərəfindən təsdiq olunur; Razılığa gələn ölkədə qeydiyyatdan keçməyən gəmiyə bu şəhadətnamə Razılığa
gələn istənilən digər ölkənin müvafiq orqanı tərəfindən təqdim oluna və ya təsdiq edilə bilər".
2. 4-cü bənd aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"4. Şəhadətnamə gəminin bortunda saxlanılmalı, bir nüsxəsi isə gəminin reyestrini aparan orqana, əgər
gəmi Razılığa gələn ölkədə qeydiyyatdan keçməyibsə - şəhadətnamə verən və ya onu təsdiq edən ölkənin
müvafiq orqanına (bu ölkənin şəhadətnamə verən və ya onu təsdiq edən orqanına) saxlanılma üçün təqdim
edilir".
3. 7-ci bəndin birinci cümləsi aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"7. Razılığa gələn ölkənin səlahiyyəti daxilində 2-ci bəndə müvafiq olaraq təqdim olunan və ya təsdiq
edüən şəhadətnamələr Razılığa gələn digər ölkələr tərəfindən tanınır. Şəhadətnamə Razılığa gələn ölkədə
qeydiyyatdan keçməyən gəmiyə təqdim olunduqda və ya təsdiq edildikdə belə, bu sənəd onların təqdim və
ya təsdiq etdikləri şəhadətnamə ilə eyni qüvvəyə malikdir".
4. 7-ci bəndin ikinci cümləsindəki "Gəminin qeydiyyatdan keçdiyi dövlət" sözləri "Şəhadətnaməni
verən və təsdiq edən dövlət" sözləri ilə əvəz olunur.
5. 8-ci bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı mətnlə əvəz olunur:
"Bu halda gəmi mülkiyyətçisi hətta V maddənin ikinci bəndinə uyğun olaraq öz məsuliyyətini
məhdudlaşdırmaq hüququna malik deyilsə də, V maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan məsuliyyət
həddindən istifadə edə bilər.
Maddə

8

Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının 8-ci maddəsi bu cür dəyişdirilir:
1-ci bənd növbəti mətnlə əvəz olunur:
“1. Əgər hadisə müqavilə bağlayan ölkələrdən birinin, yaxud hamısının maddə 2-də qeyd olunan
bölgəsinin və ya ərazi dənizi də daxil olmaqla ərazisinin çirklənmədən ziyan çəkməsinə səbəb olmuşsa;
əgər baş vermiş hadisə nəticəsində müqavilə bağlayan ölkənin ərazisi, ərazi dənizi daxil olmaqla, yaxud
maddə 2-də qeyd olunmuş rayonları çirklənmədən ziyan çəkibsə, həmçinin əgər bu ərazilərdə çirklənmənin
qarşısının alınması və ya dəyən ziyanın azaldılması məqsədilə tədbirlər keçirilərsə, bu barədə iddia yalnız
müqavilə bağlayan ölkənin gəmilərində təqdim oluna bilər. Cavabdehə müvafiq vaxtda istənilən belə bir
iddia barədə bildiriş göndərilir.
Maddə

9

Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının XII maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda iki yeni
maddə daxil edilir:
“Maddə XII bis
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Keçid müddəaları
Əgər hadisə baş verən zaman ölkə bu Konvensiyanın olduğu kimi, Məsuliyyət barədə 1969-cu il
Konvensiyasının da tərəfidirsə, onda aşağıdakı keçid müddəaları tətbiq olunur:
a) əgər hadisə bu Konvensiyanın qüvvəsi şamil edilən çirklənmədən dəyən zərərə səbəb olmuşsa, bu
Konvensiyaya əsasən məsuliyyətə xitam verilmiş sayılır, bu şərtlə ki, məsuliyyət eyni dərəcədə həm də
Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasına əsasən yaranmış olsun;
b) əgər hadisə bu Konvensiyanın qüvvəsi şamil edilən çirklənmədən dəyən zərərə səbəb olmuşsa və
Dövlət həm bu Konvensiyanı, həm də Neftlə çirklənmədən dəyən zərərin kompensasiyası üçün beynəlxalq
fondun yaradılması barədə 1971-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın tərəfi olarsa, bu maddənin (a)
yarımbəndinin tətbiqindən sonra məsuliyyət davam edərsə, o, qeyd olunan 1971-ci il Konvensiyasının
tətbiqindən sonra çirklənmədən dəyən zərərin ödənilməmiş hissəsi qədər meydana çıxır;
(c) bu Konvensiyanın III maddəsinin 4-cü bəndi tətbiq edilərkən "bu Konvensiya" ifadəsi bu
Konvensiyaya və ya müvafiq olaraq Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasına istinad kimi şərh olunur;
(d) bu Konvensiyanın V maddəsinin 3-cü bəndinin tətbiqi zamanı təsis olunacaq fondun ümumi
məbləği bu maddənin (a) yarımbəndinə müvafiq məsuliyyətə xitam verilməsi məbləğinə qədər azaldılır.
Maddə XII ter
Yekun müddəalar
Bu Konvensiyanın son müddəaları Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının düzəlişləri barədə
qəbul olunmuş 1992-ci il Protokolunun 12-18-ci maddələridir. Bu Konvensiyada Razılığa gələn ölkələrə
istinad bu Protokolun Razılığa gələn ölkələrinə istinad kimi şərh olunur.".
Maddə

10

Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasına əlavə olunmuş şəhadətnamənin nümunəsi bu Protokola
əlavə edilmiş nümunə ilə əvəz edilir.
Maddə

11

1. Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının və bu Protokolun tərəflərinə münasibətdə Protokol
bir sənəd kimi qəbul olunur.
2. Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının I-XII ter maddəsi şəhadətnamə nümunəsi də daxil
olmaqla cari Protokola düzəlişlər edilmiş Neftlə çirklənmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət
haqqında 1992-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya adlandırılır (Naviqasiya barədə 1992-ci il
Konvensiyası).
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə
12
İmzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma
1. Bu Protokol Londonda bütün Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün 1993-cü il yanvarın 15-dən
1994-cü il yanvarın 14-ə qədər açıqdır.
2. 4-cü bəndə riayət etmək şərti ilə istənilən Dövlət bu Protokolun Tərəfi ola bilər:
(a) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya, qəbul və
ya təsdiq etməklə; yaxud
(b) qoşulmaqla.
3. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma bu barədə rəsmi sənədin Təşkilatın Baş katibinə
saxlanmaq üçün təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
4. Bundan sonra Fond barədə 1971-ci il Konvensiyası adlandırılan Neftlə çirklənmədən dəyən zərərin
kompensasiyası üçün Beynəlxalq Fond yaradılması barədə 1971-ci il Beynəlxalq Konvensiyasının Razılığa
gələn istənilən Dövləti bu Protokolu ratifikasiya, qəbul, təsdiq edə, həmçinin ona qoşula bilər, bir şərtlə ki,
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həmin Dövlət bu Protokol qüvvəyə minən vaxtdan Fond barədə 1971-ci il Konvensiyasını ləğv etməzsə,
həmin dövlət, eyni zamanda bu Konvensiyanı dəyişən 1992-ci il Protokolunu ratifikasiya, qəbul, təsdiq
etmiş və ya ona qoşulmuş olsun.
5. Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasını qəbul etməyən, bu Protokolun Tərəfi olan ölkə:
Protokolun digər tərəfdaş ölkələrinə münasibətdə bu Protokolla dəyişdirilmiş Məsuliyyət barədə 1969-cu
il Konvensiyasının müddəalarına mütləq riayət etmək məcburiyyətində olduğu halda, Məsuliyyət barədə
1969-cu il Konvensiyasının müddəalarına onun tərəfdaş ölkələrinə münasibətdə riayət etmək məcburi
deyildir.
6. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və qoşulma barədə istənilən sənəd bu Protokolla dəyişdirilmiş,
Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasının düzəlişləri qüvvəyə mindikdən sonra saxlanılmağa verilən
belə düzəliş nəzərə alınmaqla bu dəyişdirilmiş Konvensiyaya aid hesab edilir.
Maddə
13
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol tanker donanması ən azı 1 milyon vahid ümumi tutuma malik 4 ölkənin daxil olduğu
10 ölkənin ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma barədə sənədləri Təşkilatın Baş katibinə
saxlanmaq üçün təqdim etdiyi vaxtdan 12 ay sonra qüvvəyə minir.
2. Lakin Fond barədə 1971-ci il Konvensiyasının Razılığa gələn istənilən Dövləti bu Protokolun
ratifikasiyası, qəbulu, təsdiqi və ya ona qoşulma barədə sənədi saxlanmaq üçün təqdim etdikdə, Fond
barədə 1971-ci il Konvensiyasının dəyişdirilməsi barədə 1992-ci il Protokolunun 31-ci maddəsində
göstərilən altı aylıq dövr bitənə qədər belə sənədin bu maddənin tələblərinə müvafiq qüvvəyə malik
olmamasını elan edə bilər. Fond barədə 1971-ci il Konvensiyasının Razılığa gələn Tərəfi olmayan, lakin
Fond barədə 1971-ci il Konvensiyasının dəyişdirilməsi barədə 1992-ci il Protokolunun ratifikasiyası,
qəbulu, təsdiqi və ya ona qoşulma barədə sənədi saxlanmaya təqdim edən Dövlət eyni zamanda bu bəndə
müvafiq bəyanat verə bilər.
3. Əvvəlki bəndə müvafiq bəyanat verən istənilən dövlət onu, Təşkilatın Baş katibinə bu barədə bildiriş
göndərməklə geri götürə bilər. Belə geri götürülmə bildiriş alınan tarixdən qüvvəyə minir və belə Dövlət
bu Protokolun ratifikasiyası, qəbulu, təsdiqi və ya ona qoşulma barədə sənədi həmin gün saxlanılmaq üçün
təqdim etmiş Dövlət sayılır.
4. Bu Protokolu ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya ona qoşulan istənilən Dövlət 1-ci bənddə
göstərilən onun qüvvəyə minmə şərtləri yerinə yetirildikdən sonra belə Dövlətin müvafiq sənədi
saxlanmağa təqdim etdiyi tarixdən 12 ay sonra bu Protokol qüvvəyə minir.
Maddə
14
Yenidən baxılma və düzəlişlər
1. Təşkilat Məsuliyyət barədə 1992-ci il Konvensiyasına yenidən baxmaq və ya düzəlişlər etmək üçün
konfrans çağıra bilər.
2. Təşkilat Məsuliyyət barədə 1992-ci il Konvensiyasını yenidən baxılmaq və ona əlavələr etmək üçün
Razılığa gələn Dövlətlərin konfransını həmin Dövlətlərin üçdə bir hissəsindən az olmamaq şərtilə onların
xahişi ilə çağıra bilər.
Maddə
15
Məbləğin məhdudlaşdırılması haqqında düzəliş
1. Razılığa gələn Dövlətlərin, sayının dörddə birindən az olmamaqla, xahişi ilə Məsuliyyət haqqında
1969-cu il Konvensiyasının V maddəsinin 1-ci bölməsində müəyyənləşdirilmiş məsuliyyətin bəndlərinin
dəyişdirilməsi haqqında bu Protokolda dəyişdirilmiş istənilən təklif Baş katib tərəfindən Təşkilatın bütün
üzvlərinə və Razılığa gələn Dövlətlərə göndərilir.
2. Yuxarıda göstərildiyi kimi, təklif olunan və yayılmış istənilən düzəliş, onun paylanması tarixindən
altı aydan az keçməməklə "Təşkilatın" Hüquqi Komitəsinə baxılmaq üçün göndərilir.
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3. Bu Protokolla dəyişdirilmiş Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasının Razılığa gələn bütün
Dövlətləri Təşkilatın üzvü olub-olmadıqlarından asılı olmayaraq düzəlişlərə baxılması və onların
bəyənilməsi üçün Hüquqi Komitənin işində iştirak etmək hüququna malikdirlər.
4. Düzəlişlər, 3-cü bölmədə nəzərdə tutulduğu kimi, Hüquqi Komitənin genişləndirilmiş heyətinin
iclasında və səsverməsində iştirak etmiş Razılığa gələn Dövlətlərin üçdə birindən çox olmaqla bəyənilir;
səsvermədə Razılığa gələn dövlətlərin yarısı və ondan çoxu iştirak edirlər.
5. Məsuliyyət hədlərinin dəyişdirilməsi haqqında təkliflərə baxılmasında Hüquqi Komitə hadisələrin
baş verməsi nəticəsində yaranan təcrübəni nəzərə alır, məsələn, dəymiş ziyanın məbləği valyuta dəyərinin
dəyişməsi və nəzərdə tutulan düzəlişin sığorta dəyərinə təsiri. Komitə həmçinin bu Protokolla dəyişdirilmiş
Məsuliyyət haqqında 1969-cu il Konvensiyasının V maddəsinin 1-ci bəndində müəyyənləşdirilmiş
hədlərarası əlaqəni və neftlə çirklənmədən dəyən zərərin kompensasiyası üçün Beynəlxalq Fondun
yaradılması haqqında 1992-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın IV maddəsinin IV bölməsində
müəyyənləşdirilmiş hədlər arasındakı əlaqəni nəzərə alır.
6. (a) Bu maddəyə müvafiq olaraq, məsuliyyəti məhdudlaşdıran heç bir dəyişikliyə 15 yanvar 1998-ci
ilə qədər və ya 5 ildən tez baxıla bilməz. Protokol qüvvəyə minmədən bu maddəyə müvafiq olaraq heç bir
əlavəyə baxıla bilməz,
(b) Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasına müvafiq olaraq heç bir hədd 15 yanvar 1993-cü ildən
mürəkkəb faizlərdə ölçülən və hər il 6% artırılan həddən artıq olmamalıdır;
(c) Məsuliyyət barədə 1969-cu il Konvensiyasına müvafiq olaraq heç bir hədd bu Protokolla
dəyişdirilmiş və 3-ə vurulmuş həddi keçə bilməz.
7. 4-cü bəndə müvafiq olaraq Təşkilat Razılığa gələn bütün Dövlətləri qəbul edilmiş əlavələr barədə
xəbərdar edir.
Əlavə qəbul edildikdən 18 ay müddətində, əgər bu müddət ərzində Razılığa gələn Dövlətlərin 1/4
hissəsindən az olmayaraq dövlətlər, Hüquq Komitəsi tərəfindən əlavə bəyənilən vaxt Təşkilata həmin
əlavələri qəbul etməməsi barədə xəbər verməsələr, əlavə qəbul olunmuş hesab edilir. Əks təqdirdə düzəliş
rədd edilir və qüvvəyə minmir.
8. 7-ci bəndə müvafiq olaraq qəbul edilmiş sayılan əlavələr qəbul edildikdən 18 ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
9. Razılığa gələn bütün Dövlətlər, əgər bu Protokolu denonsasiya etmirlərsə, 16-a maddəsinin 1, 2-ci
bəndlərinə müvafiq olaraq ən azı 6 ay ərzində maddənin bütün müddəalarına riayət etməlidirlər.
Belə ləğvetmə əlavə qüvvəyə mindiyi andan qüvvəyə minir.
10. Əgər Hüquq Komitəsi tərəfindən hər hansı bir əlavə qəbul edilmək üçün bəyənilirsə, lakin 18 aylıq
müddət bitməyibsə, bu müddət ərzində Razılığa gələn Dövlətlər həmin əlavələrə riayət etməlidirlər. Bu
müddət bitənə qədər Razılığa gələn Dövlət olan dövlət həmin 7-ci müddəaya müvafiq olaraq qəbul edilmiş
maddənin müddəalarına riayət etməlidir. Dövlət əlavənin qüvvəyə mindiyi vaxtdan və ya bu Protokolun
həmin dövlət üçün qüvvəyə mindiyi andan bütün maddələrin müddəalarına riayət etməlidir.
Maddə
16
Ləğv etmə
1. Bu Protokolu istənilən Tərəf bu Tərəf üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ləğv edə bilər.
2. Ləğvetmə müvafiq sənədin Təşkilatın Baş katibinə saxlanılmaq üçün təqdim olunması yolu ilə
həyata keçirilir.
3. Ləğvetmə Təşkilatın Baş katibinə bu barədə sənəd təqdim olunduğu andan 12 ay sonra və ya
sənəddə göstərilən müddətdən sonra qüvvəyə minir.
4. Razılığa gələn Dövlətlər arasında münasibətdə onların istənilən birinin Məsuliyyət barədə 1969-cu
il Konvensiyasını 16-cı maddəyə uyğun olaraq ləğv etməsi heç bir halda Məsuliyyət barədə 1969-cu il
Konvensiyasında edilən dəyişikliklər Protokolunun ləğv edilməsi kimi qəbul edilə bilməz.
5. Fond barədə 1971-ci il Konvensiyasına dəyişikliklər barədə 1992-ci il Protokolunun Fond barədə
1971-ci il Konvensiyasının tərəfdaşı olan ölkə tərəfindən ləğvi bu Protokolun ləğvi kimi başa düşülür. Belə
ləğvetmə bu Protokolun 34-cü maddəsinə müvafiq 1971-ci il Fond barədə Konvensiyasının 1992-ci i!
dəyişikliklər barədə Protokolunun ləğv olunması qüvvəyə minən andan qüvvəyə minir.
Maddə

17
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Depozitari
1. Bu Protokol və 15-ci maddəyə müvafiq qəbul olunmuş bütün düzəlişlər Təşkilatın Baş katibinə
saxlanılmaq üçün təhvil verilir.
2. Təşkilatın Baş katibi:
(a) Bu Protokolu imzalayan və ona qoşulan bütün dövlətləri xəbərdar edir:
(i) hər bir yeni imzalanma, həmçinin saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş sənəd barədə tarix göstərilməklə;
(ii) Məsuliyyət barədə 1992-ci il Konvensiyasının V maddəsinin 13-cü bəndinə müvafiq hər bir ərizə
və bildiriş, həmçinin 9-cu bəndinə müvafiq hər bir ərizə və məlumat barədə;
(iii) bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi barədə;
(iv) 15-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq məsuliyyət hədlərinin dəyişdirilməsi barədə istənilən
təklif haqda;
(v) 15-ci maddənin 4-cü bəndinə müvafiq bəyənilən istənilən düzəliş barədə;
(vi) 15-ci maddənin 7-ci bəndinə müvafiq qəbul edilən istənilən düzəliş barədə həmin maddələrin 8-9cu bəndlərinə müvafiq olaraq düzəlişlərin qüvvəyə mindiyi tarix göstərməklə;
(vii) bu Protokolun ləğvi barədə istənilən sənədin saxlanılmaq üçün təhvil verildiyi tarix və
ləğvetmənin qüvvəyə mindiyi tarix göstərilməklə;
(viii) 16-cı maddənin 5-ci bəndinə müvafiq edilmiş istənilən ləğvetmə barədə;
(ix) bu Protokolun istənilən maddəsinin tələb etdiyi istənilən məlumat barədə;
(b) bu Protokolun müvafiq səviyyədə təsdiq olunmuş surətlərini onu imzalayan, həmçinin ona qoşulan
bütün dövlətlərə göndərir.
3. Bu Protokol qüvvəyə minən kimi Təşkilatın Baş katibi onun mətnini Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq qeydiyyatdan keçirilmək və dərc olunmaq üçün
BMT katibliyinə göndərir.
Maddə
18
Dillər
Bu Protokol ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir nüsxədə tərtib edilir və onlar eyni
qüvvəyə malikdir.
Min doqquz yüz doxsan ikinci il noyabrın iyirmi yeddisində Londonda imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda
imza edənlər bu Protokolu imzalamışlar.
ƏLAVƏ
Neftlə çirklənmədən dəyən ziyanın mülki cavabdehliyini təsdiq edən sığorta və ya digər maliyyə
təminatı barədə
ŞƏHADƏTNAMƏ
1992-ci il neftlə çirklənmədən dəyən ziyanın mülki cavabdehliyi barədə Beynəlxalq Konvensiyanın VII
maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq verilmişdir.
Gəminin adı

Qeydiyyat
nömrəsi və çağırış
siqnalı

Qeydiyyat limanı

Gəmi sahibinin
adı və ünvanı

Bununla, yuxanda adı çəkilən gəminin 1992-ci il Neftlə çirkləndirmədən dəyən zərərə görə mülki
məsuliyyət barədə Beynəlxalq Konvensiyanın VII maddəsinin tələblərini ödəyən sığorta vəsiqəsinə və ya
digər maliyyə təminatına malik olduğu təsdiqlənir.
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Təminat
____________________________________________________________________________________
_
Təminatın fəaliyyəti müddəti _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
Sığorta edən idarənin adı və ünvanı və ya maliyyə təminatını verən şəxslər
Adı _____________________________________________________________________________
Ünvan ___________________________________________________________________________
Bu şəhadətnamə ________________________________ tarixinə qədər etibarlıdır.
____________________________________________________________________________________
_
(ölkənin tam adı)
_________________________________ Hökuməti tərəfindən verilmiş və ya təsdiq edilmişdir
_________________________________da
(yer)
(tarix)

_______________________________

____________________
___________________
şəhadətnaməni verən və ya təsdiq edən rəsmi şəxsin imzası və vəzifəsi
Qeyd:
1. Ölkənin adı göstəriləndə, istəkdən asılı olaraq ölkənin şəhadətnamə verən səlahiyyətli orqanının
adını çəkmək olar.
2. Əgər təminatın ümumi məbləği bir neçə mənbənin təqdim etdiyi təminatlardan ibarət olarsa, onların
hər birinin məbləğini göstərmək lazımdır.
3. Əgər təqdim olunan təminatlar eynicinsli deyilsə, onların hər biri ayrıca göstərilməlidir.
4. "Təminatın fəaliyyət müddəti" yazısı bu təminatın qüvvəyə mindiyi tarixi özündə əks etdirməlidir.
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"Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında" 1976-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında"
1976-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 694-IIQ
Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında
1976-cı il tarixli
KONVENSİYA
(London, 19 noyabr 1976-cı il)
Bu Konvensiyanın Tərəfi olan dövlətlər,
dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında bəzi oxşar qaydaları saziş vasitəsilə
müəyyənləşdirmək istəyində olduqlarını etiraf edərək,
bu məqsədlə Konvensiya bağlamağı qərara almış və ona görə də aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I fəsil
MƏHDUDLAŞDIRMA HÜQUQU
Maddə 1
Məsuliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququna malik şəxslər
1. Aşağıda müəyyənləşdirilən gəmi sahibləri və xilasediciləri bu Konvensiyanın müddəalarına
müvafiq surətdə 2-ci maddədə qeyd edilən tələblər üzrə məsuliyyətlərini məhdudlaşdıra bilərlər.
2. "Gəmi sahibi" ifadəsi dəniz gəmisinin sahibini, fraxt edənini, sahibini və operatorunu bildirir.
3. "Xilasedici" xilasetmə üzrə əməliyyatlarla bilavasitə əlaqədə xidmətlər göstərən istənilən şəxsi
bildirir. Həmin əməliyyatlar 2-ci maddənin 1-ci bəndinin "d", "e" və "f' yarımbəndlərində qeyd olunmuş
əməliyyatları da əhatə edir.
4. 2-ci maddədə qeyd olunmuş tələblərdən hər hansı biri hərəkətinə, nöqsanına və ya fəaliyyətsizliyinə
görə gəmi sahibinin, yaxud xilasedicinin məsuliyyət daşıdıqları istənilən şəxsə qarşı irəli sürülərsə, həmin
şəxs bu Konvensiyada nəzərdə tutulan məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasından istifadə etmək hüququna
malikdir.
5. Bu Konvensiyada gəmi sahibinin məsuliyyəti gəminin özünə qarşı irəli sürülən iddia üzrə
məsuliyyəti əhatə edir.
6. Bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq surətdə məhdudiyyət altına düşən tələblər üzrə
məsuliyyət daşıyan sığorta edənin məsuliyyəti sığortalanmış şəxsin özü ilə eyni həcmdə bu Konvensiyanın
üstünlüklərindən istifadə etmək hüququna malikdir.
7. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş hərəkət məsuliyyətin qəbul edildiyini bildirir.
Maddə
2
Məsuliyyətin məhdudlaşdırıldığı tələblər
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1. 3-cü və 4-cü maddələrə riayət edilməklə, məsuliyyətin əsasının necə olmasına baxmayaraq,
aşağıdakı tələblər məsuliyyət məhdudiyyətinin altına düşür:
(a) gəminin bortunda və ya bilavasitə onun istismarı, yaxud xilasetmə əməliyyatları ilə əlaqədar baş
vermiş ölüm və ya bədən xəsarəti, yaxud əmlakın itirilməsi və ya korlanması ilə (liman qurğularının, su
hövzələrinin, gəmi yollarının və naviqasiya şəraiti vasitələrinin zədələnməsi də daxil olmaqla), bunun
nəticəsində yaranmış istənilən sonrakı zərərlə bağlı tələblər;
(b)dəniz yollan ilə yük, sərnişinlər və ya onların baqajlarının daşınmasının gecikdirilməsi nəticəsində
dəymiş zərərlə bağlı tələblər;
(c) müqavilədən irəli gəlməyən və bilavasitə gəminin istismarı və ya xilasetmə əməliyyatları ilə
əlaqədar baş vermiş istənilən hüquq pozuntusu nəticəsində dəymiş digər zərərlə bağlı tələblər;
(d)batmış, qırıntılara çevrilmiş, saya oturmuş və ya tərk edilmiş gəminin bortunda olanların hamısı
daxil edilməklə, belə gəminin qaldırılması, çıxarılması, məhv edilməsi, yaxud zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı
tələblər;
e) gəminin yükünün çıxarılması, məhv edilməsi və ya zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı tələblər;
(f) bu Konvensiyaya müvafiq surətdə məsuliyyət daşıyan şəxsin öz məsuliyyətini məhdudlaşdıra bildiyi
zərərin qarşısının alınması və ya azaldılması üçün görülən tədbirlər nəticəsində dəymiş zərərə və belə
tədbirlərin vurduğu sonrakı zərərə görə məsuliyyət daşıyan şəxsdən başqa, digər şəxsin tələbləri.
2. 1-ci bənddə qeyd edilmiş tələblər, hətta reqres qaydasında və ya müqavilədən, yaxud başqa şəkildə
irəli gələn zəmanətə əsasən, yaxud digər şəkildə təqdim olunduqda da məsuliyyətin məhdudlaşdırılması
altına düşür. Lakin 1-ci bəndin "d", "e" və "f' yarımbəndlərində qeyd edilmiş tələblər zərərə görə məsuliyyət
daşıyan şəxslə bağlanmış müqavilə üzrə mükafatlandırılmaya aid olduğu dərəcədə məsuliyyət
məhdudiyyəti altına düşmür.
Maddə
3
Məsuliyyət məhdudiyyətindən çıxarma
Bu Konvensiyanın müddəaları aşağıdakılara tətbiq edilmir:
(a) xilasetmə ilə əlaqədar və ya ümumi qəza üzrə ödəniş barədə tələblərə;
(b)neftlə çirklənmədən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il 29 noyabr tarixli
Beynəlxalq Konvensiya baxımından neftlə çirklənmədən dəymiş zərərlə, yaxud ona qüvvədə olan hər hansı
düzəlişlə və ya əlavə edilən istənilən protokolla bağlı tələblərə;
(c) atom zərərinə görə məsuliyyət məhdudiyyətini tənzimləyən və ya qadağan edən hər hansı
Beynəlxalq Konvensiya, yaxud milli qanunvericilik altına düşən tələblərə;
(d)atom zərəri ilə əlaqədar atom gəmisinin sahibinə irəli sürülən tələblərə;
(e) vəzifə öhdəlikləri gəmi və ya xilasetmə əməliyyatları ilə əlaqədar olan gəmi sahibinin, yaxud
xilasedicinin qulluqçularına, habelə onların varislərinə, öhdəsində olanlara və ya gəmi sahibi, yaxud
xilasedici ilə belə qulluqçular arasında əmək müqaviləsini tənzimləyən qanunvericilik üzrə müvafiq tələblər
irəli sürmək hüququna malik digər şəxslərə tələblərə; gəmi sahibi və ya xilasedici həmin tələblər üzrə
məsuliyyətini məhdudlaşdıra bilməz və ya o, belə qanunvericilik üzrə məsuliyyətini yalnız 6-cı maddədə
nəzərdə tutulmuş məbləğdən yuxarı həcmə qədər məhdudlaşdıra bilər.
Maddə
4
Məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına mane olan hərəkət
Məsuliyyət daşıyan şəxs, zərərin onun öz hərəkəti və ya belə zərərin vurulması niyyəti ilə edilmiş səhvi
nəticəsində, yaxud özünə güvənməklə və belə zərərin dəyəcəyinin mümkünlüyünün şüurlu şəkildə
törədildiyi sübut edilərsə, məsuliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququ yoxdur.
Maddə
5
Qarşılıqlı tələblər
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Bu Konvensiyanın müddəaları üzrə məsuliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququna malik olan şəxs elə
həmin hadisədən meydana gələn iddiaçıya tələb irəli sürərsə, onların müvafiq tələbləri nəzərə alınmalı və
bu Konvensiyanın müddəaları, əgər mövcud olacaqsa, yalnız qalanlarına tətbiq edilir.
II fəsil
MƏSULİYYƏT HƏDDİ
Maddə
6
Ümumi hədlər
1. 7-ci maddədə qeyd edilənlərdən başqa və eyni hadisədən irəli gələn tələblər üzrə məsuliyyətin hədləri
aşağıdakı şəkildə hesablanır:
(a) ölümlə və ya bədən xəsarəti ilə nəticələnmiş tələblərlə bağlı: (i) tutumu 500 tondan artıq olmayan
gəmi üçün - 333.000 hesablaşma vahidi; (ii) tutumu yuxarıda qeyd ediləndən yüksək olan gəmilər üçün (i)
yarımbəndində qeyd olunan məbləğə aşağıdakı məbləğlər əlavə edilir: 501 tondan 300 tona qədər olan hər
tona - 500 hesablama vahidi;
3.001 tondan 30.000 tona qədər olan hər tona - 333 hesablama vahidi; 30.001 tondan 70.000 tona qədər
olan hər tona - 250 hesablama vahidi;
70.000 tondan yuxarı olan hər tona - 167 hesablama vahidi; (b) hər hansı digər tələblərlə bağlı:
(i) tutumu 500 tondan yuxarı olmayan gəmi üçün - 167.000 hesablama vahidi;
(ii) tutumu yuxanda qeyd ediləndən yüksək olan gəmilər üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə
aşağıdakı məbləğlər əlavə edilir: 501 tondan 30.000 tona qədər olan hər tona - 167 hesablama vahidi;
30.001 tondan 70.000 tona qədər olan hər tona - 125 hesablama vahidi; 70.000 tondan yuxarı olan
hər tona - 83 hesablama vahidi;
2. 1-ci bəndin "a" yarımbəndinə müvafiq surətdə hesablanmış məbləğ həmin yarımbənddə qeyd
olunmuş tələblərin tam ödənilməsi üçün kifayət etmədikdə, 1-ci bəndin "b" yarımbəndinə uyğun olaraq
hesablanan məbləğ 1-ci bəndin "a" yarımbəndində qeyd edilmiş tələblərin ödənilməyən qalığının
ödənilməsi üçün istifadə olunur və ödənilməmiş belə qalıq 1-ci bəndin "b" yarımbəndində qeyd edilən
tələblərlə yanaşı, mütənasiblik əsasında ödənilir.
3. Lakin Tərəf Dövlətlər ölüm və ya bədən xəsarəti hallarında 2-ci bəndə əsasən, ödəmələr tələb etmək
hüququna zərər olmadan milli qanunvericiliklərində liman qurğularının, su hövzələrinin, gəmi yollarının
və naviqasiya şəraiti vasitələrinin vurduğu zərərlə bağlı tələblərin 1-ci bəndin "b" yarımbəndində qeyd
olunan digər tələblər qarşısında bu qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən üstünlüyə malik olduğunu nəzərdə
tuta bilər.
4. Hər hansı bir gəmidə fəaliyyət göstərməyən xilasedicinin və ya yalnız xilasetmə xidmətləri
göstərdiyi gəmidə işləyən xilasedicinin məsuliyyət həddi 1.500 tonluq tutum əsasında hesablanır.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün gəminin tutumu gəmilərin ölçülməsinə dair 1969-cu il Beynəlxalq
Konvensiyanın 1-ci Əlavəsində verilmiş ölçmə qaydalarına müvafiq surətdə müəyyənləşdirilən ümumi
tutum hesab edilir.
Maddə
7
Sərnişinlərin tələblərinə dair məsuliyyət həddi
1. Gəmi sərnişinlərinin ölümü, yaxud bədən xəsarəti ilə nəticələnmiş və eyni hadisədən meydana
gəlmiş tələblərlə əlaqədar olaraq, həmin gəmi sahibinin məsuliyyət həddi 46.666 hesablama vahidinin gəmi
şəhadətnaməsinə müvafiq surətdə gəmiyə daşımağa icazə verilmiş sərnişinlərin sayına vurulmaqla alınan,
ancaq 25 milyon hesablama vahidindən yuxarı olmayan məbləğ hesab edilir.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün "gəmi sərnişinlərinin ölümü və ya bədən xəsarəti ilə nəticələnmiş
tələblər" həmin gəmidə aşağıdakılar üzrə daşınan hər hansı şəxsin irəli sürdüyü və ya hər hansı şəxsin
adından irəli sürülən istənilən belə tələbləri bildirir:
(a) sərnişin daşınması müqaviləsi üzrə; yaxud
(b) yüklərin daşınması müqaviləsində nəzərdə tutulmuş avtomobillərin və ya heyvanların müşayiət
edilməsi üçün yükdaşıyanın razılığı üzrə.
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Maddə
8
Hesablama vahidi
1. 6-cı və 7-ci maddələrdə qeyd olunan hesablama vahidi Beynəlxalq Valyuta Fondunun
müəyyənləşdirdiyi kimi, "borcalmanın xüsusi hüququ vahidi" hesab edilir. 6-cı və 7-ci maddələrdə qeyd
edilən məbləğlər məhdudlaşdırma fondunun, ödənişin yaradıldığı və ya Dövlətin qanunvericiliyi üzrə belə
ödənişə bərabər tutulan təminatın verilməsi tarixində Dövlət valyutasının dəyərinə müvafiq surətdə
məsuliyyət məhdudiyyətinin tətbiq edildiyi həmin dövlətin milli valyutasına çevrilir. Beynəlxalq Valyuta
Fondunun üzvü sayılan Tərəf Dövlətlərin milli valyutasının "borcalmanın xüsusi hüququ vahidi" ilə dəyəri
Milli Valyuta Fondunun özünün xüsusi əməliyyatları və hesablamaları üçün müvafiq tarixdə onun tətbiq
etdiyi dəyərin müəyyənləşdirilməsi metoduna uyğun olaraq hesablanır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun
üzvü olmayan Tərəf Dövlətlərin milli valyutasının "borcalmanın xüsusi hüququ vahid"ləri ilə dəyəri həmin
Tərəf Dövlətin müəyyənləşdirdiyi üsulla hesablanır.
2. Buna baxmayaraq, Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmayan və qanunvericiliyi 1-ci bəndin
müddəalarını tətbiq etməyə imkan verməyən Dövlətlər ratifikasiya etmə, qəbul etmə və ya bəyənmə
haqqında qeyd-şərtsiz imzalama zamanı, yaxud ratifikasiya edərkən, qəbul edərkən, bəyənərkən və ya
qoşularkən, yaxud bundan sonra istənilən vaxt bu Konvensiyada nəzərdə tutulan və onların ərazilərində
tətbiq edilən məsuliyyət hədlərinin aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirildiyini bəyan edə bilərlər:
(a) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin "a" yanmbəndi ilə bağlı aşağıdakı məbləğlərdə:
(i) tutumu 500 tondan yuxan olmayan gəmilər üçün 5 milyon valyuta vahidi; (ii) tutumu yuxarıda qeyd
ediləndən yüksək olan gəmilər üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə aşağıdakı məbləğlər əlavə
edilir: 501 tondan 3.000 tona qədər olan hər tona - 7.500 valyuta vahidi; 3.001 tondan 30.000 tona qədər
olan hər tona - 5.000 valyuta vahidi; 30.001 tondan 70.000 tona qədər olan hər tona - 3.750 valyuta vahidi;
70.000 tondan yuxarı olan hər tona - 2500 valyuta vahidi;
b) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin "b" yarımbəndi ilə bağlı aşağıdakı məbləğdə:
(i) tutumu 500 tondan yuxarı olmayan gəmilər üçün - 2,5 milyon valyuta vahidi;
(ii) tutumu yuxarıda qeyd ediləndən yüksək olan gəmilər üçün (i) yarımbəndində qeyd olunan məbləğə
aşağıdakı məbləğlər əlavə edilir: 501 tondan 30.000 tona qədər olan hər tona - 2.500 valyuta vahidi;
30.001 tondan 70.000 tona qədər olan hər tona - 1850 valyuta vahidi; 70.000 tondan yuxarı olan hər
tona - 1250 valyuta vahidi;
(c) 7-ci maddənin 1-ci bəndi ilə əlaqədar olaraq, 700.000 valyuta vahidinin gəmi şəhadətnaməsinə
müvafiq surətdə gəminin daşımasına icazə verilmiş sərnişinlərin sayına vurulması ilə alman, ancaq 375
milyon valyuta vahidindən yuxarı olmayan məbləğ hesab edilir.
6-cı maddənin 2-ci və 3-cü bəndləri bu bəndin müvafiq surətdə "a" və "b" yarımbəndlərinə tətbiq edilir.
3. 2-ci bənddə qeyd olunan valyuta vahidi doqquz yüz minlik əyara malik altmış beş tam onda beş
milliqram qızıla uyğun gəlir. Bu məbləğin milli valyutaya çevrilməsi müvafiq Dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən həyata keçirilir.
4. 1-ci bəndin sonuncu cümləsində qeyd olunan hesablama və 3-cü bənddə qeyd edilən valyuta
çevirməsi elə şəkildə həyata keçirilməlidir ki, 6-cı və 7-ci maddələrdə qeyd olunan, bu maddələrdəki
hesablama vahidlərində ifadə edilən məbləğlərin həmin real dəyərini, nə qədər mümkünsə, Tərəf
Dövlətlərin milli valyutalarında ifadə etsin. Tərəf Dövlətlər 1-ci bəndə əsasən hesablama üsulu və ya
müvafiq hallarda ratifikasiya etmə, qəbul etmə, yaxud bəyənmə haqqında qeyd-şərtsiz imzalama zamanı
və ya 16-cı maddədə qeyd olunan sənəd saxlanmağa verilərkən, 3-cü bəndə əsasən valyuta çevirməsinin
nəticəsi və bundan sonra həmin üsulla, yaxud valyuta çevirməsinin nəticələrində baş verən hər dəyişiklik
barədə Depozitariyə məlumat verirlər.
Maddə
9
Tələblərin birləşdirilməsi
1. 6-cı maddəyə müvafiq surətdə müəyyənləşdirilmiş məsuliyyət hədləri hər hansı bir hadisədən
meydana gələn aşağıdakı bütün tələblərin cəminə tətbiq edilir:
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(a) I maddənin 2-ci bəndində qeyd edilən şəxsə, yaxud şəxslərə və hərəkətinə, xətasına və ya
fəaliyyətsizliyinə görə qeyd olunan şəxsin, yaxud şəxslərin məsuliyyət daşıdıqları hər hansı şəxsə qarşı;
yaxud
(b) gəmidən xilasetməyə dair xidmətlər göstərən həmin gəminin mülkiyyətçisinə, belə gəmidən
fəaliyyət göstərən xilasedici və ya xilasedicilərə və hərəkətinə, xətasına, yaxud fəaliyyətsizliyinə görə onun
və ya onların məsuliyyət daşıdıqları hər hansı şəxsə qarşı;
(c) gəmidən fəaliyyət göstərməyən və ya yalnız gəmidə fəaliyyət göstərən, xilasetməyə dair xidmətlər
göstərilən xilasediciyə və ya xilasedicilərə və hərəkətinə, xətasına, yaxud fəaliyyətsizliyinə görə onun və
ya onların məsuliyyət daşıdıqları hər hansı şəxsə qarşı.
2. 7-ci maddəyə müvafiq surətdə müəyyənləşdirilmiş məsuliyyət hədləri onun əhatə etdiyi bütün
tələblərin cəminə tətbiq olunur, həmin tələblər 7-ci maddədə qeyd edilən gəmi ilə əlaqədar olaraq, I
maddənin 2-ci bəndində qeyd edilən şəxsə və ya şəxslərə və hərəkətinə, xətasına, yaxud fəaliyyətsizliyinə
görə yuxarıda qeyd olunan şəxsə və ya şəxslərin məsuliyyət daşıdıqları istənilən şəxsə qarşı hər hansı bir
hadisədən meydana gələ bilər.
Maddə
10
Məhdudlaşdırma fondu yaradılmadan məsuliyyətin məhdudlaşdırılması
1. 11-ci maddədə qeyd olunan məhdudlaşdırma fondunun təşkil edilməməsinə baxmayaraq,
məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasını tələb etmək olar. Lakin Tərəf Dövlət məsuliyyət məhdudiyyəti altına
düşən tələblərin yerinə yetirilmə-si üçün onun məhkəməsində iddia irəli sürüldüyü hallarda, məsuliyyət
daşıyan şəxsin öz məsuliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququnu yalnız məhdudlaşdırma fondu bu
Konvensiyanın müddəalarına müvafiq surətdə yaradılmış olduqda və ya məsuliyyəti məhdudlaşdırmaq
hüququ icra olunarkən təşkil edildikdə həyata keçirə bilməsini özünün milli qanunvericiliyində nəzərdə tuta
bilər.
2. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması məhdudlaşdırma fondu yaradılmadan həyata keçirilərsə, 12-ci
maddənin müddəaları müvafiq surətdə tətbiq edilir.
3. Bu maddənin müddəalarından irəli gələn rəsmi qaydalarla bağlı məsələlər iddianın qaldırıldığı Tərəf
Dövlətin milli qanunvericiliyinə müvafiq surətdə həll edilir.
III

fəsil

MƏHDUDLAŞDIRMA FONDU
Maddə
11
Fondun yaradılması
1. Məsuliyyət həvalə edilə bilən şəxs məsuliyyətin məhdudlaşdırılması altına düşən tələblərlə əlaqədar
olaraq iddianın qaldırıldığı hər hansı Tərəf Dövlətin məhkəməsində və ya digər səlahiyyətli orqanında fond
təsis edə bilər. Fond 6-cı və 7-ci maddələrin müddəalarına müvafiq surətdə hesablanan, həmin şəxsin
məsuliyyət daşıya biləcəyi tələblərə tətbiq edilən, məsuliyyətə səbəb olmuş hadisənin baş verdiyi gündən
fondun yaradıldığı günə qədər mövcud olan məbləğin faizləri ilə birlikdə formalaşan məbləğ həcmində
yaradılır. Bu cür şəkildə yaradılmış istənilən fond yalnız məsuliyyət məhdudiyyətinin həyata keçirilə
biləcəyi tələblərin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulur.
2. Fond məbləğlər yığılması, yaxud fondun yaradıldığı Tərəf Dövlətin qanunvericiliyi üzrə məqbul
sayılan təminatın verilməsi və məhkəmə, yaxud digər səlahiyyətli orqan tərəfindən kifayət qədər tanınması
yolu ilə yaradıla bilər.
3. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin "a", "b" və ya "c" yarımbəndlərində, yaxud 2-ci bəndində qeyd olunan
şəxslərdən biri və ya onu sığorta edən tərəfindən yaradılan fond 1-ci bəndin "a", "b" və ya "c"
yarımbəndlərində, yaxud müvafiq surətdə 2-ci bənddə qeyd edilən şəxslərin hamısı tərəfindən yaradılmış
hesab olunur.
Maddə 12
Fondun bölüşdürülməsi
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1. 6-cı maddənin 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərinin və 7-ci maddənin müddəalarına riayət edilməklə, fond
tələblərə malik şəxslər arasında onların tələblərinin fonda mütənasib surətdə müəyyənləşdirilən məbləğlərlə
bölüşdürülür.
2. Məsuliyyət daşıyan şəxs və ya onu sığorta edən fondun bölüşdürülməsinə qədər fonda tələblər üzrə
kompensasiyanı ödəmişlərsə, həmin şəxs ona ödədiyi məbləğ həddində, subroqasiya qaydasında, bu
Konvensiyaya əsasən, konpensasiya almış şəxsin malik ola biləcəyi hüquqa sahib olur.
3. 2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş subroqasiya hüququ yuxarıda qeyd edilən şəxslərdən fərqli olaraq,
digər şəxslər tərəfindən ödənilmə kimi, ancaq milli qanunvericiliklə tətbiqinə icazə verilən belə subroqasiya
səviyyəsində onların ödədikləri hər hansı məbləğlə bağlı istifadə edilə bilər.
4. Məsuliyyət daşıyan şəxs və ya hər hansı digər şəxs 2-ci və 3-cü bəndlərə əsasən həmin şəxsin
subroqasiya hüququndan istifadə edə biləcəyi ilə bağlı bu cür ödənilmə məbləğinin sonradan tam və ya
qismən ödənilməsinə onun məcbur edilə biləcəyini müəyyənləşdirərsə, ödənilmə fondun bölüşdürülməsi
nə qədər ödənilmişsə, fondun yaradıldığı Dövlətin məhkəməsi və ya digər səlahiyyətli orqanı belə şəxsə
sonralar onun fonda tələblərini ödəmək imkanı verməkdən ötrü kifayət qədər məbləğin müvəqqəti olaraq
ehtiyatda saxlanılmasına sərəncam verə bilər.
Maddə 1 3
Digər iddialar üçün maneələr
1. Məhdudlaşdırma fondu 11-ci maddəyə müvafiq surətdə təsis edilmişsə, fonda tələb irəli sürən hər
hansı şəxs fondu təsis edən və ya adından təsis edilən şəxsin istənilən digər əmlakı ilə bağlı belə tələblərə
aid olan hər hansı hüququ həyata keçirə bilməz.
2. 11 -ci maddəyə müvafiq surətdə məhdudlaşdırma fondu təsis edildikdən sonra maraqları naminə
fondun yaradıldığı şəxsə məxsus olan, yurisdiksiyası hüdudlarında həbs edilmiş, yaxud tutulub saxlanmış,
Tərəf Dövlətin tələbi ilə fonda verilə bilən hər hansı gəmi və ya istənilən digər əmlak, habelə verilmiş hər
hansı təminat həmin Dövlətin məhkəməsinin, yaxud istənilən digər səlahiyyətli orqanın sərəncamı ilə azad
edilə bilər. Lakin məhdudlaşdırma fondu aşağıdakılarda yaradılmışsa, bu cür azad etmələr haqqında
sərəncam həmişə verilməlidir:
(a) hadisənin baş verdiyi yerdəki limanda və ya o, həmin limanın hüdudlarından kənarda baş vermişsə,
bu limandan sonra yan alman birinci limanda;
(b) ölümlə və ya bədən xəsarəti ilə nəticələnmiş tələblərlə bağlı düşmə limanında;
(c) yükə vurulmuş zərərlə bağlı boşaltma limanında; yaxud
(d) həbs qoyulduğu Dövlətdə.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları yalnız tələbi olan şəxs fondu idarə edən məhdudlaşdırma fonduna
məhkəmədə tələb irəli sürə bildiyi və həmin fondun həqiqətən də istifadə edilə və həmin tələblə bağlı
sərbəst surətdə çevrilə bildiyi hallarda tətbiq edilir.
M addə 14
Tətbiq edilən qanunvericilik
Bu fəslin müddəalarına riayət edilməklə, məhdudlaşdırma fondunun təsis edilməsi və bölüşdürülməsi
ilə bağlı qaydalar və bununla bağlı olan bütün prosedur qaydaları fondun təsis edildiyi Tərəf Dövlətin
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
IV

fəsil

TƏTBİQ EDİLMƏ SAHƏSİ
Maddə 15
Bu Konvensiya 1 -ci maddədə qeyd olunan hər hansı şəxs tərəfindən Tərəf Dövlətin məhkəməsində
onun məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya istənilən belə Dövlətin yurisdiksiyası hüdudlarında həbs
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edilmiş gəminin, yaxud digər əmlakın və ya verilmiş hər hansı təminatın azad olunması barədə tələblər irəli
sürüldüyü bütün hallarda tətbiq edilir.
Buna baxmayaraq, hər bir Tərəf Dövlət I maddədə qeyd edilən hər hansı şəxsə həmin Dövlətin
məhkəmələrində bu Konvensiyanın müddəalarına müraciət etdiyi vaxt Tərəf Dövlətdə onun daimi yaşayış
və əsas fəaliyyət yeri olmadıqda və ya barəsində məsuliyyətin məhdudlaşdırılması, yaxud məsuliyyətdən
azad edilməsi ilə bağlı tələblərin irəli sürüldüyü və yuxarıda qeyd olunan vaxtda Tərəf Dövlətin bayrağı
altında üzməyən hər hansı gəmiyə bu Konvensiyanın tətbiq olunmasından tam və ya qismən imtina edə
bilər.
2. Tərəf Dövlət aşağıdakı gəmilərə tətbiq ediləcək məsuliyyətin məhdudlaşdırılması sistemini milli
qanunvericiliyin xüsusi müddəaları ilə nizamlaya bilər:
(a) həmin Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə daxili su yolları ilə üzmək üçün nəzərdə tutulan
gəmilərə;
(b) tutumu 300 tondan aşağı olan gəmilərə.
Tərəf Dövlət bu bənddə nəzərdə tutulmuş imkandan istifadə edərək, onun milli qanunvericiliyində
qəbul edilmiş məsuliyyət hədləri və ya belə hədlərin nəzərdə tutulmaması barədə Depozitariyə məlumat
verir.
3. Tərəf Dövlət digər Tərəf Dövlətlərin vətəndaşları sayılan şəxslərin maraqlarına heç bir şəkildə
toxunmayan hadisələrdən meydana gələn tələblərə tətbiq edilən məsuliyyətin məhdudlaşdırılması sistemini
milli qanunvericiliyin xüsusi müddəaları ilə nizamlaya bilər.
4. Tərəf Dövlətlərin məhkəmələri bu Konvensiyanı qazma işləri və həmin işləri həyata keçirmək üçün
tikilən və ya uyğunlaşdırılan gəmilərə tətbiq etmir:
(a) bu dövlət özünün milli qanunvericiliyində 6-cı maddədə nəzərdə tutulan məsuliyyət həddindən daha
yüksək müvafiq hədd müəyyən etmişsə;
(b) bu dövlət həmin gəmilər tətbiq edilən məsuliyyət sistemini tənzimləyən beynəlxalq konvensiyanın
tərəfi olmuşsa.
(a) yarımbəndinin tətbiq edildiyi hallarda, həmin Tərəf Dövlət Depozitariyə bu barədə məlumat verir.
5. Bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq edilmir:
(a) hava yastıqlı gəmilərə;
(b) dənizin dibindəki və ya onun təkindəki təbii ehtiyatların kəşfiyyatı, yaxud işlənməsi üçün tikilmiş
üzən platformalara.
V

fəsil

SON MÜDDƏALAR
Maddə 16
İmzalama, ratifikasiya etmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya Dənizçilik üzrə Hökumətlərarası Məsləhətçi Təşkilatın (bundan sonra - Təşkilat)
olduğu yerdə 1977-ci il fevralın 1-dən 1977-ci il dekabrın 31-ə qədər bütün dövlətlər tərəfindən
imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra ona qoşulmaq üçün açıq qalır.
2. Bütün dövlətlər aşağıdakı yolla bu Konvensiyanın tərəfləri ola bilərlər:
a) ratifikasiya barədə qeyd-şərtsiz imzalamaqla, qəbul və ya təsdiq etməklə; yaxud
b) ratifikasiya barədə qeyd-şərtlə imzalamaqla, sonradan ratifikasiya etmək şərtilə qəbul etməklə və
ya təsdiq etməklə; yaxud
c) qoşulmaqla.
3. Ratifikasiya etmək, qəbul etmək, bəyənmək və ya qoşulmaq bu barədə rəsmi sənədi Təşkilatın Baş
katibinə (bundan sonra - Baş katib) saxlamağa vermək yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 1 7
Qüvvəyə minmə
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1. Bu Konvensiya on iki dövlətin onu ratifikasiya, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında qeyd-şərtsiz
imzaladığı, yaxud ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma barədə zəruri sənədləri saxlanmağa
verdiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonra başlayan ayrı birinci günündə qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi şərtlərini yerinə yetirdikdən sonra, lakin onun qüvvəyə
minməsi tarixinə qədər ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma barədə sənədi saxlanmağa verən,
yaxud onu ratifikasiya, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında qeyd-şərtsiz imzalayan dövlətlər üçün
ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma, yaxud ratifikasiya, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında
qeyd-şərtsiz imzalama hansı tarixin - Konvensiyanın qüvvəyə minməsi gününün və ya imzalama tarixindən
etibarən keçən doxsan gündən sonra başlayan ayın ilk gününün, yaxud sənədin saxlanmağa verilməsi
tarixinin gec başlamasından asılı olaraq qüvvəyə minir.
3. Bundan sonra həmin Konvensiyanın Tərəfi olan istənilən dövlət üçün Konvensiya sənədin
saxlanmağa verildiyi tarixdən etibarən keçən doxsan gündən sonra başlayan ayın ilk günündə qüvvəyə
minir.
4. Bu Konvensiyam ratifikasiya etmiş, qəbul etmiş və ya bəyənmiş, yaxud ona qoşulmuş dövlətlər
arasındakı münasibətlərə gəldikdə isə bu Konvensiya dəniz gəmiləri sahiblərinin məsuliyyətinin
məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq, 1957-ci il oktyabrın 10-da Brüsseldə bağlanmış Beynəlxalq
Konvensiyanı və dəniz gəmiləri sahiblərinin məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq, bəzi
müddəaların vahid şəklə salınması üçün 1924-cü il avqustun 25-də Brüsseldə imzalanmış Beynəlxalq
Konvensiyanı əvəz və ləğv edir.
Maddə 18
Qeyd-şərtlər
1. İmzalama, ratifikasiya etmə, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma zamanı istənilən dövlət 2-ci
maddənin 1-ci bəndinin "d" və "e" yarımbəndlərinin tətbiqini istisna etmək hüququ barədə qeyd-şərt edə
bilər. Bu Konvensiyanın mahiyyətini təşkil edən məsələlərə dair digər heç bir qeyd-şərtə icazə verilmir.
2. İmzalama zamanı edilən qeyd-şərtlər ratifikasiya edilərkən, qəbul edilərkən və ya bəyənilərkən
təsdiq olunmalıdır.
3. Bu Konvensiyaya qeyd-şərt etmiş hər hansı dövlət Baş katibə göndərdiyi xəbərdarlıq məktubu
vasitəsilə istənilən vaxt onu ləğv edə bilər. Qeyd-şərtlərin belə ləğv edilməsi xəbərdarlıq məktubunun
alındığı gün qüvvəyə minir. Əgər xəbərdarlıq məktubunda qeyd-şərtin onda müəyyənləşdirilən tarixdə
qüvvəyə mindiyi qeyd edilmişsə və bu tarix Baş katibin xəbərdarlıq məktubunu alması tarixindən çox gec
olarsa, qeyd-şərtin ləğvi həmin gec tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə 19
Denonsasiya
1. Bu Konvensiya Tərəf Dövlət üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il
keçdikdən sonra istənilən vaxtda həmin dövlət tərəfindən denonsasiya edilə bilər.
2. Denonsasiya müvafiq sənədi Baş katibə saxlamağa vermək yolu ilə həyata keçirilir.
3. Denonsasiya sənədin saxlanmağa verilməsi tarixindən etibarən bir il keçdikdən sonra başlayan ayın
ilk günündə və ya həmin sənəddə qeyd oluna bilən daha uzun müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 20
Yenidən nəzərdən keçirmə və düzəlişlər
1. Təşkilat bu Konvensiyanı yenidən nəzərdən keçirmək və ya ona düzəlişlər etmək üçün konfrans
çağıra bilər.
2. Təşkilat bu Konvensiyanı yenidən nəzərdən keçirmək və ya ona düzəlişlər etmək üçün onun Tərəf
Dövlətlərinin konfransını Tərəflərin azı üçdə birinin xahişi ilə çağırır.
3. Bu Konvensiyaya düzəlişlər qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və
ya qoşulma barədə saxlanmağa verilmiş hər hansı sənəd, əgər onda ziddiyyət təşkil edən niyyətlər
(mülahizələr) yoxdursa, o, düzəliş edilmiş Konvensiyaya aid olunmuş hesab edilir.
Maddə 2 1
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Məhdudlaşdırma məbləğlərinin və hesablama vahidinin,
yaxud valyuta vahidinin yenidən nəzərdən keçirilməsi
1. 20-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, yalnız 6-cı və 7-ci maddələrdə və 8-ci maddənin 2-ci
bəndində nəzərdə tutulan məbləğlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi və ya bu maddənin 1 -ci və 2-ci
bəndlərində müəyyənləşdirilən hər iki vahidin digər vahidlərlə əvəz edilməsi məqsədilə Təşkilat tərəfindən
bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinə müvafiq surətdə konfrans çağırılır. Məbləğlərə yenidən baxılması
yalnız onların real dəyərlərinin xeyli dərəcədə dəyişilməsi səbəbindən həyata keçirilir.
2 Təşkilat belə konfransı Tərəf Dövlətlərin azı dörddə birinin xahişi ilə çağırır.
3, Məbləğlərin dəyişdirilməsi və ya eyni vahidlərin digər vahidlərlə əvəz olunması barədə qərar həmin
konfransda iştirak edən Tərəf Dövlətlərin üçdə iks səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4. Konvensiyanı ratifikasiya etmək, qəbul etmək, bəyənmək və ya ona qoşulmaq haqqında
sənədi saxlamağa verən hər hansı dövlət düzəlişlər qüvvəyə mindikdən sonra düzəlişlər edilmiş
Konvensiyanı tətbiq edir.
Maddə 22
Depozitari
1. Bu Konvensiya Baş katibə saxlanmağa verilir.
2. Baş katib:
(a) bu Konvensiyanın lazımi qaydada təsdiqlənmiş surətlərini dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin
məhdudlaşdırılmasına dair Konfransda iştirak etməyə dəvət olunmuş bütün Dövlətlərə və bu Konvensiyaya
qoşulmuş bütün digər Dövlətlərə göndərir;
(b) bu Konvensiyam imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün Dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat
verir:
(i)
hər yeni sənədin imzalanması, saxlanmağa verilməsi və hər hansı qeyd-şərt, habelə bu
cür imzalama və ya saxlanmağa verilmə barədə;
(ii)
bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və ya ona hər hansı düzəlişin edilməsi tarixi barədə;
(iii)
bu Konvensiyanın hər hansı şəkildə ləğv edilməsi və ləğv etmənin qüvvəyə minməsi tarixi
barədə;
(iv)
20-ci və 21-ci maddələrə müvafiq surətdə qəbul edilmiş hər hansı düzəliş barəsində;
(v)
bu Konvensiyanın maddələrindən hər hansı birinin tələb etdiyi istənilən məlumat barədə.
3. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Baş katib onun lazımi qaydada təsdiq edilmiş
surətini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata
alınmaq və dərc edilmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə verir.
Maddə 23
Dillər
Bu Konvensiya rus, ingilis, ispan və fransız dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir və bütün mətnlər
eynidir.
Min doqquz yüz yetmiş altıncı il noyabrın on doqquzunda Londonda imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyam
imzalamışlar.
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"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında"
1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya (5 əlavəsi ilə birlikdə) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidcnti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 695-IIQ
"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında"
1973-cü il tarixli
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Konvensiyanın Tərəfləri,
bütövlükdə ətraf mühitin və xüsusən dəniz mühitinin mühafizəsinin zəruriliyini dərk edərək,
bilərəkdən atılan tullantının, səhlənkarlıqdan atılan tullantının və ya qəza vaxtı gəmidən atılan neft və
başqa zərərli maddələrin ciddi çirkləndirmə mənbəyi olduğunu etiraf edərək,
həmçinin əsas məqsədi ətraf mühitin mühafizəsi olan, dənizin neftlə çirklənməsinin qarşısının
alınmasına dair 1954-cü ildə bağlanmış ilk çoxtərəfli Beynəlxalq Konvensiyanın əhəmiyyətini etiraf edərək
və bu Konvensiyanın dənizlərin və sahilin çirklənmədən mühafizəsi işinə sanballı köməyini yüksək
qiymətləndirərək,
neft və başqa zərərli maddələrlə dənizin qəsdən çirkləndirilməsinin tamamilə aradan qaldırılmasını
təmin etmək və qəza vaxtı belə tullantıları minimuma endirmək məqsədinə nail olmaq naminə,
neftlə çirkləndirmə ilə məhdudlaşmayaraq, hərtərəfli xarakter daşıyan qaydaların müəyyən edilməsi
yolu ilə bu məqsədə ən yaxşı tərzdə nail olunmasını mümkün hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiya üzrə ümumi öhdəliklər
1. Konvensiyanı pozmaqla, axıntı və ya zərərli maddələr tullamaqla, tərkibində belə qatışıqlar olan
maddələri tullamaq yolu ilə dəniz mühitinin çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə Konvensiyanın
Tərəfləri onlar üçün məcburi olan Konvensiyanın müddəalarını və ona dair Əlavələri həyata keçirməyi
öhdələrinə götürürlər.
2. Müvafiq Konvensiyaya hər hansı bir istinad, əgər başqası xüsusi vurğulanmırsa, eyni zamanda onun
Protokol və Əlavələrinə istinad deməkdir.
Maddə 2
Təriflər
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, əgər xüsusi olaraq başqa hal müəyyən edilməyibsə:
1. "Nizamnamə" - bu Konvensiyanın Əlavəsindəki qaydalar mənasını verir.
2. "Zərərli maddələr" dedikdə, dənizə düşərkən insan sağlamlığına təhlükə törədə bilən, dəniz fauna
və florasına zərər vuran, istirahət yeri kimi götürülən dənizin təbii cazibədarlığını pozan və ya dənizdən
başqa cür qanuni istifadə olunmasına əngəl törədən və müvafiq Konvensiyanın nəzarətində olan hər bir şey
nəzərdə tutulur.
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3. a) "Atılma" - zərərli maddələr və onların qarışığı olan axıntılar barədə işləndikdə, səbəbindən asılı
olmayaraq, istənilən tullantılar mənasını verir və hər bir sızıntını, kənarlaşdırmanı, axıntını, sovrulub
tökülməni, atılmanı və boşaltmanı ehtiva edir;
b) "Atılma"ya aid deyil:
i) 1972-ci il noyabrın 13-də Londonda bağlanmış Konvensiyada dənizin çirklənməsinin qarşısını almaq
məqsədilə nəzərə alınmış tullantıların və başqa materialların boşaldılması mənalı boşaltma (lar); və ya
ii) bilavasitə kəşfiyyat nəticəsində baş verən, dəniz dibinin materiallarının tədqiqatı və onunla əlaqədar
olan iş (emal) prosesi vaxtı boşaldılan zərərli maddələr;
iii) çirklənmənin azaldılması və ya məhdudlaşdırılması üçün qanuni elmi tədqiqatlar aparılmasından
ötrü zərərli maddələrin tullanması.
4. "Gəmi" dəniz mühitində istismar edilən istənilən tipli gəmilər deməkdir və buraya hava yastıqlı,
sualtı qanadlı gəmilər, sualtı gəmilər, üzən vasitələr, həmçinin stasionar və ya üzən platformalar daxildir.
5. "Administrasiya" gəminin fəaliyyət yurisdiksiyasının mənsub olduğu dövlətin hökuməti deməkdir.
Hər hansı dövlətin bayrağı altında üzmək hüququ verilmiş gəmiyə münasibətdə isə Administrasiya bu
dövlətin hökumətidir. Təbii sərvətlərin kəşfiyyatı və işlənməsi məqsədilə sahilyanı dövlətlərin öz müstəqil
hüquqlarını həyata keçirdikləri sahilə qovuşan dəniz dibinin və təkinin kəşfiyyatı və işlənməsi ilə məşğul
olan hərəkətsiz və ya üzən platformalara münasibətdə Administrasiya müvafiq sahilyanı dövlətin
hökumətidir.
6. "Hadisə" dənizə zərərli maddələr və ya tərkibində belə maddələr olan çirkab atılmasına səbəb olmuş
və ya səbəb ola biləcək hadisə deməkdir.
7. "Təşkilat" Hökumətlərarası dəniz məşvərətçi təşkilatı deməkdir.
Maddə 3
Tətbiq
1. Müvafiq Konvensiya:
a) Konvensiyanın Tərəflərinin bayrağı altında üzməyə icazə verilmiş gəmilərə və
b) Konvensiya Tərəflərinin bayrağı altında üzmək hüququ olmayan, ancaq Konvensiya Tərəflərinin
yurisdiksiyası altında fəaliyyət göstərən gəmilərə tətbiq edilir.
2. Sahilə qovuşan dəniz dibinin və hüdudlarının kəşfiyyat məqsədilə işlənməsində və onların təbii
resurslarının işlənməsində beynəlxalq hüquqla şərtləndirilmiş heç nə bu maddədə Tərəflərin suveren
hüquqlarının məhdudlaşdırılması və ya genişlənməsi kimi izah edilə bilməz.
3. Bu Konvensiya hərbi köməkçi gəmilərə və ya qeyri-kommersiya məqsədli xidmət məqsədilə istifadə
olunan, dövlətə məxsus olan və ya onlar tərəfindən istismar edilən gəmilərə tətbiq edilmir. Ancaq hər bir
Tərəf özünə məxsus və ya özü istismar etdiyi belə gəmilərin fəaliyyətinə və istismar imkanlarına müvafiq
olaraq, ziyan vurmağa qarşı tədbirlər görmək yolu ilə təmin etməlidirlər ki, bu gəmilər məqsədyönlü və
praktik cəhətdən mümkün qədər müvafiq Konvensiyaya uyğun fəaliyyət göstərsinlər.
Maddə 4
Pozuntu
1. Bu Konvensiyanın istənilən tələblərinin pozulması qadağandır. Belə qayda pozuntularına müvafiq
sanksiyanı qaydanı pozan gəminin Administrasiyası təyin edir. Əgər Administrasiya belə pozuntular barədə
məlumat alıbsa və nəzərə alınan pozuntuya kifayət qədər sübutun olduğuna əmindirsə, o öz qanunlarına
müvafiq mümkün qədər tez sanksiya irəli sürməlidir.
2. Konvensiya Tərəflərinin yurisdiksiyası altında olan istənilən yerdə Konvensiyanın hər hansı bir
tələbinin pozulması qadağandır. Belə qanım pozuntusuna görə sanksiya Tərəfin qanunlarına əsasən
çıxarılır. Qanun pozuntusu zamanı bu Tərəf:
a) öz qanunlarına müvafiq məhkəmə işi qaldırır; və ya
b) gəmi Administrasiyasına elə məlumat və elə sübutlar göndərir ki, onlar onun sərəncamında olub,
qanun pozuntusunu sübut edir.
3. Əgər gəmi Administrasiyasına bu Konvensiyanı bu gəminin pozması barədə məlumat və ya ona dair
sübutlar göndərilərsə, onda bu Administrasiya həmin məlumatı və ya sübutları göndərən Tərəfi, həmçinin
Təşkilatı görülən tədbirlər barədə təxirə salınmadan məlumatlandırır.
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4. Qanunvericiliyə əsasən Tərəflərin müəyyənləşdirdiyi bu qaydanın nəzərdə tutduğu cəza tədbirləri
onların törəndiyi yerdən asılı olmayaraq o dərəcədə kafi olmalıdır ki, bu Konvensiyanın pozulmasının
qarşısını alsın və ciddi olsun.
Maddə 5
Şəhadətnamə və gəmilərin yoxlanmasının xüsusi qaydaları
1. Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq Konvensiyanın Tərəfinin müvəkkilliyi ilə bu maddənin 2-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş istisna ilə verilmiş şəhadətnaməni başqa Tərəflər qəbul edir və o bu
Konvensiyanın əhatə etdiyi bütün məqsədlər üçün onların verdiyi şəhadətnamə kimi qüvvədə olan sayılır.
2. Qaydaların müddəalarına müvafiq olaraq şəhadətnaməyə malik olmalı gəmi hər hansı bir Tərəfin
yurisdiksiyasındakı liman və ya sahildən aralı terminalda olarkən həmin Tərəfin lazımi qaydada müvəkkil
edilmiş səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən yoxlamaya məruz qala bilər. Hər bir belə yoxlama, gəmidə əgər
gəminin və ya onun avadanlığının vəziyyətinin şəhadətnamədə göstərilən qeydiyyata xeyli dərəcədə uyğun
gəlməməsi barədə fikirləşməyə əsas yoxdursa, təkcə həqiqi şəhadətnamənin olması ilə məhdudlaşır. Bu
halda, həmçinin əgər gəmi qüvvədə olan şəhadətnaməyə malik olmadıqda, yoxlama aparan Tərəf
təminedici tədbirlər görür ki, dəniz mühitinə hədsiz təhlükəli tərzdə dənizə çıxa bilmədiyi halda gəmi
getməsin. Ancaq belə tərəf gəmiyə icazə verə bilər ki, yaxınlıqdakı tərsanəyə getmək üçün sahildən aralı
terminalı tərk etsin.
3. Əgər Tərəf onun yurisdiksiyasında olan limana və ya sahildən aralıdakı terminala xarici gəminin
girməsinə, bu gəminin mövcud Konvensiyanın müddəalarına cavab verməməsinə əsaslanaraq razılıq
vermirsə, yaxud da belə gəmiyə qarşı hansısa tədbir görürsə, bu Tərəf təxirəsalmadan Tərəfin konsul və ya
diplomatik nümayəndəsi gəmiyə girişdən imtina etməzdən və ya belə tədbir görməzdən əvvəl, həmin gəmi
Administrasiyasından məsləhətləşmə tələb edə bilər. Administrasiyaya məlumat həm də o halda çatdırılır
ki, gəminin qaydaların müddəalarına müvafiq qüvvədə olan şəhadətnaməsi olmasın.
4. Tərəflər, bu Konvensiyanın tələblərini Konvensiyanın Tərəfləri olmayan ölkələrin gəmilərinə tətbiq
edirlər, ona görə ki, həmin gəmilərə daha əlverişli şərait yaranmaması üçün bu, vacibdir.
Maddə 6
Pozuntuların aşkar edilməsi və Konvensiyanın həyata keçirilməsi
Konvensiyanın Tərəfləri bütün uyğun gələn və pozuntuların aşkar edilməsini və ətraf mühitə nəzarəti
həyata keçirən vasitələrindən, həmçinin məlumatların verilməsi və sübutların toplanmasının müvafiq
üsullarından istifadə edərək, bu Konvensiyanın həyata keçirilməsində və pozuntuların aşkar edilməsində
əməkdaşlıq edir.
Bu Konvensiyanın tətbiq olunduğu gəmi istənilən ünvanda və ya Tərəfin sahildən kənardakı
terminalında bu Tərəflə təyin edilmiş və ya vəkil edilmiş vəzifəli şəxslər gəmini qaydanın müddəalarım
pozmaqla zərərli maddələrin atılması baxımından yoxlamaq üçün təftiş edə bilərlər.
Hər bir Tərəf Administrasiyaya gəminin, qayda müddəalarını pozmaqla zərərli maddələrin və ya belə
maddələrdən ibarət axının atılmasını həyata keçirməsi haqqında sübutu təqdim edir.
Administrasiya belə sübutlar aldığı zaman işin tədqiqatmı aparır və digər tərəfdən, fərz edilən
pozuntunun əlavə və ya daha inandırıcı sübutlarmı təqdim etməyi tələb edə bilər. Əgər Administrasiya fərz
edilən pozuntu barəsində istintaq aparmağa imkan verən kifayət qədər sübutun olmasına əmin olsa, o,
mümkün qədər tez öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq iddia qaldırır. Administrasiya gördüyü tədbirlər
haqqında fərz edilən pozuntu barəsində xəbər verən Tərəfi, həmçinin Təşkilatı dərhal məlumatlandırır.
Əgər, hər hansı başqa Tərəfdən bu gəminin hər hansı bir yerdə zərərli maddələrin və ya zərərli
maddələrdən ibarət axının atılması barədə kifayət qədər sübutla araşdırma aparılması barədə xahiş alınıbsa,
Tərəf, həmçinin Konvensiyanın tətbiq olunduğu gəmi onun tabeliyində olan limana daxil olduqda və ya
sahildən kənardakı terminala yaxınlaşdıqda, gəmini təftiş edə bilər. Bu araşdırma haqqında məlumat bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün araşdırmanı tələb edən Tərəfə və
Administrasiyaya göndərilir.
Maddə 7
Gəmilərin həddindən artıq yubadılması
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1. Bu Konvensiyanın 4, 5 və 6-cı maddələri tətbiq edildiyi zaman gəminin həddindən artıq
yubadılmasının və ya onun yola düşməsinin həddindən artıq təxirə salınmasının qarşısını almaq üçün bütün
mümkün tədbirlər görülür.
2. Bu Konvensiyanın 4, 5 və 6-cı maddələrinə uyğun olaraq, əsassız olaraq yubadılmış və ya yola
düşməsi əsassız olaraq təxirə salınmış hər bir gəminin bununla əlaqədar dəymiş hər hansı zərər və ziyanın
ödənilməsinə hüququ var.
Maddə 8
Zərərli maddələrin atılması ilə əlaqədar insidentlər barədə məlumat
1. Hadisə haqqında məlumat bu Konvensiyanın 1 -ci Protokolunun müddəalarına uyğun olaraq
yubadılmadan, mümkün qədər daha dolğun tərzdə verilir.
2. Konvensiyanın hər bir Tərəfı:
a) müvafiq vəzifəli şəxslərin və ya Təşkilatın insident haqda bütün məlumatları alıb, onun təhqiqatına
başlaması üçün bütün vacib tədbirləri görür; və
b) başqa Tərəflərə və Təşkilatın üzv hökumətlərinə göndərilməsi üçün, görülən belə tədbirlər barədə
Təşkilata tam məlumat göndərir.
3. Əgər Tərəf bu maddənin müddəalarına müvafiq xəbər alarsa, təxirə salmadan onu:
a) hadisədə iştirak edən gəmi Administrasiyasına; və
b) təsiri keçə bilən istənilən başqa dövlətə ötürür.
4. Konvensiyanın hər bir Tərəfi, bu Konvensiyanın I Protokolunda göstərildiyinə əsasən hər bir hadisə
barədə öz rəhbərlərinə xəbər verməyə borclu olan dəniz inspeksiyası və başqa müvafiq xidmətləri üçün
gəmi və təyyarə təlimatları dərc etdirir.
Maddə 9
Başqa müqavilə və şərhlər
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra bu Konvensiyanın Tərəfləri arasındakı münasibətlərdə
Dənizin neftlə çirklənməsinin qarşısının alınmasına dair 1954-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanı ona
dair düzəlişlərlə birgə, əvəz edəcək.
2. Bu Konvensiyada heç nə kodlaşdırmaya və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 2750
C (XXV) qətnaməsinə əsasən çağırılan dənizçilik hüququ haqda konfransın dənizçilik hüququnun
təkmilləşdirilməsi hüququna, o cümlədən təbiəti mühafizə və dənizçilik hüququ və sahilyanı hökumətin
hüdudları və dövlət bayrağına dair istənilən dövlətin indiki və gələcək tələblərinə və hüquqi mövqelərinə
toxunmur.
3. Bu Konvensiyanın "yurisdiksiya" termini Konvensiyanın tətbiqi və ya şərhi vaxtı beynəlxalq
hüquqa müvafiq olaraq izah edilir.
Maddə 10
Mübahisələrin nizamlanması
Konvensiyanın iki və ya daha çox Tərəfi arasında bu Konvensiyanın tətbiqi və ya şərhi barədə istənilən
mübahisə, əgər bu Tərəflər arasındakı danışıqlar səmərəsiz olubsa və əgər bu Tərəflər başqa cür razılaşa
bilmirlərsə, bu Konvensiyanın II Protokolunda nəzərdə tutulduğu kimi, istənilən bir Tərəfin xahişi ilə
arbitraja baxılmağa verilir.
Maddə 11
İnformasiya göndərilməsi
1. Konvensiya Tərəfləri aşağıdakıları Təşkilata göndərməyi öhdələrinə götürürlər:
a) bu Konvensiyanın əhatə etdiyi müxtəlif məsələlərə dair dərc edilmiş qanunların, əmrlərin,
dekretlərin, qayda və başqa aktların mətnlərini;
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b) qaydanın müddəalarına uyğun olaraq zərərli şeylər daşıyan gəmilərin layihələşdirilməsi, qurulması
və təchiz edilməsi məsələləri ilə məşğul olmaqdan ötrü Konvensiya Tərəfləri adından müvəkkil edilmiş
qeyri-hökumət təşkilatlarının siyahısını;
c) qaydaların müddəalarına müvafiq təqdim etdikləri kifayət qədər şəhadətnamə nümunələrini;
d) yeri, tutumu və istifadə imkanları, həmçinin başqa xüsusiyyətləri göstərilən, qəbul edilmiş
qurğuların siyahısını;
e) bu Konvensiyanın tətbiqinin nəticələrini əks etdirən rəsmi hesabatları və ya rəsmi hesabatların
təsnifatını;
f) Təşkilat tərəfindən hazırlanmış yeganə formaya əsasən tətbiq edilmiş bu Konvensiya sanksiyalarının
pozulmasına dair illik statistik hesabatı.
2. Bu maddəyə müvafiq olaraq Təşkilat aldığı hər bir məlumat barədə Tərəflərə xəbər verir və bu
maddənin 1-ci bəndinin b) - f) yarımbəndlərinə müvafiq olaraq ona göndərilmiş istənilən məlumatı
Tərəflərə göndərir.
Maddə 12
Gəmi qəzası
1. Hər bir Administrasiya öz gəmiləri ilə baş verən, bu qaydaların müddəalarının şamil edildiyi hər bir
qəzaya görə, əgər belə qəzalar dəniz mühitinə kifayət qədər zərərli təsir göstəribsə, təhqiqat aparmağı
öhdəsinə götürür.
2. Konvensiyanın hər bir Tərəfi bu informasiyanın bu Konvensiyaya hansı dəyişikliklər edilməsinin
təyini üçün kömək edə biləcəyini hesab edirsə, belə yoxlamaların nəticələri haqqında Təşkilata məlumat
verməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 13
İmzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və qoşulma
Bu Konvensiya 1974-cü il yanvarın 15-dən 1974-cü il dekabrın 31-dək Təşkilatın qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra ona qoşulmaq üçün açıq qalacaqdır. Dövlətlər:
a) Ratifikasiya, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında qeyd-şərtsiz imzalama;
b) ratifikasiya, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında qeyd-şərtlə imzalama, sonradan ratifikasiya, qəbul
etmək və ya bəyənməklə; və ya
c) qoşulma yolu ilə bu Konvensiyanın Tərəfləri ola bilərlər.
Təsdiq, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma müvafiq sənədin saxlanmaq üçün Təşkilatın Baş katibinə
təhvil verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Təşkilatın Baş katibi bu Konvensiyanı imzalayan və ya ona qoşulan bütün dövlətləri təsdiq, qəbul,
bəyənmə və ya qoşulma haqqında hər bir yeni sənədin saxlanılmağa verilməsi və ya hər bir imzalama
haqqında və onun saxlanmağa verilmə tarixi haqqında xəbərdar edir.
Maddə 14
Fakultativ Əlavələr
1. Bu Konvensiyanın imzalanması, təsdiqi, qəbulu, bəyənilməsi və yaxud ona qoşulma zamanı
bildirmək olar ki, o, bu Konvensiyaya III, IV, V Əlavələrin (bundan sonra "Fakultativ Əlavələr"
adlandırılacaq) birini və ya hamısını qəbul etmir. Yuxarıda göstərilən hesabla Konvensiyanın Tərəfləri üçün
hər bir Əlavə vacibdir.
2. Özünü hər hansı bir Fakultativ Əlavəyə bağlı hesab etməməsini bildirən dövlət müvafiq sənədin
Təşkilata saxlanmağa təhvil verilməsi yolu ilə hər vaxt 13-cü maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
belə Əlavə qəbul edə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Fakultativ Əlavə barəsində çıxış etmək və nəticədə bu
maddənin ikinci bəndinə uyğun olaraq belə Əlavəni qəbul etməyən dövlət heç bir məsuliyyət daşımır və
belə Əlavələrlə tənzimlənən məsələlər üzrə bu Konvensiyadan irəli gələn hər hansı bir imtiyaz tələb etmək
hüququna malik deyildir və bu Konvensiyada Tərəflərə olan bütün əsaslanmalar belə Əlavələrə aid olan
məsələlərə münasibətdə bu dövlətə aid deyildir.
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4. Təşkilat bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş dövlətləri bu maddəyə uyğun olaraq
verilmiş hər hansı bir bəyanat, həmçinin bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq hər hansı
bir sənədin alınması haqqında məlumatlandırır.
Maddə 15
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya 13-cü maddəyə müvafiq olaraq ticarət gəmilərinin ümumi tutumu dünya ticarət
donanmasının ümumi tutumunun 50%-dən az olmayan azı 15 dövlət onun Tərəfləri olduğu gündən on iki
ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Hər hansı bir fakultativ Əlavə bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şərtlər bu Əlavəyə
münasib olaraq yerinə yetirildiyi vaxtdan on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Təşkilat bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş dövlətləri onun və bu maddənin 2-ci
bəndinə müvafiq olaraq hər hansı bir fakultativ Əlavənin qüvvəyə minməsi haqqında məlumatlandırır.
4. Bu Konvensiya və ya hər hansı bir fakultativ Əlavənin ratifikasiyası, qəbulu, bəyənilməsi və ya
onların qüvvəyə minməsi üçün lazım olan şərtlərin yerinə yetirilməsi tarixi ilə belə qüvvəyə minmə tarixi
arasında ona qoşulmaq haqqında sənədi saxlamağa vermiş dövlətlər üçün ratifikasiya, qüvvəyə minmə,
bəyənilmə və ya qoşulma hansı tarixin daha sonra gələcəyindən asılı olaraq Konvensiyanın və ya belə
Əlavənin qüvvəyə minməsi günü və ya müvafiq sənədin saxlanmağa verilmə günündən üç ay sonra
qüvvəyə minir.
5. Bu Konvensiyanın və ya fakultativ Əlavənin ratifikasiyası, qəbul edilməsi, bəyənilməsi və ya
Konvensiya və ya belə Əlavənin qüvvəyə minməsi tarixindən sonra ona qoşulma haqqında sənədi
saxlanmağa vermiş dövlətlər üçün Konvensiya və ya belə fakultativ Əlavə müvafiq sənədin saxlanmağa
verilməsi günündən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
6. Konvensiya və ya fakultativ Əlavəyə hər hansı bir dəyişikliyin 16-cı maddə ilə nəzərdə tutulmuş
bütün qüvvəyə minmə şərtlərinin yerinə yetiriləcəyi tarixdən sonra ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya
qoşulma haqqında saxlanmağa verilmiş hər hansı bir sənəd belə bir dəyişikliyin qeydə alınması ilə
Konvensiya və ya Əlavəyə aid olur.
Maddə 16
Düzəlişlər
1. Aşağıdakı bəndlərdə nəzərdə tutulmuş prosedurlardan hər hansı birinə uyğun olaraq bu
Konvensiyaya düzəlişlər edilə bilər.
2. Təşkilatın müzakirəsindən sonra düzəlişlər:
a) Konvensiya Tərəfinin təklif etdiyi hər hansı bir düzəliş Təşkilatın Baş katibinə göndərilir və o,
düzəlişin Təşkilatdakı müzakirəsindən altı ay əvvəl onu Təşkilatın bütün üzvlərinə və bütün Tərəflərə
göndərir;
b) bu şəkildə təklif edilmiş və paylanmış düzəliş Təşkilat tərəfindən müvafiq orqana ötürülür;
c) Konvensiya Tərəfləri Təşkilatın üzvləri olub-olmadıqlarından asılı olmayaraq, bu müvafiq orqanın
işində iştirak etmək hüququna malikdirlər;
d) düzəlişlər yalnız iştirak edən və səs verən Konvensiya Tərəflərinin 2/3 səs çoxluğu ilə bəyənilir;
e) düzəlişlər yuxarıda qeyd edilmiş (d) yarımbəndinə uyğun olaraq bəyənildiyi halda, qəbul olunmaq
üçün Təşkilatın Baş katibi tərəfindən bütün Konvensiya Tərəflərinə göndərilir;
f) düzəliş aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirildiyi halda qəbul olunmuş sayılır:
i) Konvensiyanın maddəsinə edilən düzəliş ticarət gəmilərinin ümumi tam həcmi dünya ticarət
donanmasının ümumi tam həcminin 50%-dən az olmayan Tərəflərin 2/3 hissəsinin qəbul etdiyi tarixdən
qəbul olunmuş sayılır;
ii) əgər müvafiq orqan düzəlişin bəyənilməsi zamanı düzəlişin, ticarət gəmilərinin ümumi tam həcmi
dünya ticarət donanmasının ümumi tam həcminin 50%-dən az olmayan Tərəflərin 2/3 hissəsinin qəbul
etdiyi gün qəbul olunduğunu hesab etmək haqqında qərara gəlməsə, Konvensiyaya edilmiş Əlavəyə düzəliş
(f) (iii) yarımbəndində nəzərdə tutulmuş prosedura uyğun olaraq qəbul olunmuş sayılır. Buna baxmayaraq,
Tərəf Konvensiyaya edilmiş Əlavəyə düzəlişin qüvvəyə minməsindən əvvəl istənilən vaxt Təşkilatın Baş
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katibinə belə düzəlişin qüvvəyə minməsi üçün onun aydın razılığı lazım olduğu haqqında xəbərdarlıq
göndərə bilər. Baş katib belə xəbərdarlığı və onun alınması tarixini Tərəflərin diqqətinə çatdırır;
iii) əgər aşağıda göstərilən müddət ərzində Təşkilata hansı şərtin daha tez yerinə yetiriləcəyindən asılı
olaraq, Tərəflərin və ya ticarət gəmilərinin ümumi tam həcmi dünya ticarət donanmasının ümumi tam
həcminin 50%-dən az olmayan Tərəflərin 2/3 hissəsi etiraz etməyibsə, Konvensiyaya edilmiş Əlavəyə
əlavənin düzəlişi onun bəyənilməsi zamanı müvafiq orqan tərəfindən müəyyən edilən müddətin (doqquz
aydan az olmamaq şərtilə) bitməsindən sonra qəbul olunmuş sayılır;
iv) yuxarıdakı (f) (ii) və ya (f) (iii) yarımbəndlərində göstərildiyi kimi, Konvensiyanın 1-ci Protokoluna
edilmiş düzəliş Konvensiyaya edilmiş Əlavəyə düzəlişlə eyni prosedur şərtlərinə tabedir;
v) yuxarıda göstərilən (f) və (i) yarımbəndlərində nəzərdə tutulduğu kimi, Konvensiyanın 2-ci
Protokoluna edilən düzəlişlər Konvensiyanın maddəsinə edilmiş düzəlişlə eyni prosedur şərtlərinə tabedir;
g) aşağıdakı şərtlərə əməl etdikdə düzəliş qüvvəyə minir:
i) Konvensiyanın maddəsinə, II Protokol, I Protokol və ya Konvensiyanın Əlavəsinə edilən, (f) (iii)
yarımbəndində nəzərdə tutulan prosedurun təsiri altına düşməyən və öndə gələn müddəalara müvafiq olaraq
qəbul edilən düzəliş onun qəbulunu bəyan etmiş Tərəflər üçün onun qəbulu günündən altı ay sonra qüvvəyə
minir;
ii) I Protokol, Əlavəyə əlavə və ya (f) (iii) yarımbəndinin təsiri altına düşən və öndə gələn şərtlərə
müvafiq olaraq qəbul olunmuş Konvensiyaya Əlavə onun, bu tarixədək onu qəbul etmədiyini bəyan edən
və ya onların aydın razılığının lazım olduğu haqqında (f) (ii) yarımbəndində nəzərdə tutulmuş xəbərdarlıq
göndərən Tərəf istisna olmaqla, bütün Tərəflər üçün qəbulu günündən altı ay sonra qüvvəyə minir.
3. Konfrans çağırılması yolu ilə qəbul edilən düzəliş:
Tərəflərin üçdə bir hissəsinin dəstəklədiyi Tərəfin xahişi ilə Təşkilat bu Konvensiyaya düzəlişlərin
edilməsi məqsədilə Konvensiyanın Tərəflərinin Konfransmı çağırır;
Bu Konfransda iştirak edən və səs verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş hər bir düzəliş
Təşkilatın Baş katibi tərəfindən qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilir;
Konfransda digər qərar qəbul edilmədikdə 2-ci maddənin (f) və (g) bəndlərində bu məqsəd üçün
nəzərdə tutulan qaydada düzəliş qəbul edilmiş və qüvvəyə minmiş hesab edilir.
4. a) Fakultativ Əlavəyə olunan düzəlişə dair "Konvensiyanın Tərəfi" ifadəsi bu maddədə belə Əlavə
ilə bağlı olan Tərəf mənasını verir;
Əlavəyə düzəlişlərin qəbul edilməsini rədd etmiş istənilən Tərəf yalnız bu düzəlişin tətbiq edilməsi
üçün Tərəf hesab edilmir.
5. Yeni Əlavənin qəbulu və qüvvəyə minməsi qaydaları Konvensiyanın maddəsinə düzəlişlərin qəbul
edilməsi və qüvvəyə minməsi qaydaları ilə eynidir.
6. Digər hal xüsusi olaraq nəzərdə tutulmadıqda, bu Konvensiyaya edilən və bu maddənin təsiri altına
düşən və gəminin konstruksiyasına aid olan istənilən düzəliş yalnız tikilməsi barədə müqavilə imzalanmış
gəmilərə, belə müqavilə olmadıqda isə həmin düzəlişin qüvvəyə mindiyi gün, yaxud bundan sonra kilinin
təməli qoyulmuş gəmilərə şamil edilir.
7. Protokola və ya Qoşmaya dair istənilən düzəliş belə Protokola və ya belə Qoşmanın mətləbinə dair
olmalıdır və bu Konvensiyanın maddələrinə zidd olmamalıdır.
8. Təşkilatın Baş katibi bu maddəyə müvafiq olaraq qüvvəyə minən hər bir düzəliş barədə, həmçinin
hər bir düzəlişin qüvvəyə minmə tarixi barədə bütün Tərəfləri xəbərdar edir.
9. Bu maddədə nəzərdə tutulan hər bir düzəlişin qəbul edilməsi ərizəsi və ya ona qarşı etiraz yazılı
şəkildə Təşkilatın Baş katibinə göndərilir, o, belə ərizəni və onun alınma tarixini bütün Konvensiya
Tərəflərinin nəzərinə çatdırır.
Maddə 17
Texniki əməkdaşlığa yardım
Konvensiyanın Tərəfləri, Təşkilat və başqa beynəlxalq təşkilatlarla, BMT-nin ətraf mühitin mühafizəsi
Proqramının icraçı direktorunun vasitəçiliyi və əlaqələndirməsi ilə məsləhətləşmələrlə aşağıda göstərilən
sahələrə texniki yardım göstərilməsi ilə əlaqədar müraciət etmiş Tərəflərə kömək göstərirlər:
a) elmi və texniki heyətin öyrənilməsi;
b) axıntını qəbul etmək və ölçü - qeydə alma cihazları, qurğular və vacib avadanlıqlar;
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c) gəmilərdən dənizin çirkləndirilməsinin azaldılması və ya qarşısının alınmasına dair digər tədbirlərdə
kömək;
d) elmi tədqiqatlarda həvəsləndirmə.
Maddə 18
Denonsasiya
1. Konvensiya və ya onun müəyyən Tərəfə dair Əlavəsi qüvvəyə minəndən sonra beş il müddətində
istənilən vaxt Konvensiyanın hər bir Tərəfi bu Konvensiyanı və ya onun fakultativ Əlavəsini ləğv edə bilər.
2. Denonsasiya, Təşkilatın Baş katibinə müvafiq yazılı xəbərdarlıq göndərməklə həyata keçirilir; Baş
katib bütün başqa Tərəfləri qəbul edilmiş belə xəbərdarlığın məzmunu və tarixi, həmçinin belə
denonsasiyanın qüvvəyə minməsi barədə məlumatlandırır.
3. Baş katibin denonsasiya barədə xəbərdarlıq aldığı gündən keçən on iki ay ərzində və ya bu
xəbərdarlıqda göstərilə bilən daha artıq müddətdə denonsasiya qüvvəyə minir.
Maddə 19
Saxlanmağa verilmə və qeydiyyat
1. Bu Konvensiya Təşkilatın Baş katibinə əmanət verilir; Baş katib onun təsdiqlənmiş nüsxələrini
Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün hökumətlərə göndərir.
2. Bu Konvensiya qüvvəyə minən kimi Təşkilatın Baş katibi onun mətnini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq qeydiyyata alıb dərc etdirmək üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 20
Dillər
Bu Konvensiya ingilis, ispan, rus və fransız dillərində bir nüsxədə tərtib olunmuşdur, həm də bütün
mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Ərəb, italyan, alman və yapon dillərində rəsmi tərcümələr hazırlanır və
istifadə olunan əsli ilə birgə saxlanmaq üçün verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda
imza edənlər bu Konvensiyanı imzalamışlar.
Min doqquz yüz yetmiş üçüncü il noyabrın ikisində Londonda imzalanmışdır.
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"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında"
1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokola qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 696-IIQ
Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında
1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1978-ci il tarixli
PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri,
Dəniz mühitinin gəmilərdən çirkləndirilməsinin mühafizəsi işində Dənizin gəmilərdən
çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın böyük
əhəmiyyətini qəbul edərək,
gəmilərdən, xüsusilə neft tankerlərindən dəniz mühitinin çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına və
ona nəzarət edilməsinə dair tədbirlərin daha da təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini qəbul edərək,
imkan daxilində tez və sonralar bu Konvensiyanın I Əlavəsində verilmiş neftlə çirkləndirmənin
qarşısının alınması Qaydalarının tətbiqinin zəruriliyini bundan sonra da qəbul edərək,
lakin bəzi texniki problemlər qənaətbəxş şəkildə həll edilməyənə qədər bu Konvensiyaya II Əlavənin
tətbiq olunmasının təxirə salınmasının zəruriliyini anlayaraq,
bu məqsədlərə ən yaxşı şəkildə Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında
1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə edilmiş Protokolun bağlanması yolu ilə çatmağın
mümkün ola biləcəyini hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I maddə
Ümumi öhdəliklər
1. Bu Protokolun Tərəfləri aşağıdakı sənədlərdəki müddəaları həyata keçirməyi öhdəyə götürürlər:
a) bu Protokoldakı və onun ayrılmaz hissəsi olan Əlavədəki müddəaları və;
b) bu Protokoldakı dəyişiklikləri və onda verilmiş əlavələri nəzərə almaqla, Dənizin gəmilərdən
çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyadakı (bundan
sonra - Konvensiya) müddəaları.
2. Konvensiyanın və bu Protokolun qaydaları vahid sənədin müddəaları kimi birlikdə nəzərdən
keçirilməli və şərh edilməlidir.
3. Bu Protokola hər hansı istinad eyni zamanda onun Əlavəsinə istinadı bildirir.
II m a d d ə
Konvensiyaya II Əlavənin həyata keçirilməsi
1. Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarına baxmayaraq, bu Protokolun Tərəfləri
belə bir razılığa gəlmişlər ki, onlar bu Protokol qüvvəyə mindiyi gündən etibarən üç il ərzində və ya
Hökumətlərarası dənizçilik konsultativ təşkilatının (bundan sonra - Təşkilat) Dəniz mühitinin mühafizəsi
Komitəsində (bundan sonra - Komitə) bu Protokolun Tərəflərinin üçdə iki əksəriyyəti tərəfindən
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müəyyənləşdirilə bilən daha uzun müddət ərzində Konvensiyaya II Əlavənin müddəaları ilə əlaqəli
olmayacaqlar.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilmiş müddət ərzində bu Protokolun Tərəfləri heç bir öhdəlik
daşımırlar, Konvensiyaya II Əlavə ilə tənzimlənən məsələlərə dair Konvensiyadan irəli gələn üstünlüklərə
iddia etmək hüququna malik deyillər və Konvensiyada Tərəflərə edilən bütün istinadlar bu Əlavəyə aid
olan məsələlərə dair bu Protokolun Tərəflərini əhatə etmir.
III maddə
İnformasiyanın göndərilməsi
Konvensiyanın 11 -ci maddəsinin 1-ci (b) bəndinin mətni aşağıdakı mətnlə əvəz edilir:
"qaydaların müddəalarına müvafiq surətdə zərərli maddələr daşıyan gəmilərin layihələşdirilməsi,
tikilməsi, avadanlıqla təchizatı və istismarına dair məsələlər üzrə təyin olunmuş inspektorların və ya onların
adından fəaliyyət göstərməyə vəkil edilən tanınmış təşkilatların siyahısı, bu siyahı onların vəzifəli
şəxslərinə məlumat verilməsi məqsədilə Tərəflərə göndərilmək üçündür. Administrasiya bununla əlaqədar
olaraq, konkret vəzifə öhdəlikləri və təyin edilmiş inspektor, yaxud tanınmış təşkilatlar tərəfindən verilən
səlahiyyət şərtləri barədə Təşkilata məlumat göndərir".
IV maddə
İmzalama, ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
1. Bu Protokol 1978-ci il iyunun 1-dən 1979-cu il mayın 31-nə kimi Təşkilatın qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra da qoşulmaq üçün açıq qalır. Dövlətlər aşağıdakı yolla bu
Protokolun Tərəfləri ola bilərlər:
a) ratifikasiya barədə qeyd-şərtsiz imzalamaqla qəbul və ya təsdiq etməklə; yaxud
b) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə qeyd-şərtlə imzalama, sonradan ratifikasiya, qəbul etməklə
və ya təsdiq etməklə; yaxud
c) qoşulmaqla.
2. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma müvafiq sənədi Təşkilatın Baş katibinə saxlamağa
vermək yolu ilə həyata keçirilir.
V maddə
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol özünün IV maddəsinə müvafiq surətdə onun Tərəfləri ticarət gəmilərinin ümumi
tutumu dünya ticarət donanması gəmilərinin ümumi tutumunun azı 50%-ni təşkil edən azı on beş dövlətə
çatdığı gündən etibarən on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra saxlanmağa verilmiş ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə
və ya qoşulma hər hansı sənəd onun saxlanmağa verildiyi tarixdən etibarən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə
minir.
3. Konvensiyanın 16-cı maddəsinə müvafiq surətdə bu Protokola düzəlişin qəbul edilmiş hesab
olunduğu tarixdən sonra ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma barədə saxlanmağa verilmiş
istənilən sənəd belə düzəliş nəzərə alınmaqla bu Protokola aid edilir.
VI

maddə
Düzəlişlər

Maddələrə, Konvensiyanın Əlavəsinə Qoşmaya və Əlavəyə edilən düzəlişlərin qəbul edilməsi ilə
əlaqədar Konvensiyanın 16-cı maddəsində şərh olunmuş rəsmi qaydalar maddələrə, bu Protokolun
Əlavəsinə Qoşmaya və Əlavəyə edilən düzəlişlərə müvafiq surətdə tətbiq olunur.
VII maddə
Denonsasiya
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1. Bu Protokol həmin Tərəflər üçün qüvvəyə mindiyi gündən etibarən beş il keçdikdən sonra istənilən
vaxtda onu istənilən Tərəf denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Təşkilatın Baş katibinə denonsasiya barədə sənədi saxlamağa vermək yolu ilə həyata
keçirilir.
3. Denonsasiya bu barədə bildirişin Təşkilatın Baş katibi tərəfindən alındığı gündən etibarən on iki ay
keçdikdən və ya həmin bildirişdə qeyd oluna bilən daha uzun müddət ötdükdən sonra qüvvəyə minir.
VIII maddə
Depozitari
1. Bu Protokol Təşkilatın Baş katibinə (bundan sonra - Depozitari) saxlanmağa verilir.
2. Depozitari:
a) bu Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat
verməlidir:
i) imzalanma və saxlanmağa verilmə tarixləri qeyd edilməklə ratifikasiya etmə, qəbul etmə, bəyənmə
və ya qoşulma haqqında hər bir yeni imzalanmış, yaxud saxlanmağa verilmiş sənəd barədə;
ii) bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixi barədə;
iii) bu Protokolun alınması tarixi və denonsasiyası, qüvvəyə minməsi tarixi qeyd edilməklə, belə
sənədin denonsasiyası haqqında hər hansı sənədin saxlanmağa verilməsi barədə;
iv) bu Protokolun II maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə qəbul edilmiş qərar barəsində;
b) bu Protokolun təsdiq edilmiş surətlərini Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə
göndərir.
3. Bu Protokol qüvvəyə mindikdən dərhal sonra onun təsdiq edilmiş surəti Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata alınaraq dərc edilmək üçün
Depozitari tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə verilir.
IX maddə
Dillər
Bu Protokol ispan, rus və fransız dillərində bir nüsxədə tərtib edilmişdir və bütün mətnlər eynidir. Ərəb,
italyan, alman və yapon dillərinə rəsmi tərcümələr hazırlanaraq imzalanmış orijinalla birlikdə saxlanmağa
veriləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Protokolu imzalamışlar.
Min doqquz yüz yetmiş səkkizinci il fevralın on yeddisində Londonda imzalanmışdır.
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1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının
alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi
barədə" 1997-ci il tarixli Protokola qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş "Dənizin gəmilərdən
çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və
dəyişikliklər edilməsi barədə" 1997-ci il tarixli Protokola qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 697-IIQ
1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş
Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında
1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər
edilməsi barədə 1997-ci il tarixli
PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri,
Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya əlavə edilmiş 1978-ci il tarixli Protokolun Tərəfləri olaraq,
gəmilərdən atmosferin çirkləndirilməsinin qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə aparılması
zəruriliyini qəbul edərək,
ehtiyatla yanaşma tədbirlərinin tətbiq olunması təklif edilən ətraf mühitə və inkişafa dair 15-ci Rio-deJaneyro bəyannaməsinin prinsiplərinə istinad edərək,
məqsədə ən yaxşı üsulla çata bilmək yolunun 1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş Dənizin
gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya
əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə 1997-ci il tarixli Protokolun bağlanması olduğunu nəzərə alaraq,
aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
I maddə
Dəyişikliklər edilməli sənəd
Bu Protokolla dəyişikliklər edilən sənəd 1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər olunmuş Dənizin
gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyadır
(bundan sonra - Konvensiya).
II m a d d ə
Konvensiyaya VI Əlavənin əlavə edilməsi
Mətni bu Protokola Əlavədə şərh edilmiş "Gəmilərdən atmosferin çirkləndirilməsinin qarşısının
alınması qaydaları" adlanan VI Əlavə əlavə olunur.
III m a d d ə
Ümumi öhdəliklər
1.Konvensiya və bu Protokol bu Protokolun Tərəfləri arasındakı münasibətlərdə vahid sənəd kimi
birlikdə nəzərdən keçirilməli və şərh edilməlidir.
2. Bu Protokola hər hansı istinad eyni zamanda ona edilmiş Əlavəyə istinadı bildirir.
IV m ad d ə
Düzəlişlər edilməsi proseduru
VI Əlavəyə düzəlişlər etmək və ona "Konvensiyanın Tərəfləri" ifadəsini əlavə etmək məqsədi üçün
Konvensiyanın 16-cı maddəsini tətbiq etmək Əlavə (Qoşma) ilə əlaqədar olan Tərəfi bildirir.
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SON MÜDDƏALAR
V maddə
İmzalama, ratifikasiya etmə, qəbul etmə və qoşulma
1. Bu Protokol 1998-ci il yanvarın 1-dən 1998-ci il dekabrın 31-nə qədər Beynəlxalq Dənizçilik
Təşkilatının (bundan sonra - Təşkilat) qərargahında imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra da qoşulmaq
üçün açıq qalır. Yalnız Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə edilmiş 1978-ci il tarixli Protokolun (bundan sonra - 1978-ci il tarixli
Protokol) Razılığa gələn dövlətləri aşağıdakı yolla bu Protokolun Tərəfləri ola bilərlər:
a) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtsiz imzalama; yaxud
b) ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə imzalama, sonradan ratifikasiya, qəbul
etmə və ya təsdiq etməklə; yaxud
c) qoşulmaqla.
2. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma müvafiq sənədin Təşkilatın Baş katibinə
(bundan sonra - Baş katib) saxlanmağa verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
VI m a d d ə
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol özünün 5-ci maddəsinə müvafiq surətdə onun Tərəfləri ticarət gəmilərinin ümumi tutumu
dünya ticarət donanması gəmilərinin ümumi tutumunun azı 50%-ni təşkil edən azı on beş dövlətə çatdığı
gündən etibarən on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya
qoşulma barədə saxlanmağa verilmiş hər hansı sənəd onun saxlanmağa verildiyi tarixdən etibarən üç ay
keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın 16-cı maddəsinə müvafiq surətdə bu Protokola düzəlişin qəbul edilmiş hesab
olunduğu tarixdən sonra ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma barədə saxlanmağa
verilmiş istənilən sənəd belə düzəliş nəzərə alınmaqla bu Protokola aid edilir.
V I I maddə
Denonsasiya
1. Bu Protokol həmin Tərəflər üçün qüvvəyə mindiyi gündən etibarən beş il keçdikdən sonra istənilən
vaxt onu istənilən Tərəf denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Təşkilatın Baş katibinə denonsasiya barədə sənədi saxlamağa vermək yolu ilə həyata
keçirilir.
3. Denonsasiya bu barədə bildirişin Baş katib tərəfindən alındığı gündən etibarən on iki ay keçdikdən
və ya həmin bildirişdə qeyd oluna bilən daha uzun müddət ötdükdən sonra qüvvəyə minir.
4. 1978-ci il tarixli Protokolun VII maddəsinə uyğun olaraq onun denonsasiya edilməsi bu maddəyə
müvafiq surətdə həmin Protokolun da denonsasiya edilməsi hesab olunur. Belə denonsasiya xəbərdarlığı
bu Protokolun VII maddəsinə müvafiq surətdə 1978-ci il tarixli Protokolun denonsasiya xəbərdarlığının
qüvvəyə mindiyi tarixdən qüvvəyə minir.
V I I I maddə
Depozitari
1. Bu Protokol Təşkilatın Baş katibinə (bundan sonra - Depozitari) saxlanmağa verilir.
2. Depozitari:
a) bu Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə aşağıdakılar barədə məlumat
verməlidir:
i) imzalanma və saxlanmağa verilmə tarixləri qeyd edilməklə ratifikasiya etmə, qəbul etmə, bəyənmə və
ya qoşulma haqqında hər bir yeni imzalanmış, yaxud saxlanmağa verilmiş sənəd barədə;
ii) bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixi barədə;
iii) bu Protokolun alınması tarixi və denonsasiyası, qüvvəyə minməsi tarixi qeyd edilməklə belə sənədin
denonsasiyası haqqında hər hansı sənədin saxlanmağa verilməsi barədə;
iv) bu Protokolun II maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə qəbul edilmiş istənilən qərar barəsində;
b) bu Protokolun təsdiq edilmiş surətlərini həmin Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün
dövlətlərə göndərir.
3. Bu Protokol qüvvəyə mindikdən dərhal sonra onun təsdiq edilmiş surəti Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata alınaraq dərc edilmək üçün
Depozitari tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə verilir.
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IX maddə
Dillər
Bu Protokol ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir nüsxədə tərtib edilmişdir və bütün
mətnlər eynidir.
Min doqquz yüz doxsan yeddinci il sentyabrın iyirmi altısında Londonda imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq öz Hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər
bu Protokolu imzalamışlar.

1279

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Yük nişanı haqqında" 1966-cı ü tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokola qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Yük nişanı haqqında" 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci
il tarixli Protokola qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 2004-cü il
№ 698-IIQ
Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli
PROTOKOL
HARMONİK SİSTEM İLƏ ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİN
ŞƏHADƏTLƏNMƏSİ VƏ TƏRTİBATI BEYNƏLXALQ KONFRANSININ
Y EK U N AK TI
1. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Assambleyasının on beşinci sessiyasının və Dənizdə Təhlükəsizlik
Komitəsinin əlli beşinci sessiyasının qərarlarına uyğun olaraq Təşkilat Harmonik sistem ilə şəhadətnamələrin
şəhadətlənməsi və tərtibatı Beynəlxalq Konfransmı çağırmışdır. Konfrans şəhadətnamələrin harmonik sistem
ilə şəhadətlənməsi və tərtibatının tətbiqi məqsədilə Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il
tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokola və Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokola baxmalı və tövsiyə etməli idi.
2. Konfrans 1988-ci il oktyabrın 31-dən noyabrın 11-dək Londonda Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının
qərargahında keçirilmişdir.
3. Konfransda 72 dövlətin nümayəndələri iştirak etmişlər:

Avstriya
Əlcəzair
Argentina
Baham adaları
Banqladeş
Belçika
Bolqarıstan
Braziliya
Bruney
Darüssalam
Venesuella
Macarıstan
Qana
AFR
ADR
Yunanıstan
Danimarka
Demokratik
Yəmən
Misir

İsrail
Hindistan
İndoneziya
İraq
İrlandiya
İspaniya
İslandiya
İtaliya
Kanada
Qətər
Keniya
Kipr
Çin
Kolumbiya
Konqo
KXDR
Koreya
Kot D'İvuar
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Malayziya
Malta
Mərakeş
Meksika
Nigeriya
Niderland
Yeni Zelandiya
Norveç
BƏR
Panama
Peru
Polşa
Portuqaliya
Rumıniya
Seyşel adaları
Sinqapur
Böyük
Britaniya
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Kuba
Küveyt
ABŞ
Liberiya
SSRİ
Türkiyə
Ukrayna
Uruqvay
Filippin
Finlandiya
Fransa
İsveçrə
İsveç
Çexoslovakiya
Çili
Ekvador
Yuqoslaviya
Yaponiya

4. Aşağıdakı dövlətlər Konfransa müşahidəçilər göndərmişlər:
5. Təşkilatın assosiasiyalı üzvü olan Honkonq Konfransa müşahidəçi göndərmişdir.
6. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının aşağıdakı beynəlxalq təşkilatları Konfransa nümayəndələr
göndərmişlər:
- Beynəlxalq Elektrik Rabitəsi İttifaqı (BET)
- Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (ÜMT)
7. Aşağıdakı hökumətlərarası təşkilatların müşahidəçiləri Konfransda iştirak etmişlər:
Beynəlxalq Hidroqrafiya Təşkilatı (BHT)
Neftlə çirklənmədən dəyən zərərin ödənilməsinə dair Beynəlxalq Fond.
8. Aşağıdakı qeyri-hökumət təşkilatları da Konfransa nümayəndələr göndərmişlər:
9. Konfransı BDT Baş katibi Ç. P. Şrivastava açdı.
10. Konfransın sədri Demokratik Yəmən nümayəndəliyinin başçısı kapitan Səid Abdulla Yatay seçildi.
11. Konfrans sədrlərinin müavinləri seçildilər:
12. Konfransın katibliyinə aşağıdakı vəzifəli şəxslər daxil oldu:
Baş katib
cənab Ç. P. Şrivastava
Təşkilatın Baş katibi
İcraçı katib
cənab Y. Sasamura
Baş katibin köməkçisi - Dənizdə Təhlükəsizlik üzrə İdarənin direktoru
İcraçı katibin müavini
cənab F. Plaza - Dənizdə Təhlükəsizlik üzrə İdarənin direktorunun
müavini
13. Konfrans aşağıdakı Komitələri yaratdı:
Tam heyət Komitəsi
Sədr:
cənab R. van der Poel
Niderland
sədr müavini:
cənab Şi Çjuanxuay (Çin)
cənab A. Pinon (Fransa)
Redaksiya Komitəsi
Sədr:
cənab C. C. Houl (Böyük Britaniya)
sədr müavini:
cənab B. E. Stenmark (İsveç)
Səlahiyyətlərin yoxlanması üzrə Komitə:
Sədr:
cənab X. Van Looke (Belçika)
14. Konfrans öz işində Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsinin hazırladığı sənədlərdən istifadə etmişdir:
- "Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın 1988-ci
il tarixli Protokolunun layihəsi;
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"Yük nişanı haqqında" 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokolun layihəsi;
- sərnişin gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnaməni tamamlayan, avadanlığının siyahısı
haqqında qətnamənin layihəsi;
- avadanlıq və təchizatına görə yük gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında Şəhadətnamə, radioavadanlığa
görə yük gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında Şəhadətnamə və yük gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında
Şəhadətnamə;
- şəhadətnamələrin tanınması haqqında qətnamənin layihəsi.
15. Konfrans həmçinin yuxarıda göstərilən sənədlərə hökumət və marağı olan təşkilatlar tərəfindən
verilmiş təklif və izahları nəzərdən keçirdi.
16. Aparılan müzakirələr nəticəsində Konfrans aşağıdakı sənədləri qəbul etdi:
a) Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli protokolu;
b) Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Konvensiyaya 1988-ci il tarixli protokolu.
17. Konfrans Yekun Aktına əlavələrdə göstərilmiş qətnamələri də qəbul etdi.
18. Yekun Aktı Əlavələrlə birlikdə bir nüsxədə ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus, fransız dillərində tərtib
olunub. Sənədin əsli saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş katibinə verilir.
19. Konfrans Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın ərəb və Çin dillərinə
tərcüməsini hazırlamağı Baş katibdən xahiş etdi.
20. Konfrans Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın ispan dilində yenidən
baxılmış tərcüməsini hazırlamağı Baş katibdən xahiş etdi ki, bu yeni tərcümə maraqlı Tərəflərin
müzakirəsindən sonra indiki tərcüməni əvəz etsin.
21. Baş katib Konfransın Yekun Aktının, qətnaməsinin və 16-cı maddədə göstərilən Protokolların
təsdiq olunmuş surətlərini dəvət olunmuş dövlətlərə onların arzularına uyğun olaraq göndərəcək.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imza edənlər Yekun Aktını imzaladılar. Londonda 1988-ci il noyabrın 11də imzalanmışdır.
Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyanın 1988-ci il tarixli
PROTOKOLU
Bu Protokolun Tərəfləri,
1966-cı il aprelin 5-də Londonda imzalanmış Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanın Tərəfləri olaraq,
yuxarıda adı çəkilən Konvensiyanın dənizdə gəmilərin və əmlakın, gəmidə insan həyatının
təhlükəsizliyini artırmağa böyük köməyini etiraf edərək,
həmçinin yuxarıda adı çəkilən Konvensiyanın texniki müddəalarının təkmilləşdirilməsinin vacibliyini
etiraf edərək,
daha sonra yuxarıda adı çəkilən Konvensiyaya, şəhadətnamələrin yoxlanması və tərtibi barədə digər
beynəlxalq sənədlərdəki müddəalara uyğunlaşdırılmış müddəalar daxil edilməsi zərurətini etiraf edərək,
bu məqsədə nail olmaq üçün ən yaxşı üsulun Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya Protokol tərtib etmək olduğunu hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
Ümumi öhdəliklər
1. Bu Protokolun Tərəfləri, onun və ona edilən əlavənin bütün müddəaları əsas Protokolun ayrılmaz
hissəsi olduğundan, ona riayət etməyi öhdələrinə götürürlər. Əsas Protokola edilən istinadlar, eyni zamanda
ona edilən əlavələrlə eynidir.
2. Protokolun Tərəfləri arasındakı münasibətlərdə Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiya (bundan sonra - Konvensiya), 29-cu maddə istisna olmaqla, əsas Protokolda göstərilən əlavə
və dəyişiklikləri nə-zərə almaqla tətbiq olunur. Konvensiyanın və bu Protokolun Tərəfi olmayan dövlətin
bayrağı altında üzmək hüququna malik gəmilərə gəldikdə isə, bu Protokolun Tərəfləri Konvensiya və bu
Protokolun lazımi qədər tələblərini tətbiq edirlər ki, belə gəmilər üçün daha səmərəli rejim yaradılmasın.
Maddə II
Mövcud şəhadətnamələr
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1. Hökumət bayrağı altında üzən gəmilərin dövlətlərinə gəldikdə isə, bu Protokolun başqa
müddəalarına baxmayaraq, yük nişanı haqqında mövcud Beynəlxalq şəhadətnamə bu Protokolun qüvvəyə
mindiyi vaxt şəhadətnamələrin etibar müddəti qurtarana qədər etibarlı sayılır.
2. Bu Protokolun Tərəfi 1966-cı il aprelin 5-də qəbul olunmuş yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyanın əsasında və ona müvafiq olaraq şəhadətnamələr vermir.
Maddə I I I
İnformasiyanın göndərilməsi
Bu Protokolun Tərəfləri Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (bundan sonra - Təşkilat) Baş katibinə aşağıdakı
sənədləri göndərməli və təhvil verməlidirlər:
a) Bu Protokolun toxunduğu müxtəlif məsələlərlə əlaqədar qanun mətnləri, qərarlar, qaydalar və s;
b) Tərəflərə göndərmək məqsədilə onların adından məsələlərin həlli üçün təyin olunmuş müfəttiş və
təşkilatların siyahısı, həmin müfəttiş və təşkilatlara verilən səlahiyyətlər və vəzifələr haqqında bildirişlər;
c) bu Protokolun müddəaları əsasında verilmiş şəhadətnamələrin kifayət qədər nüsxəsi.
Maddə IV
İmzalama, ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və qoşulma
1. Bu Protokol Təşkilatın qərargahında 1989-cu il martın 1-dən 1990-cı il fevralın 28-dək imzalanmaq
üçün açılmışdır və ona qoşulmaq üçün açıq saxlanılmışdır. 3-cü bəndin müddəalarına riayət etməklə,
dövlətlər bu Protokolun müddəaları ilə razılaşdıqlarını aşağıdakı yolla ifadə edə bilərlər:
a) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında heç bir qeyd-şərt olmadan imzalama; və ya
b) ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə şərti ilə sonradan ratifikasiya, qəbul və təsdiq etməklə imzalama;
və ya
c) qoşulma.
2. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma bu barədə sənədi saxlamaq üçün Baş katibə təhvil
verdikdən sonra həyata keçirilir.
3. Yalnız heç bir qeyd-şərt etmədən Konvensiyanı qəbul etmiş və ona qoşulmuş dövlətlər bu Protokolu
qeyd-şərtsiz ratifikasiya, qəbul, təsdiq edə bilər və ya ona qoşula bilərlər.
Maddə V
Qüvvəyə minmə
1. Aşağıdakı iki şərt icra olunduğu tarixdən on iki ay keçdikdən sonra bu Protokol qüvvəyə minir:
a) ticarət gəmilərinin ümumi tutumu ümumdünya ticarət donanmasının ümumi tutumunun 50%-dən aşağı
olmamaqla, 15 dövlətdən az olmayan dövlətlər bu Protokolun 4-cü maddəsinə müvafiq olaraq öz razılığını
bildirdikdə; və
b) insan həyatının qorunması haqqında 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli
Protokolun qüvvəyə minməsi üçün şərtlər yerinə yetirildikdə;
1992-ci il fevralın 1-dək bu Protokolun qüvvəyə minməsi şərti ilə.
2. Protokol onun qüvvəyə minməsi üçün lazımi şərtləri yerinə yetirdikdən sonra, lakin qüvvəyə
minmə tarixinə qədər onun ratifikasiya, qəbul, təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma haqqında sənədləri
saxlanmağa təhvil verən dövlətlər üçün ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma, hansı tarixin daha sonra
gəlməsindən asılı olaraq, Protokol qüvvəyə mindiyi gün və yaxud sənədin saxlanmağa verildiyi tarixdən 3
ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında hər hansı bir sənəd bu Protokol qüvvəyə
mindikdən sonra təhvil verilərsə, bu sənədin saxlanmağa verilməsindən 3 ay sonra qüvvəyə minir.
4. Tərəflər üçün bu Protokolun VI maddəsinə müvafiq olaraq Konvensiya və ya Protokolda edilmiş
düzəlişin qəbul olunduğu tarixdən sonra təhvil verilmiş ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma
haqqında hər hansı sənəd bu Protokol və ya Konvensiyaya edilmiş düzəlişlərlə qəbul edilir.
Maddə VI
Düzəlişlər
1. Bu Protokola, Protokolun Tərəflərinə aid düzəlişlər aşağıdakı bəndlərdə göstərilən əməliyyatlar
vasitəsilə daxil edilə bilər:
2. Təşkilat Tərəfindən baxıldıqdan sonra aparılan düzəlişlər:
(a) Bu Protokolun Tərəfinin təklif etdiyi bu Protokola düzəliş Təşkilatın Baş katibinə təqdim
olunur, o isə düzəlişi baxılmazdan ən azı 6 ay əvvəl Təşkilatın bütün üzvlərinə və Konvensiyanın razılığa
gələn bütün hökumətlərinə göndərir;
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(b) yuxarıdakı qaydada təklif olunan və göndərilən hər hansı düzəliş Təşkilatın dənizdə təhlükəsizlik
Komitəsinə baxılmaq üçün göndərilir;
c) bu Protokolun Tərəfləri olan dövlətlər Təşkilatın üzvləri olub-olmamasından asılı olmayaraq,
düzəlişlərin müzakirə və bəyənilməsi üçün dənizdə təhlükəsizlik Komitəsinin işində iştirak edə bilərlər;
(d) c yarımbəndində göstərilənlərə əsasən düzəlişlər Dənizdə təhlükəsizliyin müdafiəsinin geniş
tərkibli Komitəsində (bundan sonra - Dənizdə təhlükəsizliyin müdafiəsinin geniş tərkibli Komitəsi) iştirak
edən və səs verənlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənilir, bir şərtlə, səsvermə zamanı Tərəflərin heç olmasa
üçdə biri iştirak etsin;
(e) d yarımbəndinə müvafiq olaraq bəyənilmiş Düzəlişlər Təşkilatın Baş katibi Tərəfindən qəbul
olunmaq üçün bütün Tərəflərə göndərilir;
(f) (i) bu Protokolun A əlavəsinə və yaxud maddəsinə edilən düzəliş və ya Protokolun Tərəfləri barədə
Konvensiyanın maddəsinə edilən düzəliş Protokolun bu Tərəflərinin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edildiyi
tarixdən qəbul olunmuş sayılır;
(ii) bu Protokolun B əlavəsinə edilən düzəliş və ya bu Protokolun Tərəfləri üçün edilmiş Konvensiyaya
əlavəyə düzəlişlər qəbul olunmuş hesab edilir:
(aa) bu Protokolun Tərəflərinə qəbul üçün göndərildiyi tarixdən iki il sonra və ya
(bb) geniş tərkibli Dənizdə təhlükəsizlik Komitəsində Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənildikdə
və bir ildən az olmayaraq, əgər təyin edilibsə,
əgər Tərəflərin üçdə ikisindən çoxu və yaxud ümumi ticarət donanması ümumi tutumuna görə bütün
Tərəflərin donanmalarının azı 50 faizini təşkil edən Tərəflər düzəlişə etiraz etmələri haqda göstərilmiş
müddət ərzində Təşkilatın Baş katibinə bildiriş göndərərlərsə, düzəliş qəbul edilmir;
(g) bu Protokolun f (i) yarımbəndində göstərilən düzəliş onu qəbul edən bu Protokolun Tərəfləri üçün
onun qəbul olunduğu tarixdən 6 ay sonra qüvvəyə minir, lakin bu tarixdən sonra onu qəbul edəcək hər bir
Tərəf üçün isə həmin Tərəfin onu qəbul etdiyi tarixdən 6 ay sonra qüvvəyə minir;
(ii) f (ii) yarımbəndindəki düzəliş bu Protokolun bütün Tərəfləri üçün qüvvəyə minir. Lakin həmin
yarımbəndə daxil olan düzəlişlərə etirazmı göndərən Tərəflər və bu etirazı 6 ay müddətində geri götürməyən
Tərəf istisna təşkil edir. Lakin bu düzəlişin qüvvəyə mindiyi tarixə qədər hər hansı bir Tərəf Təşkilatın Baş
katibinə bildirə bilər ki, o özünü bu düzəlişin qüvvəyə minmə tarixindən bir ildən çox olmayan müddətə və
ya düzəliş bəyənilərkən geniş tərkibli Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsində iştirak edən və səs verənlərin
üçdə iki səs çoxluğu ilə müəyyən edilən daha uzun müddətə bu düzəlişi tətbiq etməkdən azad edir.
3. Konfrans çağırmaqla edilən düzəliş:
(a) bu Protokolun Tərəfinin, Tərəflərin heç olmasa üçdə birinin tərəfdar olduğu xahişinə görə Təşkilat
bu Protokola və Konvensiyaya düzəlişləri müzakirə etmək üçün Tərəflərin Konfransını çağırır;
(b) iştirak edən və səs verən Tərəflərin üçdə ikisinin bəyəndiyi hər bir düzəliş qəbul edilmək üçün
Təşkilatın Baş katibi Tərəfindən bütün Tərəflərə göndərilir;
(c) əgər Konfrans başqa qərar qəbul etmirsə, düzəliş qəbul edilmiş sayılır və 2 g və 2 f
yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş üsullara uyğun olaraq qüvvəyə minir, o şərtlə ki, bu yarımbəndlərdə
Dənizdə təhlükəsizliyin müdafiəsinin geniş tərkibli Komitəsinə edilən istinadlar Konfransa edilən istinad
sayılsın;
4. (a) 2 f (ii) yarımbəndində göstərilən qüvvəyə minmiş düzəlişi qəbul etmiş bu Protokolun Tərəfi,
Protokolun Tərəfinin bayrağı altında üzən, həmin yarımbəndin müddəalarına əsasən düzəlişə etiraz edən və öz
etirazım geri çağırmayan gəmiyə verilən şəhadətnaməyə bu Protokolun imtiyazlarmı şamil etməyə borclu
deyil;
(b) Protokolun Tərəfi olan dövlətin bayrağı altında üzən, 2 g (ii) yarımbəndinin müddəalarına uyğun
olaraq özünü düzəlişi həyata keçirməkdən azad etməsi barədə Təşkilatın Baş katibini xəbərdar etmiş gəmiyə
verilən şəhadətnaməyə 2 f (ii) yarımbəndindəki qüvvəyə minmiş düzəlişi qəbul edən bu Protokolun Tərəfi
bu Protokolun imtiyazlarını şamil edir.
5. Əgər xüsusi şərt qoyulmursa, bu maddəyə əsasən gəminin konstruksiyasına aid olan hər hansı
düzəliş, qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya ondan sonrakı tarixdə yalnız artıq killəri qoyulmuş gəmilərə tətbiq
olunur.
6. 2 g (ii) yarımbəndinə uyğun olaraq düzəlişin qəbulu və ya ona etiraz barəsində istənilən bəyanat,
bildiriş yazılı şəkildə Təşkilatın Baş katibinə verilir, o isə bu haqda bu Protokolun Tərəflərini xəbərdar edir.
7. Təşkilatın Baş katibi bu maddəyə uyğun olaraq qüvvəyə minmiş bütün düzəlişlər və onların tarixi
barəsində bütün Tərəfləri xəbərdar edir.
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Maddə V I I
1. Bu Protokolu istənilən Tərəf onun üçün həmin Protokolun qüvvəyə minməsindən 5 il keçdikdən sonra
ləğv edə bilər.
2. Ləğv etmə Təşkilatın Baş katibinə ləğv etmə haqqında sənədin saxlanmağa verilməsi yolu ilə həyata
keçirilir.
3. Ləğv etmə Təşkilatın Baş katibinin ləğv etmə haqqında sənədi almasından bir il ötdükdən sonra
qüvvəyə minir.
4. Hər hansı bir Tərəfin Konvensiyanı ləğvi bu Protokolun Tərəfinin ləğv etməsi hesab olunur. Belə
ləğv etmə Konvensiyanın 30-cu maddəsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq Konvensiyanı ləğv etmə
tarixindən qüvvəyə minir.
Maddə V I I I
Depozitari
1. Bu Protokol saxlanmaq üçün Təşkilatın Baş katibinə (bundan sonra - depozitari) təhvil verilir.
2. Depozitari:
(a) bu Protokolu imzalamış və yaxud ona qoşulmuş dövlətlərin hökumətlərinə aşağıdakılar barədə
məlumat verməlidir:
(i) tarixi göstərilməklə ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma haqqında hər bir yeni imzalama və ya
verilən sənədİn saxlanması barədə;
(ii) bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi barədə;
(iii) bu Protokolun ləğv edilməsi haqqında hər hansı bir sənədin saxlanmağa verilməsi barədə; onun
alınma tarixini və ləğvetmənin qüvvəyə minmə tarixini göstərməklə;
b) bu Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş dövlətlərin hökumətinə bu Protokolun mətninin əslindən
çıxarılmış, təsdiq olunmuş surətini göndərməlidir.
3. Bu Protokol qüvvəyə minən kimi depozitari onun mətninin əslinin təsdiq olunmuş surətini BMT
Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə əsasən qeydiyyata alınmaq və nəşr olunmaq üçün BMT Katibliyinə
göndərir.
Maddə IX
Dillər
Bu Protokol bir əsl nüsxədə ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus, fransız dillərində tərtib olunmuşdur, həm də
bütün mətnlər eynidir.
Min doqquz yüz səksən səkkizinci il noyabrın on birində Londonda imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri Tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Protokolu imzalamışlar.
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"Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair" 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il
tarixli Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair" 1974-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokola qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 iyun 2004-cü il
№ 686-IIQ
Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü ü tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli
PROTOKOL
Bu Protokolun Tərəfləri,
1974-cü il noyabrın 1-də Londonda imzalanmış Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il
tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın Tərəfləri olaraq, yuxarıda adı çəkilən Konvensiyaya yoxlama və digər
beynəlxalq sənədlərin müvafiq müddəaları ilə uyğunlaşdırılmış şəhadətnamələrin yoxlanması və tərtibi
qaydalarının daxil edilməsi zərurətini etiraf edərək,
bu məqsədə çatmaq üçün Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya Protokolun qəbulunu ən yaxşı üsul hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
I maddə
Ümumi öhdəliklər
1.Bu Protokol Tərəfləri həmin Protokolun və onun ayrılmaz hissəsini təşkil edən Əlavənin müddəalarını
yerinə yetirməyi öhdəyə götürürlər. Bu Protokola hər bir istinad eyni zamanda onun Əlavəsinə istinadı
bildirir.
2. Düzəlişlər edilmiş Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanın (bundan sonra - Konvensiya) müddəaları bu Protokolun Tərəfləri arasındakı münasibətlərdə
həmin Protokoldakı dəyişikliklər və əlavələr nəzərə alınmaqla tətbiq olunur.
3. Konvensiyanın və bu Protokolun Tərəfi hesab edilməyən dövlətin bayrağı altında üzmək hüququna
malik olan gəmilərə münasibətdə həmin Protokolun Tərəfləri belə gəmilərə daha əlverişli rejim
yaradılmasından ötrü Konvensiyanın və bu Protokolun tələblərini nə qədər zəruridirsə tətbiq edirlər.
II maddə
Əvvəlki müqavilələr
1. Bu Protokolun Tərəfləri arasındakı münasibətlərdə həmin Protokol Konvensiyaya 1978-ci il tarixli
Protokolu əvəz edir və ləğv edir.
2. Bu Protokolun istənilən digər müddəalarına, Konvensiyanın qaydalarına əsasən və onlara müvafiq
surətdə verilmiş hər hansı şəhadətnaməyə, Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokolun qaydalarına əsasən və
onlara müvafiq surətdə verilmiş belə şəhadətnaməyə istənilən əlavəyə baxmayaraq, bu Protokol qüvvəyə
minərkən, həmin şəhadətnaməni və ya əlavəni verən Tərəflərə münasibətdə onlardan qüvvədə olanları,
hadisədən asılı olaraq Konvensiyanın, yaxud Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokolun şərtlərinə
müvafiq surətdə onun qüvvədə olma müddəti qurtaranadək qüvvədə qalır.
3. Bu Protokolun Tərəfləri 1974-cü il noyabrın 1-də qəbul olunmuş Dənizdə insan həyatının
mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın müddəalarına əsasən və onlara müvafiq surətdə şəhadətnamə
vermir.
I I I m ad də
İnformasiyanın göndərilməsi
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Bu Protokolun Tərəfləri aşağıdakıları Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (bundan sonra - Təşkilat) Baş
katibinə göndərməyi və saxlamağa təhvil verməyi öhdəyə götürürlər:
a) bu Protokolda toxunulan müxtəlif məsələlərə dair dərc edilmiş qanunların, qərarların, əmrnamələrin,
qaydaların və digər sənədlərin mətnlərini;
b) dənizdə insan həyatının mühafizəsinin təmin edilməsinə dair tədbirlər görülməsini həyata keçirən
təyin olunmuş müfəttişlərin və ya onların adından müvəkkil edilən tanınmış təşkilatların siyahısını; bu
siyahı təyin olunmuş həmin müfəttişlərin, yaxud tanınmış təşkilatların konkret vəzifə öhdəlikləri və onlara
verilmiş səlahiyyət şərtləri barədə onların vəzifəli şəxslərinə məlumat və xəbər çatdırılması məqsədilə
Tərəflərə göndərilmək üçündür;
c) bu Protokolun müddəalarına əsasən verilən şəhadətnamələrin kifayət qədər nümunələrini.
IV m a d d ə
İmzalanma, ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
1. Bu Protokol 1989-cu il martın 1-dən 1990-cı il fevralın 28-nə kimi Təşkilatın qərargahında imzalanmaq
üçün açıqdır və bundan sonra da qoşulmaq üçün açıq qalır. Dövlətlər 3-cü bəndin müddəalarını nəzərə almaqla,
bu Protokolun müddəalarına riayət etməyə aşağıdakı yolla razılıq verdiklərini ifadə edə bilərlər:
a) ratifikasiya barədə qeyd-şərtsiz imzalama, qəbul və ya təsdiq etməklə; yaxud
b) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya, qəbul
etməklə və ya təsdiq etməklə; yaxud
2. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma bu barədə sənədi Təşkilatın Baş katibinə
saxlamağa vermək yolu ilə həyata keçirilir.
3. Konvensiyanı yalnız qeyd-şərtsiz imzalayan, ratifikasiya edən, qəbul edən, təsdiq edən və ya
ona qoşulan dövlətlər bu Protokolu qeyd-şərtsiz imzalaya, ratifikasiya edə, qəbul edə, təsdiq edə və ya ona
qoşula bilərlər.
V m a d də
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol aşağıdakı şərtlərin hər ikisinin yerinə yetirildiyi tarixdən on iki ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir:
a) ticarət gəmilərinin ümumi tutumu dünya ticarət donanması gəmilərinin ümumi tutumunun azı
50%-ni təşkil edən azı on beş dövlət IV maddəyə müvafiq surətdə Protokolun müddəalarına riayət etməyə
razılıqlarını bildirmişlər, və
b) yük markası haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokolun
qüvvəyə minməsi üçün şərtlər yerinə yetirilmişdir,
bu Protokolun 1992-ci il fevralın 1-dək qüvvəyə minmədiyi halda.
2. Bu Protokolu ratifikasiya etmək, qəbul etmək, təsdiq etmək və ya ona qoşulma barədə sənədi onun
qüvvəyə minməsindən ötrü şərtlər yerinə yetirildikdən sonra, ancaq qüvvəyə minmə, ratifikasiya etmə,
qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma tarixinə qədər saxlamağa təhvil verən dövlətlər üçün ratifikasiya,
qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma, hansı tarixin daha sonra gəlməsindən asılı olaraq, ya bu Protokolun
qüvvəyə minmə tarixində, ya da sənədin saxlanmağa verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə
minir.
3. Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ratifikasiya etmək, qəbul etmək, təsdiq etmək və ya
qoşulmaq barədə saxlanmağa verilmiş hər hansı sənəd onun saxlanmağa verildiyi tarixdən etibarən üç ay
keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
4. Bu Protokola düzəlişin VI maddəyə əsasən qəbul edildiyi tarixdən sonra ratifikasiya etmə, qəbul
etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma barədə saxlanmağa verilmiş istənilən sənəd bu Protokola edilən
düzəlişlərlə birlikdə ona aid edilir.
VI m a d d ə
Düzəlişlər
Konvensiyanın VIII maddəsində şərh edilmiş rəsmi qaydalar bu Protokola edilən düzəlişlərə aşağıdakı
şərtlərlə tətbiq olunur:
a) həmin maddədə Konvensiyaya və Razılığa gəlmiş Hökumətlərə istinadlar bu Protokola və müvafiq
surətdə bu Protokolun Tərəflərinə istinadları bildirir;
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b) bu Protokolun maddələrinə və ona Əlavəyə düzəlişlər Konvensiyanın maddələrinə və ya ona
Əlavənin I fəslinə düzəlişlərə tətbiq edilən rəsmi qaydaya (prosedura) müvafiq surətdə bəyənilməli və
qüvvəyə minməlidir;
c) bu Protokola Əlavəyə edilən əlavələrə düzəlişlər I fəsil istisna edilməklə, Konvensiyaya Əlavəyə
edilən düzəlişlərə tətbiq olunan rəsmi qaydaya müvafiq surətdə bəyənilə və qüvvəyə minə bilər.
V I I maddə
Denonsasiya
1. Bu Protokol həmin Tərəflər üçün bu Protokol qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş il keçdikdən
sonra hər hansı vaxtda istənilən Tərəfdən denonsasiya edilə bilər.
2. Denonsasiya Təşkilatın Baş katibinə denonsasiya barədə sənədi saxlamağa vermək yolu ilə həyata
keçirilir.
3. Denonsasiya bu barədə sənədin Təşkilatın Baş katibi tərəfindən alındığı tarixdən etibarən bir il
keçdikdən və ya həmin sənəddə göstərilə bilən daha uzun müddətdən sonra qüvvəyə minir.
4. Hər hansı Tərəfdən Konvensiyanın denonsasiyası həmin Tərəfdən bu Protokolun denonsasiyası
hesab edilir. Belə denonsasiya Konvensiyanın XVI maddəsinin "c" bəndinə müvafiq surətdə
Konvensiyanın denonsasiyası tarixindən qüvvəyə minir.
V I I I maddə
Depozitari
1. Bu Protokol Təşkilatın (bundan sonra - Depozitari) Baş katibinə saxlanmağa verilir.
2. Depozitari aşağıdakıları etməlidir:
a) bu Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərin Hökumətlərinə aşağıdakılar barədə
məlumat verməlidir:
i) tarixləri qeyd edilməklə ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında hər yeni
imzalanmış və ya saxlanmağa verilmiş sənəd barədə;
ii) bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixi barədə;
iii) bu Protokolun alınması tarixi və denonsasiyasının qüvvəyə minməsi tarixi qeyd edilməklə onun
denonsasiyası barədə istənilən sənədin saxlanmağa verilməsi barədə.
b) bu Protokolun əsl mətninin təsdiq edilmiş surətləri həmin Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş
bütün dövlətlərin Hökumətlərinə göndərilməlidir.
3. Bu Protokol qüvvəyə mindikdən dərhal sonra onun əsl mətninin təsdiq edilmiş surəti Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata alınmaq və dərc edilmək
üçün Depozitari tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə göndərilir.
IX m a d d ə
Dillər
Bu Protokol ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir və bütün
mətnlər eynidir. İtalyan dilinə rəsmi tərcümə hazırlanaraq imzalanmış əsl mətnlə birlikdə saxlanmağa təhvil
veriləcəkdir.
Londonda min doqquz yüz səksən səkkizinci il noyabrın on birində imzalanmışdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz Hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza
edənlər bu Protokolu imzalamışlar.
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"Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" 1978-ci il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyaya (1995-ci il tarixli əlavələrlə) qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə
çəkməyə dair" 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya (1995-ci il tarixli əlavələrlə) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 iyun 2004-cü il
№ 687-IIQ
Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və
növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
Dənizdə insan həyatının və əmlakın mühafizəsini gücləndirməyə, habelə dəniz mühitinin
qorunmasını, dənizçilərin hazırlanması və növbə çəkməyə ümumi razılıq əsasında beynəlxalq normalar
müəyyən edilməsi yolu ilə kömək göstərilməsini arzulayaraq,
Dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkmə haqqında Beynəlxalq
Konvensiyanın bağlanmasını bu məqsədə çatmağın ən yaxşı üsulu hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
Konvensiya üzrə ümumi öhdəliklər
(1) Tərəflər Konvensiyanın və onun ayrılmaz hissəsi olan Əlavənin müddəalarını icra etməyi
öhdələrinə götürürlər. Konvensiyaya edilən hər hansı bir istinad eyni zamanda Əlavəyə də edilən istinadı
bildirir.
(2) Tərəflər, dənizdə insan həyatının və əmlakın mühafizəsi, habelə dəniz mühitinin qorunması
baxımından gəmilərdə dənizçilərin lazımi ixtisasa malik olmaları və xidməti vəzifələrinin icrası üçün
yararlı olmalarını təmin etmək məqsədilə Konvensiyanın müddəalarının tam icrası üçün tələb oluna
biləcək bütün qanun, dekret, əmr və qaydaları qəbul etməyi və bütün digər tədbirləri görməyi öhdələrinə
götürürlər.
MaddəII
Anlayışlar
Konvensiyada, əgər xüsusi olaraq başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa,
(a) "Tərəf", onun üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi dövləti bildirir;
(b) "Administrasiya", bayrağı altında gəminin üzmək hüququ olan Tərəfin hökumətini bildirir;
(c) "Diplom" Administrasiya və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən verilən, yaxud
Administrasiya tərəfindən tanınan həqiqi sənəd deməkdir; necə adlandırılmasından asılı olmayaraq,
sahibinə bu sənəddə göstərilən və ya milli qaydalarla icazə verilən vəzifəni tutmaq hüququ verir;
(d) "Diplomun sahibi" qanuni əsaslarla diploma sahib olan şəxsi bildirir;
(e) "Təşkilat" Beynəlxalq Dəniz Təşkilatım (İMO) bildirir;
(f) "Baş katib" Təşkilatın Baş katibini bildirir;
(g) "Dəniz gəmisi" yalnız daxili sularda, mühafizə edilən və ya bilavasitə onlara yaxın olan su
hüdudlarında, yaxud liman qaydalarının qüvvədə olduğu rayonlarda üzən gəmilərdən fərqli olan gəmini
bildirir;
(h) "Balıqovlayan gəmi" balıq, balina, suiti, morj və dənizin başqa canlı ehtiyatlarını ovlamaqla məşğul
olan gəmini bildirir;
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(i) "Radiorabitə reqlamenti" radio rabitəsinin reqlamentini bildirir, bu reqlament qüvvəyə minən Elektrik
rabitəsi haqqında beynəlxalq Konvensiyanın əlavəsidir və ya onun əlavəsi kimi baxılır.
Maddə I I I
Tətbiq dairəsi
Konvensiya Tərəflərin bayrağı altında üzmək hüququ olan dəniz gəmilərində işləyən dənizçilərə tətbiq
olunur, aşağıdakı dənizçilər istisna edilir:
(a) hərbi gəmilərdə, yardımçı hərbi gəmilərdə və ya dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlət tərəfindən
istismar olunan və yalnız qeyri-kommersiya hökumət xidməti üçün istifadə edilən gəmilərdə xidmət edənlər.
Lakin hər bir Tərəf, ona məxsus olan və ya onun tərəfindən istismar edilən belə gəmilərin istismarına və ya
istismar imkanlarına zərər vurmayan müvafiq tədbirlər görmək yolu ilə belə gəmilərdə işləyən şəxslərin
Konvensiyanın tələblərinə, bu nə qədər məqsədəuyğun və təcrübədə mümkündürsə, cavab vermələrini
təmin etməlidir;
(b) balıqçı gəmilərində işləyənlər;
(c) kommersiya ilə məşğul olmayan gəzinti yaxtalarında işləyənlər və ya
(d) primitiv konstruksiyalı taxta gəmilərdə işləyənlər.
Maddə IV
Məlumatın təqdim olunması
(1) Tərəflər mümkün qədər qısa zamanda Baş katibə təqdim edirlər:
(a) Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlər üzrə dərc edilmiş qanım, dekret, əmr, qayda və digər
sənədlərin mətnini;
(b) Konvensiyaya müvafiq olaraq diplomların verilməsi üçün proqram və tədris müddətinə
münasibətdə, harda mümkündürsə, tam məlumatları, habelə milli imtahan və başqa tələbləri;
(c) Konvensiyaya müvafiq olaraq verilən diplomların kifayət sayda nümunələrini.
(2) Baş katib (1) (a) yarımbəndinə müvafiq olaraq alman istənilən təqdimat barədə bütün Tərəflərə
məlumat verir və xüsusilə IX və X maddələrin məqsədləri üçün ona (1) (b) və (c) yarımbəndlərinə müvafiq
olaraq təqdim edilmiş istənilən məlumatı Tərəflərin xahişinə görə onlara göndərir.
Maddə V
Başqa müqavilələr və təfsirlər
(1) Dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkmə normalarına dair Tərəflər
arasında hazırda qüvvədə olan bütün əvvəlki müqavilələr, konvensiyalar və sazişlər etibarda olduqları
müddət ərzində aşağıdakılara münasibətdə tam qüvvəsini saxlayır:
(a) bu Konvensiyanın tələb olunmadığı dənizçilərə;
(b)Konvensiyanın tətbiq olunduğu dənizçilərə, lakin o məsələlərdə ki, Konvensiyada xüsusi olaraq onlar
nəzərə alınmamışdır.
(2) Lakin bu Konvensiyanın müddəalarına zidd olan müqavilə, konvensiya və saziş üzrə öhdəlikləri
arasındakı ziddiyyətləri ləğv etmək məqsədilə Tərəflər belə müqavilə, konvensiya və sazişlər üzrə öz
öhdəliklərinə yenidən baxırlar.
(3) Konvensiyada xüsusi olaraq nəzərdə tutulmamış bütün məsələlər Tərəflərin qanunvericiliklərinin
mövzusu olaraq qalır.
(4) Heç nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının (XXV) 2750 C Qətnaməsinə
müvafiq olaraq çağırılmış BMT-nin dəniz hüququ üzrə Konfransının dəniz hüquqlarının kodlaşdırılması
və inkişafı, habelə dəniz hüququ və sahilboyu dövlətlərin təbiəti və yurisdiksiyası hüdudları və dövlət bayrağı
məsələləri üzrə hər hansı bir dövlətin indiki və ya gələcək iddialarını və hüquqi mövqelərini əvvəlcədən
Konvensiyada müəyyənləşdirmir.
Maddə VI
Diplomlar
(1) Kapitan, komandir və ya sıravi heyət üzvlərinin diplomları o namizədlərə verilir ki, onlar
Konvensiyanın Əlavəsinin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq işə, yaşa, sağlamlıqlarının vəziyyətinə,
hazırlıqlarına, ixtisaslarına və imtahanlara münasibətdə olan tələblərə Administrasiyanı təmin edəcək qədər
cavab verirlər.
(2) Bu maddəyə müvafiq olaraq kapitanlara və komandir heyət üzvlərinə verilən diplomlar, onları verən
Administrasiya tərəfindən Əlavənin 1/2 qaydası ilə müəyyənləşdirilmiş formada təsdiqlənir. Əgər təsdiq
ingilis dilində tərtib edilməyibsə, təsdiq də bu dildə tərcümə olunmalıdır.
Maddə V I I
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Keçid dövrünün müddəaları
(1)0 vəzifə ki, onu tutmaq üçün Konvensiya ilə diplom tələb olunur, Tərəflər üçün Konvensiya qüvvəyə
minənə qədər, Tərəflərin qanununa və ya Radiorabitə reqlamentinə müvafiq olaraq verilmiş peşəkar və ya
praktik standart diplomlar Tərəflər üçün Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra da etibarlı sayılır.
(2) Tərəf üçün Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra 5 ildən çox olmayan müddət ərzində Tərəfin
Administrasiyası artıq müəyyənləşmiş təcrübəyə müvafiq olaraq peşəkar standart diplomların verilməsini
davam etdirə bilər. Bu diplomlar Konvensiyanın məqsədləri üçün etibarlı sayılır. Keçid dövrü ərzində belə
diplomlar yalnız o dənizçilərə verilir ki, onlar gəmilərdə müəyyən ixtisas üzrə öz işlərinə başlamış olsunlar,
həmin ixtisasa aid olan belə diplomlar mövcud Konvensiya bu Tərəf üçün qüvvəyə minənə qədər verilmiş
olsun.
(3) Tərəf bu Konvensiya onun üçün qüvvəyə mindikdən sonra iki il müddətində bu Konvensiya üzrə
müvafiq diploma və ya belə Tərəf üçün Konvensiya qüvvəyə minənə kimi milli qanunlara uyğun olaraq
verilmiş peşəkar standart diploma malik olmayan dənizçilərə praktik diplomunu verə bilər, o dənizçilərə ki:
(a) Bu Tərəf üçün Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən əvvəlki 7 il hüdudlarında üç ildən az
olmayaraq praktik diplomu almaq istədiyi vəzifədə dənizdə işləmişlər;
(b) kafi işlədiklərinin sübutunu təqdim edirlər;
(c) ərizə verdikləri anda onların yaşı nəzərə alınmaqla, o cümlədən görmə və eşitmə də daxil
olmaqla, sağlamlıqlarının vəziyyətinə münasibətdə Administrasiyanın tələblərinə cavab verirlər.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün bu bəndin əsasında verilmiş praktik diplom Konvensiyanın
müddəaları əsasında verilmiş diplomun ekvivalenti kimi qəbul edilir.
Maddə V I I I
Güzəştli icazə
(1) Müstəsna zəruri hallarda Administrasiya, əgər onun fikrincə bu, insanlar, əmlak və ya ətraf mühit
üçün təhlükə yaratmırsa, müəyyən dənizçilərə müəyyən gəmidə, altı aydan artıq olmayan müəyyən vaxt
ərzində müvafiq diploma malik olmadığı vəzifədə işləməsi üçün güzəştli icazə verə bilər, bu şərtlə
ki, vakansiyanın olduğu vəzifəni tutmaq üçün güzəştli icazənin verildiyi şəxs təhlükəsizliyi təmin etməyə
münasibətdə Administrasiyanın tələblərinə cavab verən ixtisasa malik olsun. Belə icazə radiomütəxəssis və
ya radiotelefonçu vəzifəsini tutmaq üçün yalnız Radiorabitə reqlamentinin müvafiq müddəaları ilə nəzərdə
tutulmuş şərtlərlə verilir. Lakin kapitana və ya baş mexanikə güzəştli icazə yalnız fors-major şəraitində və
ancaq qısa zaman ərzində verilir.
(2) Hər hansı bir vəzifəni tutmaq üçün istənilən güzəştli icazə yalnız o şəxsə verilir ki, o, bir pillə
aşağı olan vəzifəni tutmaq üçün qanuni əsasda verilmiş sertifikatın sahibi olsun. Əgər Konvensiya ilə
bir pillə aşağıda olan vəzifəni tutmaq üçün diplom tələb olunmursa, güzəştli icazə Administrasiyanın
fikrincə, ixtisas və təcrübəsinə görə belə vəzifəni tutmaq üçün tələblərə aşkar surətdə uyğun gələn şəxsə
verilə bilər. Bununla belə, əgər həmin şəxs müvafiq diploma malik deyilsə, o, belə güzəştli icazənin
verilməsi ilə təhlükəsizliyin səviyyəsinin azaltmayacağının təsdiqi üçün Administrasiya tərəfindən qəbul
edilmiş yoxlamadan keçməlidir. Bundan başqa, Administrasiya mümkün olan qədər tez adı çəkilən
vəzifənin lazımi diplom sahibi tərəfindən tutulmasını təmin edir.
(3) Tərəflər hər ilin yanvar ayının birindən sonra mümkün qədər tez Baş katibə dəniz gəmilərində
işləmək üçün il ərzində hər bir vəzifəyə münasibətdə verilmiş güzəştli icazələrin ümumi sayı və ümumi
tutumu 1600 registr ton olan belə gəmilərin sayı barədə, ayrıca da ümumi tutumu 1600 registr tondan
artıq olan gəmilər üçün məlumatların olduğu məruzəni göndərirlər.
Maddə IX
Ekvivalentlər
(1) Konvensiya Administrasiyaya gəmidə iş stajmı və xüsusi olaraq texniki tərəqqini nəzərdə tutan
gəmi xidmətinin təşkilini, ayrı-ayrı gəmi tiplərini və yükdaşıma növlərini də əhatə edən mövcud nəzəri
və praktiki hazırlıq metodlarını qorumağı və ya başqa metodlar qəbul etməyi qadağan etmir, bu şərtlə
ki, gəmidə iş təcrübəsi, gəminin naviqasiya və texniki idarəetməsində və yüklə davranmaqda bilik və
ixtisasların səviyyəsi dənizdə təhlükəsizliyin səviyyəsini təmin etsin və çirkləndirmənin qarşısını almaqda
ən azı Gəmiçiliyin tələblərinə ekvivalent olmaqla səmərə versin.
(2) Belə metodlar haqqında məlumatlar mümkün qədər qısa zaman ərzində onları bütün Tərəflərə
göndərən Baş katibə təqdim edilir.
Maddə X
Nəzarət
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(1) Gəmilər, III maddə ilə istisna edilmiş gəmilərdən başqa, Tərəflərin limanlarında olduğu zaman bu
Tərəfin səlahiyyət verdiyi vəzifəli şəxslər tərəfindən bu gəmilərdə işləyən, Konvensiya üzrə diplomlara sahib
olmalı olan bütün dənizçilərin belə diplomlara və ya müvafiq güzəştli icazələrə malik olduqlarını yoxlamaq
məqsədilə apardıqları nəzarətə tabe olur. Bu diplomlar, əgər onların qeyri-qanuni yolla alınmasına və ya
diplom sahibinin əvvəlcədən verildiyi şəxs olmadığına güman etməyə gerçək əsaslar yoxdursa,
tanınmalıdır.
(2) (l)-ci bəndə və ya qayda 1/4 – “Nəzarət qaydası”nda göstərilən üsula müvafiq olaraq
çatışmazlıqların aşkar edildiyi hallarda, nəzarəti həyata keçirən vəzifəli şəxs dərhal gəmi kapitanını və
konsulu, əgər konsul yoxdursa, yaxında olan diplomatik nümayəndəni, yaxud gəminin bayrağı altında
üzdüyü dövlətin liman hakimiyyətini müvafiq tədbirlər görmək üçün yazılı surətdə xəbərdar edir. Belə
xəbərdarlıqda aşkar edilmiş çatışmazlıqlar haqqında ətraflı məlumat və bu çatışmazlıqların insanlar, əmlak
və ya ətraf mühit üçün təhlükə yaratdığını hesab etməyə Tərəfə imkan yaradan əsaslar olmalıdır.
(3) Əgər (l)-ci bəndə müvafiq surətdə nəzarətin həyata keçirildiyi zaman qayda 1/4-ün (3)-cü bəndində
adı çəkilən çatışmazlıqlar kənar edilməyibsə və gəminin ölçüsünü, tipini, səfərinin davamiyyətini və
xarakterini nəzərə alaraq, bununla insanlar, əmlak və ya ətraf mühit üçün təhlükənin yarandığı müəyyən
edilibsə, nəzarəti həyata keçirən Tərəf, belə təhlükənin kənarlaşdırıldığını hesab etməyə imkan verəcək
qədər bu tələblər yerinə yetirilənədək, gəminin dənizə çıxmaması üçün tədbirlər görür. Görülən tədbirlərə
dair faktlar haqqında Baş katibə dərhal məlumat verilir.
(4) Bu maddəyə müvafiq surətdə nəzarətin həyata keçirildiyi zaman gəminin əsaslandırılmamış
saxlanılmasına və limandan çıxmasını təxirə salmağa yol verməmək üçün bütün lazımi tədbirlər görülür.
Əgər gəmi əsaslandırılmadan saxlanıbsa və ya limandan çıxışı təxirə salınıbsa, bununla bağlı ona dəyən
zərərin və ya ziyanın əvəzinin ödənilməsinə hüququ vardır.
(5) Bu maddə tətbiq olunur, çünki onun tətbiqi Tərəf olmayan dövlətin bayrağı altında üzmək hüququ
olan gəmilərə Tərəfin bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərdən fərqli olaraq daha əlverişli şərait
yaradılmaması üçün lazım ola bilər.
Maddə XI
Texniki əməkdaşlığa kömək
(1)
Konvensiyanın Tərəfləri Təşkilatın məsləhəti və onun köməyi ilə aşağıdakılara münasibətdə
texniki yardım göstərilməsi xahişi ilə müraciət edən Tərəfləri, milli, subregional və regional əsasa üstünlük
verməklə Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsinə bundan sonra da yardımın
göstərilməsi üçün, inkişaf etməkdə olan dövlətlərin bu cəhətdən konkret ehtiyaclarını nəzərə alaraq
dəstəkləyirlər:
(a) inzibati (administrasiya-icra orqanı) və texniki heyətin hazırlanması;
(b) dənizçilərin hazırlanması üçün tədris ocaqlarının təsis edilməsi;
(c) tədris ocaqlarının avadanlıq və tədris vəsaitləri ilə təchiz edilməsi;
(d) dəniz gəmilərində təcrübə keçilməsi də daxil olmaqla, müvafiq hazırlıq proqramlarının
hazırlanması;
(e) dənizçilərin ixtisaslarının artırılması üzrə başqa tədbirlərin görülməsi.
(2) Təşkilat öz tərəfindən müvafiq surətdə yuxarıda şərh olunan istiqamətlərdə məsləhətlər üzrə və ya
başqa beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən də Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə yuxarıda şərh olunan
istiqamətlərdə əməkdaşlığa səy göstərməkdə davam edəcəkdir.
Maddə XII
Düzəlişlər
(1) Konvensiyaya düzəlişlər aşağıda göstərilən prosedurlardan hər biri ilə aparıla bilər.
(a) düzəlişlər Təşkilat tərəfindən baxıldıqdan sonra:
(i) Tərəfin təklif etdiyi istənilən düzəliş Baş katibə təqdim edilir, Baş katib düzəlişə baxılmazdan ən azı
altı ay əvvəl, onu Təşkilatın bütün üzvlərinə, bütün Tərəflərə və Beynəlxalq əmək bürosunun Baş
direktoruna göndərir;
(ii) belə yolla təqdim edilmiş və göndərilmiş düzəliş Təşkilatın Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsinə
baxılmaq üçün verilir;
(iii) Tərəflər, Təşkilata üzv olub-olmamasından asılı olmayaraq, Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi
Komitəsinin düzəlişlərin baxılması və təqdir edilməsi işində iştirak etmək hüququna malikdirlər;
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(iv) düzəlişlər tərkibi (a) (iii) yarımbəndi ilə nəzərdə tutulduğu kimi genişləndirilmiş Dənizdə
Təhlükəsizlik Komitəsində (bundan sonra - geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsi) iştirak edən və
səs verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə təqdir edilir, bu şərtlə ki, səsvermə anında Tərəflərin ən azı
üçdə biri iştirak etsin;
(v) bu yolla təqdir edilmiş düzəlişləri Baş katib qəbul edilmək üçün bütün Tərəflərə göndərir;
(vi) maddəyə düzəliş Tərəflərin üçdə ikisi tərəfindən qəbul edildiyi tarixdə qəbul edilmiş sayılır;
(vii) Əlavəyə düzəliş qəbul edilmiş sayılır:
(1) qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilən tarixdən iki il keçdikdən sonra; və ya
(2) bir ildən az olmayan müddət keçdikdən sonra, əgər o, geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik
Komitəsində onun təqdir edilməsi üçün iştirak edən və səs verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə
müəyyənləşdirilirsə;
əgər müəyyən edilmiş müddətdə Tərəflərin üçdə birindən çoxu və ya ümumi ticarət donanması tutumu
100 registr ton və artıq olan dünya ticarət donanması gəmilərinin ümumi tutumunun 50 və daha artıq faizini
təşkil edən Tərəflər Baş katibə belə düzəlişin əleyhinə olduqlarını bəyan etsələr, düzəliş qəbul edilmiş
sayılmır;
(viii) maddəyə düzəliş onu qəbul edən Tərəflər üçün düzəlişin qəbul edildiyi tarixdən altı ay keçdikdən
sonra o Tərəflər ki, düzəlişi bu tarixdən sonra qəbul edəcəkdir, - belə Tərəfin qəbul etdiyi tarixdən altı ay
keçdikdən sonra qüvvəyə minir;
(ix) Əlavəyə düzəliş onun qəbul olunduğu hesab edilən tarixdən altı ay keçdikdən sonra bütün Tərəflər
üçün qüvvəyə minir, (a) (vii) yarımbəndinə müvafiq olaraq belə düzəlişin əleyhinə olduqlarını bəyan etmiş
və belə bəyanatı geri götürməmiş Tərəflər isə istisna təşkil edirlər. Tərəf, düzəlişin qüvvəyə minmə tarixi
müəyyənləşənə qədər, belə düzəlişi onun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq, bir ildən çox olmamaqla və
ya geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsində düzəlişin təqdir edilməsi üçün iştirak edən və səs
verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə müəyyənləşdirilən daha artıq müddətdə, tətbiq etməkdən özünü
azad edəcəyi barədə Baş katibi xəbərdar edə bilər.
(b) Konfransı çağırmaqla edilən düzəlişlər:
(1) Tərəflərin üçdə birinin dəstəklədiyi Tərəfin xahişi ilə Təşkilat Beynəlxalq əmək bürosunun Baş
direktoru ilə birlikdə və ya onun məsləhəti ilə Konvensiyaya edilən düzəlişlərə baxmaq üçün Konfrans
çağırır;
(ii) belə Konfransda iştirak edən və səs verən Tərəflərin çoxluğu - üçdə ikisi tərəfindən təqdir edilmiş
düzəliş qəbul edilmək üçün bütün Tərəflərə Baş katib tərəfindən göndərilir;
(iii) əgər Konfrans başqa qərar qəbul etməsə, düzəliş qəbul olunmuş hesab edilir və bu məqsəd üçün
(a) (vi) və (a) (vii) və ya (a) (vii) və (a) (ix) yarımbəndləri ilə nəzərdə tutulmuş prosedurların şərtlərinə
müvafiq olaraq qüvvəyə minir, həm də bu yarımbəndlərdə geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik
Komitəsinə istinad Konfransa istinadı bildirir.
(2) Düzəlişin qəbul edildiyi barədə və ya onun əleyhinə olan bəyanat və ya xəbərdarlıq (1) bəndinin (a)
(ix) yarımbəndinə müvafiq olaraq yazılı surətdə Baş katibə verilir, o da belə təqdimatlar və onların alınma
tarixi barədə bütün Tərəflərə məlumat verir.
(3) Baş katib qüvvəyə minən hər hansı düzəliş və hər bir düzəlişin qüvvəyə mindiyi tarix barədə bütün
Tərəflərə məlumat verir.
Maddə XIII
İmzalanma, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
(1) Konvensiya 1978-ci il dekabr ayının 1-dən 1979-cu il noyabr ayının 30-dək Təşkilatın qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır, daha sonra qoşulmaq üçün açıq qalacaqdır. İstənilən dövlət aşağıdakı yolla Tərəf
ola bilər:
(a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqda qeyd-şərt olmadan imzalama;
(b) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqda qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya,
qəbuletmə və ya təsdiq etməklə və ya
(c) qoşulmaqla.
(2) Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiqetmə və ya qoşulma müvafiq sənədi saxlamaq üçün Baş katibə təhvil
verməklə həyata keçirilir.
(3) Baş katib ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin istənilən
imzalanması və ya saxlanılmaq üçün təhvil verilməsi və onun təhvil verildiyi tarix haqda Konvensiyanı
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imzalamış və ya ona tərəfdar çıxmış bütün dövlətlərə və Beynəlxalq əmək bürosunun Baş direktoruna
məlumat verir.
Maddə
XIV
Qüvvəyə minmə
(1) Konvensiya ümumi ticarət donanması tutumu 100 və daha artıq registr ton olan dünya ticarət
donanması gəmilərinin ümumi tutumunun 50 faizindən az olmayan ən azı iyirmi beş dövlətin onu
ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqda qeyd-şərt olmadan imzaladığı, ya da XIII maddəyə uyğun
olaraq ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında müvafiq sənədləri saxlamaq üçün təhvil
verdikləri tarixdən keçən on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
(2) Baş katib Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə onun qüvvəyə mindiyi
tarix barədə məlumat verir.
(3) On iki ay ərzində saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş (1) bənddə adı çəkilən ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənəd Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya hansı tarixin sonra
gələcəyindən asılı olaraq, belə sənədin saxlanılmaq üçün təhvil verildiyi tarixdən keçən üç aydan sonra
qüvvəyə minir.
(4) Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş ratifikasiya,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənəd təhvil verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
(5) Ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənəd XII maddə əsasında
Konvensiyaya düzəlişin qəbul olunduğu hesab edilən tarixdən sonra saxlanılmaq üçün təhvil verildikdə,
belə düzəlişlə olan Konvensiyaya aid edilir.
Maddə XV
Denonsasiya
(1) Konvensiyanı istənilən Tərəf həmin Tərəf üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən beş il
keçdikdən sonra istənilən vaxt denonsasiya edə bilər.
(2) Denonsasiya Baş katibə yazılı xəbərdarlıq göndərmək yolu ilə həyata keçirilir, o da qalan Tərəflərə
və Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna alman xəbərdarlıq və onun alınma tarixi, habelə
denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix haqqında məlumat verir.
(3) Denonsasiya Baş katibin bu barədə xəbərdarlıq aldığı tarixdən on iki ay keçdikdən sonra və ya
xəbərdarlıqda göstərilə bilən daha artıq müddət başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minə bilər.
Maddə XVI
Saxlanılmaq üçün təhvil vermə və qeydə alma
(1) Konvensiya saxlanılmaq üçün Baş katibə təhvil verilir, o da təsdiq edilmiş surətləri Konvensiyam
imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə göndərir.
(2) Konvensiya qüvvəyə minən kimi, Baş katib onun mətnini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq qeydiyyat və dərc edilmək üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə XVII
Dillər
Konvensiya ingilis, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir nüsxədə olmaqla imzalanmışdır, həm də
bütün mətnlər eynidir. Ərəb və alman dillərinə rəsmi tərcümələr hazırlanaraq, imzalanmış əsl nüsxə ilə
birlikdə saxlanılmağa təhvil veriləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş şəxslər
Konvensiyanı imzaladılar.
Min doqquz yüz yetmiş səkkizinci il iyul ayının 7-də Londonda imzalanmışdır.
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"Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında Konsulluq Konvensiyası"nın
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2004-cü il martın 23-də Daşkənd şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan
Respublikası arasında Konsulluq Konvensiyası" təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 may 2004-cü il
№ 670-IIQ
Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında
KONSULLUQ KONVENSİYASI
Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası,
iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına yardım etmək, habelə öz vətəndaşlarının
hüquqlarmı və mənafeyini daha səmərəli qorumağa səy göstərərək,
1963-cü il aprelin 24-də Vyanada imzalanmış konsulluq əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyasını
inkişaf etdirmək məqsədilə konsulluq münasibətlərini yerinə yetirmək üçün əlavə müddəalar müəyyən
etmək arzusu ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Təriflər
Bu Konvensiyada işlədilən terminlər aşağıdakı mənaları daşıyır:
1. "Konsulluq" - hər hansı baş konsulluq, konsulluq, vitse-konsulluq və konsulluq agentliyi;
2. "Konsulluq dairəsi" - qəbul edən ölkənin ərazisində konsulluğa öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
ayrılmış bölgə;
3. "Konsulluq başçısı" - konsulluğa rəhbərlik etmək tapşırığı almış şəxs;
4. "Konsulluğun vəzifəli şəxsi" - konsulluq başçısı daxil olmaqla, konsulluq funksiyalarını yerinə
yetirmək tapşırığı almış hər hansı şəxs;
5. "Konsulluğun əməkdaşı" - konsulluqda inzibati və texniki vəzifələri yerinə yetirən hər hansı şəxs;
6. "Xidmət personalı işçisi" - konsulluqda xidmət işlərini yerinə yetirən şəxs;
7. "Konsulluğun işçiləri" - yəni konsulluğun vəzifəli şəxsləri, konsulluq əməkdaşları və ya xidmət
personalı işçiləri;
8. "Konsulluq personalı işçiləri" - konsulluğun vəzifəli şəxsləri (konsulluq başçısı istisna olmaqla),
habelə konsulluğun əməkdaşı və xidmət personalı işçiləri;
9. "Xüsusi ev xidmətçisi" - konsulluq işçisinin yalnız xüsusi xidmətində olan şəxs;
10. "Konsulluq binaları" - kimin mülkiyyətində olmasından asılı olmayaraq, yalnız konsulluq
funksiyalarmı yerinə yetirmək üçün ayrılmış binalar və ya bina hissələri, bu binalara və yaxud bina
hissələrinə aid torpaq sahəsi;
11. "Konsulluq arxivləri" - konsulluğa aid bütün kağızlar, yazışmalar, sənədlər, kitablar, filmlər,
videosəsyazma lentləri, konsulluğun reyestrləri, şifr və kod cədvəlləri, kartotekalar, onların saxlanılması və
mühafizəsi, təmin edilməsi üçün ayrılmış ləvazimatlar;
12. "Göndərən dövlətin hava gəmisi" - hərbi hava gəmiləri istisna olmaqla, göndərən dövlətdə
qeydiyyatdan keçirilmiş bildirici işarələrini daşımaq hüququna malik olan hər hansı uçuş aparatı deməkdir.
Maddə 2
Konsulluqların açılması
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1. Göndərən dövlətin konsulluğu qəbul edən dövlətin ərazisində yalnız qəbul edən dövlətin razılığı ilə
açıla bilər.
2. Konsulluğun yerləşdiyi ərazi, onun dərəcəsi, konsulluq dairəsi və konsulluğun vəzifəli şəxslərinin
sayı göndərən dövlətlə qəbul edən dövlət arasında razılığa əsasən müəyyənləşdirilir.
3. Konsulluğun yerləşdiyi ərazidə, onun dərəcəsində və konsulluq dairəsində, yaxud konsulluğun
vəzifəli şəxslərinin sayında sonrakı dəyişiklikləri göndərən dövlət tərəfindən qəbul edən dövlətin razılığına
əsasən həyata keçirilə bilər.
4. Baş konsulluq və ya konsulluq, yerləşdiyi ərazidən kənarda vitse-konsulluq, yaxud konsulluq
agentliyi açmaq istədiyi halda da qəbul edən dövlətin razılığı zəruridir.
5. Mövcud konsulluğun tərkib hissəsini təşkil edən dəftərxananın onun yerləşdiyi ərazidən kənarda
açılması üçün də qəbul edən dövlətin əvvəlcədən müəyyən razılıq verməsi zəruridir.
Maddə 3
Konsulluq başçısının təyin olunması
1. Konsulluq başçısı təyin edilməzdən əvvəl göndərən dövlət tərəfindən diplomatik və ya digər
müvafiq kanallarla təklif olunan şəxs barədə qəbul edən dövlətin razılığı alınmalıdır.
2. Qəbul edən dövlət hər hansı bir şəxsin konsulluq başçısı sifətində təyin olunmasına razılıq verməzsə,
0, göndərən dövlətə bu imtinanın səbəblərini göstərməyə borclu deyil.
3. Göndərən dövlət diplomatik kanallar vasitəsilə qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə
konsulluq patentinin və ya konsulluq başçısının təyin edilməsi barədə digər analoji sənədi göndərir. Bu
sənəddə konsulluq başçısının tam adı, soyadı, vətəndaşlığı, konsulluğun yeri, dərəcəsi və konsulluq dairəsi
göstərilir.
4. Qəbul edən dövlət konsulluq patentini və ya digər analoji sənədi aldıqdan sonra konsulluğun
başçısının təyin edilməsi üçün ona formasından asılı olmayaraq ekzekvatura adlanan icazə sənədi verir.
Ekzekvaturanı və ya digər icazəni verməkdən imtina edən qəbul edən dövlət, göndərən dövlətə bu
imtinanın səbəblərini göstərməyə borclu deyil.
5. Bu maddənin 6-cı bəndində və 4-cü maddədə göstərilən hallar istisna olmaqla, konsulluq başçısı
yalnız belə ekzekvatura və ya digər icazə verildikdən sonra öz funksiyalarmı yerinə yetirməyə başlaya bilər.
6. Qəbul edən dövlət ekzekvatura və ya digər icazə sənədi verənədək müvəqqəti olaraq konsulluq
başçısına öz funksiyalarını yerinə yetirməyə razılıq verə bilər. Bu halda hazırkı Konvensiyanın müddəaları
tətbiq edilir.
7. Konsulluq başçısına hətta müvəqqəti olaraq öz funksiyalarmı yerinə yetirmək icazəsi verildikdən
sonra qəbul edən dövlət təcili surətdə konsulluq dairəsinin səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarına bu barədə
məlumat verməlidir. Bundan əlavə, qəbul edən dövlət konsulluq başçısının öz vəzifələrini icra etməsi və
bu Konvensiyadan irəli gələn üstünlüklərdən istifadə edə bilməsi üçün lazımi tədbirlər görülməsini təmin
edir.
Maddə 4
Konsulluq başçısının funksiyalarının müvəqqəti olaraq yerinə yetirilməsi
1. Əgər konsulluq başçısı öz funksiyalarmı yerinə yetirə bilmirsə və ya konsulluq başçısının vəzifəsi
boşdursa, konsulluq başçısının funksiyaları konsulluq başçısının vəzifələrini icra edən tərəfindən
müvəqqəti yerinə yetirilir.
2. Konsulluq başçısının vəzifələrini icra edən şəxsin tam adı və soyadı göndərən dövlətin diplomatik
nümayəndəliyi vasitəsilə və ya göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdə belə nümayəndəliyi olmadıqda,
konsulluq başçısı tərəfindən, yaxud o bunu etmək imkanına malik deyilsə, onda göndərən dövlətin hər hansı
səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edən tərəfin Xarici İşlər Nazirliyinə və yaxud həmin Nazirliyin
göstərdiyi orqana bildirilir. Bu bildiriş, bir qayda olaraq, qabaqcadan göndərilir.
3. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları konsulluq başçısı vəzifələrini icra edən şəxsə yardım
göstərir və onu himayə edirlər. Konsulluğa rəhbərlik etdiyi müddətdə ona bu Konvensiyanın müddəaları
müvafiq konsulluq başçısı üçün nəzərdə tutulan əsaslarla şamil edilir.
4. Göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyinin diplomatik heyət üzvü
göndərən dövlət tərəfindən bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına əsasən konsulluq başçısı vəzifələrinin
müvəqqəti icraçısı təyin olunarsa, o, diplomatik imtiyazlardan və toxunulmazlıqlardan qəbul edən dövlətin
buna etiraz etmədiyi təqdirdə istifadə etməklə davam edir.
Maddə 5
Konsulluq heyəti işçilərinin təyin olunması
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1. Göndərən dövlət konsulluq heyəti işçilərini 6-cı və 7-ci maddələrin müddəalarında göstərilən
istisnalarla, azad şəkildə təyin edə bilər.
2. Göndərən dövlət qəbul edən dövlətin istəyinə uyğun olaraq 7-ci maddənin 3-cü bəndində nəzərdə
tutulan hüquqlarının həyata keçirə bilməsi üçün, konsulluq başçısı istisna olmaqla, konsulluğun vəzifəli
şəxslərinin tam ad və soyadlarını, kateqoriyalarını və vəzifə dərəcələrini qabaqcadan qəbul edən dövlətə
bildirir.
3. Qəbul edən dövlət konsulluğun bütün işçilərinə və onların ailə üzvlərinə, onların statusunu, müvafiq
olaraq, konsulluq işçiləri və ailə üzvləri sifətində tanıyan şəxsiyyət vəsiqələri verir.
Maddə 6
Konsulluq vəzifəli şəxslərinin vətəndaşlığı
Konsulluğun vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin vətəndaşı olmalıdır.
Maddə 7
"Persona non qrata" elan olunmuş şəxslər
1. Qəbul edən dövlət istədiyi vaxt diplomatik kanallarla göndərən dövlətə konsulluğun bu və ya digər
vəzifəli şəxsinin "persona non qrata", yaxud hər hansı işçisinin arzu olunmaz şəxs olduğu barədə məlumat
verə bilər. Bu halda göndərən dövlət, müvafiq olaraq, həmin şəxsi geri çağırmalı və ya onun funksiyalarmı
dayandırmalıdır.
2. Göndərən dövlət bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən öhdəliyi məqbul müddətdə yerinə
yetirməkdən imtina edərsə və ya yerinə yetirməzsə, qəbul edən dövlət müvafiq olaraq həmin şəxsin
ekzekvaturasını və ya digər icazəsini ləğv edə, yaxud onu konsulluq işçisi kimi tanımaqdan imtina edə bilər.
3. Konsulluğun işçisi kimi təyin edilmiş şəxs qəbul edən dövlətin ərazisinə daxil olanadək və ya o,
artıq qəbul edən dövlətdədirsə, öz vəzifələrinin icrasına başlayanadək arzuolunmaz şəxs elan edilə bilər.
Hər belə halda göndərən dövlət onun təyinatmı ləğv edir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərində göstərilən hallarda qəbul edən dövlət göndərən dövlətə öz
qərarının səbəbini bildirməyə borclu deyildir.
Maddə 8
Təyin olunma, gəlmə və getmə haqqında qəbul edən dövlətə bildirilməsi
1. Qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə və ya bu nazirlik tərəfindən göstərilən orqana
aşağıdakılar barədə bildirilir:
a) konsulluğun işçilərinin təyin olunması, təyin olunduqdan sonra onların konsulluğa gəlmələri,
tamamilə qayıtmaları və ya onların funksiyalarının dayandırılması, konsulluqda işlədiyi müddətdə onların
statusuna təsir göstərən bütün başqa dəyişikliklər barədə;
b) konsulluq işçisinin onunla daimi yaşayan ailə üzvü, habelə lazımi hallarda bu və ya digər şəxsin ailə
üzvlüyünə daxil olması, yaxud ailə üzvlüyündən çıxması;
c) xüsusi ev xidmətçilərinin gəlmələri və tamamilə getmələri və lazımi hallarda onların xidmətlərinin
bu sifətdə dayandırılması;
d) qəbul edən dövlətdə daimi yaşayan imtiyaz və immunitetlərə malik olan şəxslərin konsulluq işçiləri
və ya xüsusi ev xidmətçiləri qismində əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi, yaxud azad edilməsi.
2. Gəlmə və tamamilə getmə barədə bildiriş mümkün qədər qabaqcadan verilməlidir.
Maddə 9
Konsulluq və yaşayış binalarının əldə edilməsi
1. Göndərən dövlət öz adından və ya onun tərəfindən müvəkkil edilmiş hər hansı fiziki və ya hüquqi
şəxs vasitəsilə qəbul edən dövlətin qanun və qaydalarına uyğun olaraq və bu dövlətin razılığı ilə mülkiyyət
şəklində, istifadə üçün, icarəyə götürmək və ya hər hansı başqa formada sahiblik üçün aşağıdakıları əldə
edə bilər:
a) konsulluq binaları, konsulluq başçısının iqamətgahı, hər bir konsulluq vəzifəli şəxsinin, qəbul edən
dövlətin vətəndaşı olmayan və bu dövlətdə daimi yaşamayan hər bir konsulluq əməkdaşının yaşayış
binasını;
b) hər hansı belə konsulluq binalarının və yaşayış binalarının tikilməsi üçün nəzərdə tutulan torpaqları.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq göndərən dövlət, eləcə də belə
konsulluq yaşayış binalarını və ya torpaq sahələrini yaxşılaşdıra bilər.
3. Qəbul edən dövlət göndərən dövlətə bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən hüquqları
həyata keçirməkdə müvafiq yardım göstərir və onu himayə edir.
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4. Bu maddədə göstərilən müddəalar qəbul edən dövlətin binaların yerləşdirilməsini, tikintisini və
habelə şəhər planlaşdırılmasını və rayonlaşdırılmasını tənzimləyən qanun və qaydalarına riayət etmək
məsuliyyətindən göndərən dövlətin azad edilməsi kimi təfsir olunmamalıdır.
Maddə 1 0
Fəxri konsulluq vəzifəli şəxsləri
Razılaşan hər iki tərəf fəxri konsulluq vəzifəli şəxsinin təyin olunması barədə razılığa gələrlərsə, onlar
fəxri konsulluq vəzifəli şəxslərinə tətbiq edilən rejimin müəyyən edilməsi məqsədilə bu Konvensiyanın
müddəaları və beynəlxalq ümumi hüququn normalarına əsasən müvafiq sazişlərin bağlanması məsələləri
ilə əlaqədar məsləhətləşmələr keçirəcəklər.
Maddə 1 1
Konsulluqların, konsulluq işçilərinin müdafiəsi və onlara verilən imkanlar
1. Qəbul edən dövlət konsulluğa funksiyalarını yerinə yetirmək üçün bütün imkanları təmin edir.
2. Qəbul edən dövlət konsulluğun vəzifəli şəxslərinə lazımi hörmətlə yanaşır, konsulluğun vəzifəli
şəxslərinin və qəbul edən dövlətin vətəndaşları olmayan, qəbul edən dövlətdə qanuni olaraq daimi yaşayış
icazəsi olan əcnəbi statusuna malik olmayan digər konsulluq işçilərinin, habelə yuxarıda göstərilən hər
hansı birinin onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin şəxsiyyətinə, azadlığına və ləyaqətinə xələl gətirə bilən
halların qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür.
Maddə 1 2
Dövlət bayrağı və gerbi
1. Göndərən dövlət bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq qəbul edən dövlətdə öz dövlət
bayrağından və gerbindən istifadə etmək hüququna malikdir.
2. Göndərən dövlətin dövlət bayrağı konsulluğun binası üzərində, onun dövlət gerbi konsulluğun
binasında, binanın giriş qapılarında sancıla, habelə bayrağı konsulluq başçısının iqamətgahında, xidməti
vəzifələrini yerinə yetirərkən onun nəqliyyat vasitələrinin üzərində ucaldıla bilər.
3. Bu maddədə göstərilən hüquqları yerinə yetirərkən göndərən dövlət qəbul edən dövlətin qanunqaydalarına və adətlərinə riayət edir.
Maddə 1 3
Konsulluq binalarının toxunulmazlığı
1. Konsulluq binaları bu maddənin müddəalarına əsasən toxunulmazdır.
2. Qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanları, konsulluq binalarının yalnız konsulluq məqsədləri üçün
istifadə edilən hissəsinə konsulluq başçısının, göndərən dövlətin diplomatik nümayəndəliyinin başçısı və
ya onlardan biri tərəfindən təyin olunmuş şəxsin icazəsi olmadan daxil ola bilməzlər. Bu bənddə göstərilən
şəxslərdən heç biri tərəfindən birbaşa etiraz olmazsa, təcili mühafizə tədbirləri tələb edən yanğın və ya
digər
təbii
fəlakət
hallan
zamanı,
qəbul
edən
dövlətin orqanları konsulluq binalarına daxil ola bilərlər. Lakin bu, orqanlara konsulluq binalarının,
arxivlərinin toxunulmazlıq prinsiplərini pozmaq, xüsusilə onu öyrənmək və müsadirə etmək icazəsi vermir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına riayət edərkən qəbul edən dövlətin üzərinə konsulluq
binalarını hər cür zorla daxil olma və ya zərər yetirə biləcək hərəkətlərdən müdafiə etmək, konsulluğun
narahatlığına səbəb olan, ləyaqətinə xələl gətirən hər cür halların qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər
görmək kimi xüsusi vəzifə düşür.
4. Konsulluğun binası, onun avadanlığı, konsulluğun əmlakı, habelə nəqliyyat vasitələri dövlət
müdafiəsi və ya başqa ictimai ehtiyaclar baxımından aparılan hər növ rekvizisiyaya qarşı immunitetdən
istifadə edir.
Maddə 14
Konsulluq arxivinin və sənədlərinin toxunulmazlığı
Konsulluq arxivləri və konsulluq sənədləri yerindən asılı olmayaraq hər vaxt toxunulmazdır.
Maddə 1 5
Konsulluq binalarının vergilərdən azad edilməsi
1. Sahibi və kirayəçisi göndərən dövlət və ya onun adından çıxış edən hər hansı bir şəxs olan konsulluq
binaları və konsulluq başçısının iqamətgahı konkret xidmət növlərinə görə ödəniş istisna edilməklə dövlət,
rayon və ya bələdiyyə vergilərindən, yığımlarından və rüsumlarından azad edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən vergi istisnaları qəbul edən dövlətin qanım və qaydalarına
əsasən göndərən dövlətlə və ya onun adından çıxış edən şəxslə müqavilə bağlanmış şəxslərdən tutulan
yığımlara, rüsumlara və vergilərə tətbiq edilmir.
1298

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 16
Yerdəyişmə azadlığı
Dövlət təhlükəsizliyi baxımından giriş qadağan edilən, yaxud tənzimlənən bölgələr haqqında qanunqaydalara zidd olmadığı təqdirdə, qəbul edən dövlət konsulluğun bütün işçilərini konsulluq dairəsi
ərazisində yerdəyişmə və səyahət azadlığı ilə təmin edir.
Maddə 1 7
Əlaqələr azadlığı
1. Qəbul edən dövlət bütün rəsmi məqsədlər üçün konsulluğun əlaqələr azadlığına icazə verməli və
onu qorumalıdır. Konsulluq göndərən dövlətin hökuməti ilə, diplomatik nümayəndəliyi ilə, harada
yerləşməsindən asılı olmayaraq digər konsulluqlarla əlaqə saxlayarkən, diplomatik və konsulluq kuryerləri
də daxil olmaqla, diplomatik və konsulluq valizalarından, şifrlənmiş və kodlaşdırılmış depeşalardan və
bütün uyğun rabitə vasitələrindən istifadə edə bilər. Lakin konsulluq yalnız qəbul edən dövlətin razılığı
əsasında radioötürücü quraşdıra və istismar edə bilər.
2. Konsulluğun rəsmi yazışmaları toxunulmazdır. Rəsmi yazışmalar məfhumu altında konsulluğa və
onun funksiyalarına aid yazışmalar başa düşülür.
3. Konsulluq valizasını təşkil edən bütün yerlər aydın görünən zahiri işarələrə malik olmalı və yalnız
konsulluğunu rəsmi istifadəsi üçün ayrılmış yazışmalardan, sənədlərdən, əşyalardan ibarət ola bilər.
4. Konsulluq valizası açıla və tutulub saxlanıla bilməz. Lakin qəbul edən dövlətin səlahiyyətli
orqanlarının valizada yazışmalar, sənədlər və ya əşyalar və bu maddənin 3-cü bəndində göstərilənlərdən
başqa digər əşyaların güman edildiyi ciddi əsasları olduqda o, göndərən dövlətin müvəkkil edilmiş
nümayəndəsinin iştirakı ilə valizanın açılmasını tələb edə bilər. Göndərən tərəf bu tələbləri yerinə
yetirməkdən imtina etdiyi halda onu göndərən yerə qaytarmalıdır.
5. Konsulluq kuryeri onun statusunu və konsulluq valizasını təşkil edən yerlərin saymı göstərən rəsmi
sənədlə təchiz edilir.
Qəbul edən dövlətin razılığı olan hallar istisna edilməklə, o nə qəbul edən dövlətin vətəndaşı ola bilməz,
nə də göndərən dövlətin vətəndaşı olmadığı təqdirdə, qəbul edən dövlətdə daimi yaşayan şəxs ola bilməz.
Öz funksiyalarını yerinə yetirərkən o, qəbul edən dövlətin müdafiəsi altında olur, şəxsi toxunulmazlıqdan
istifadə edir, bu və ya digər formada nə həbs edilə, nə də tutulub saxlanıla bilməz.
6. Göndərən dövlət, onun diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları ad hoc konsulluq kuryerlərini
təyin edə bilərlər. O halda bu maddənin 5-ci bəndinin müddəaları, konsulluq kuryerinin ona etibar edilmiş
valizanı aidiyyəti üzrə çatdırdığı andan sənəddə göstərilən immunitetlərinin dayandırılması istisna olmaqla
tətbiq edilir.
7. Konsulluq valizası liman və aeroporta istiqamət alan və ora gəlməyə icazəsi olan mülki təyyarə
komandirinə tapşırıla bilər. O, valizanı təşkil edən yerlərin sayını göstərən sənədlə rəsmi təchiz edilir, lakin
o, konsulluq kuryeri sayılmır. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli yerli hakimiyyət orqanlarının razılığına
əsasən konsulluq öz işçilərindən birini təyyarə komandirindən valizanı bilavasitə və maneəsiz qəbul
etməyə, yaxud ona təhvil verməyə göndərə bilər.
Maddə 18
Konsulluğun vəzifəli şəxslərinin şəxsi toxunulmazlığı
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsi və onların ailə üzvləri şəxsi toxunulmazlıqdan istifadə edirlər. Onlar bu
və ya digər formada həbs edilə və tutulub saxlanıla bilməzlər.
2. Qəbul edən dövlət konsulluğun vəzifəli şəxslərinə və onların ailə üzvlərinə hörmət etməli və onların
şəxsi azadlığına və ləyaqətinə hər hansı qəsdlərdən xəbərdarlıq üçün bütün zəruri tədbirlər görməlidir.
Maddə 19
Yurisdiksiyaya qarşı immunitetlər
Konsulluğun vəzifəli şəxsləri və onların ailə üzvləri qəbul edən dövlətdə aşağıdakı mülki iddialar
istisna olunmaqla, cinayət, mülki və inzibati yurisdiksiyaya qarşı immunitetdən istifadə edirlər:
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri tərəfindən göndərən dövlətin agenti simasında bilavasitə və ya
dolayısı ilə öz üzərinə öhdəlik götürmədən bağladığı müqavilələrdən irəli gələn hallarda.
2. Yol-nəqliyyat vasitələri, gəmi və təyyarə ilə bağlı bədbəxt hadisələr nəticəsində üçüncü tərəfə
vurulan zərərə görə.
Maddə 20
Şahid ifadəsini vermək öhdəliyi
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1. Konsulluq işçiləri məhkəmə və inzibati işlərin baxılması zamanı şahid ifadəsi vermək üçün çağırıla
bilərlər. Konsulluq əməkdaşı və ya xidmət personalı işçisi bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan
hallar istisna olmaqla, şahid ifadəsi verməkdən imtina edə bilməz. Konsulluğun vəzifəli şəxsi şahid ifadəsi
verməkdən imtina edərsə, ona qarşı heç bir məcburiyyət və cəza tədbirləri tətbiq edilə bilməz.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsindən şahid ifadəsi verməyi tələb edən orqan vəzifələrini yerinə yetirmək
üçün ona maneə yaratmaqdan çəkinməlidir. Bu orqan imkan daxilində konsulluğun vəzifəli şəxsinin
ifadəsini yaşadığı yerdə, konsulluqda dinləyə və ya yazılı qaydada qəbul edə bilər.
3. Konsulluq işçiləri öz vəzifələrini yerinə yetirmələrinə dair şahid ifadəsi verməyə və ya buna aid
rəsmi yazışmaları təqdim etməyə borclu deyillər. Onlar göndərən dövlətin milli qanunvericiliyini izah edən
şahid ifadəsi verməkdən imtina etmək ixtiyarına da malikdirlər.
Maddə 21
İmtiyazlardan və immunitetlərdən imtina edilməsi
1. Göndərən dövlət konsulluq işçilərinin və onların ailə üzvlərinin 18, 19 və 20-ci maddələrdə nəzərdə
tutulan imtiyazlarından və immunitetlərindən imtina edə bilər.
2. Bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, belə imtina müəyyən yazılı şəkildə
qəbul edən dövlətə bildirilməlidir.
3. Konsulluğun vəzifəli şəxsi və ya konsulluq işçisi tərəfindən, yurisdiksiyaya qarşı immunitetdən
istifadə etməklə məhkəmə işi qaldırılması, 19-cu maddəyə uyğun olaraq, bilavasitə əsas iddia ilə bağlı hər
hansı qarşılıqlı iddiaya münasibətdə onun yurisdiksiyaya qarşı immunitetinə istinad etmək hüququndan
məhrum edir.
4. Mülki və ya inzibati işlər üzrə yurisdiksiyadan imtina etmək məhkəmə qərarlarının nəticəsi olan icra
hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı immunitetdən imtina demək deyildir. Belə hərəkətlərə
münasibətdə ayrıca imtina zəruridir.
Maddə 22
Xarici vətəndaş sifətində qeydiyyata düşməkdən və yaşayış icazəsi almaqdan azad edilmə
1. Konsulluq vəzifəli şəxsləri, konsulluq əməkdaşları və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvləri qəbul
edən dövlətin xarici vətəndaşların qeydiyyatına dair qanun və qaydalarında nəzərdə tutulan bütün
öhdəliklərdən və yaşayış icazəsi almaqdan azad edilirlər.
2. 1-ci maddənin müddəaları göndərən dövlətdə daimi xidmətdə olmayan konsulluq əməkdaşına,
habelə belə əməkdaşın ailə üzvlərinə tətbiq edilmir.
Maddə 23
İşləməyə görə icazə almaqdan azad edilmə
1. Konsulluğun işçiləri göndərən dövlət üçün görülən işlərin yerinə yetirilməsilə əlaqədar qəbul edən
dövlətin qanun və qaydaları ilə müəyyən edilən xarici vətəndaşların əmək fəaliyyətinə görə icazə almaq
vəzifəsindən azad edilirlər.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxslərinin xüsusi ev xidmətçiləri və konsulluq əməkdaşları qəbul edən
dövlətdə gəlir əldə etmək məqsədilə heç bir fəaliyyətlə məşğul olmadıqları halda bu maddənin 1-ci
bəndində nəzərdə tutulan vəzifələrdən azad edilirlər.
Maddə 24
Sosial təminata aid istisnalar
1. Bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, qəbul edən dövlətdə qüvvədə
olan sosial təminat haqqında qərarlar göndərən dövlət üçün görülən işlərlə əlaqədar olaraq, konsulluq
işçilərinə və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə şamil edilmir.
2. Bu maddənin birinci bəndində nəzərdə tutulan istisnalar eləcə də yalnız konsulluq işçilərinin
xidmətində olan xüsusi ev xidmətçilərinə aşağıdakı şərtlərlə aid edilir:
a) onlar qəbul edən dövlətin vətəndaşları və bu dövlətdə daimi yaşayan deyillər;
b) qəbul edən dövlətdə və ya üçüncü dövlətdə qüvvədə olan sosial təminat haqqında müddəalar onlara
aid edilmədikdə.
3. Bu maddənin ikinci bəndində nəzərdə tutulan istisnalar şamil edilməyən şəxsləri əmək fəaliyyətinə
cəlb edən konsulluq işçiləri iş fəaliyyətinə cəlb edənin üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.
4. Bu maddənin birinci və ikinci bəndlərində nəzərdə tutulan istisnalar qəbul edən dövlətin icazə
verdiyi təqdirdə, onun qəbul edən dövlətdə sosial təminat sistemində könüllü iştirakına maneə yaratmır.
Maddə 25
Vergi istisnaları
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1. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri, konsulluq əməkdaşları, habelə onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvləri,
aşağıdakılar istisna olmaqla, qəbul edən dövlətin hər növ şəxsi, əmlak, dövlət, rayon, bələdiyyə vergi, yığım
və rüsumlarından azaddırlar:
a) əmtəə və xidmətin dəyərinə, bir qayda olaraq, daxil edilmiş dolayı vergi;
b) bu Konvensiyanın 15-ci maddəsinin müddəalarında nəzərdə tutulan istisnalarla, qəbul edən dövlətin
ərazisində yerləşən daşınmaz əmlaka görə vergi və yığımlar;
c) bu Konvensiyanın 27-ci maddəsinin "b" bəndində nəzərdə tutulan istisnalarla, qəbul edən dövlətin
miras qalmış əmlaka, vərəsəliyə və ya əmlakın keçirilməsinə görə vergi və rüsumlar;
d) mənbəyi qəbul edən dövlətdə yerləşən kapitaldan alınan gəlir də daxil olmaqla, şəxsi gəlirə vergi və
yığımlar, qəbul edən dövlətdəki kommersiya və maliyyə müəssisələrinə kapital qoyuluşuna görə vergi;
e) konkret xidmət növlərindən istifadəyə görə yığımlar;
f) bu Konvensiyanın 15-ci maddəsinin müddəalarında nəzərdə tutulan istisnalarla, qeydiyyat,
məhkəmə, reyestr rüsumları, gerb yığımları və ipoteka yığımları.
2. Xidmət personalı işçilərinin göndərən dövlətdə aldıqları əmək haqqı vergidən, digər yığım və
rüsumlardan azaddır.
3. Əmək haqlan qəbul edən dövlətdəki vergilərdən azad olmayan şəxsləri əmək fəaliyyətinə cəlb edən
konsulluq işçiləri qəbul edən dövlətin qanun və qaydalarına uyğun olaraq iş fəaliyyətinə cəlb edənin üzərinə
düşən öhdəliklərə əməl edirlər.
Maddə 26
Gömrük rüsumlarından və nəzarətdən azad edilmə
1. Qəbul edən dövlət özünün qəbul olunmuş qayda-qanunlarına uyğun olaraq, aşağıda göstərilən
əşyaları bu ölkəyə gətirməyə və aparmağa icazə verir, saxlamağa görə yığım, miniklə daşınma yığımı və
buna oxşar xidmətlər üçün ayrılan yığımlar istisna olmaqla, onları bütün gömrük rüsumlarından, vergi və
yığımlarından azad edir:
a) konsulluğun rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş əşyalar;
b) ev avadanlığı da daxil olmaqla, konsulluğun vəzifəli şəxsinin və onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan əşyalar. İstehlak mallarının miqdarı müvafiq şəxslərin
bilavasitə tələbatı üçün lazım olan miqdardan artıq olmamalıdır.
2. Konsulluq əməkdaşları ilk dəfə ölkəyə gətirilmiş ev avadanlığı və əşyalarla bağlı bu maddənin 1-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan və immunitetlərdən istifadə edirlər.
3. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri onlarla yaşayan və birlikdə ölkəyə gələn ailə üzvlərinin şəxsi baqajları
yoxlamalardan azaddır. Bu baqaj yalnız bu maddənin 1-ci bəndinin "b" yarımbəndində nəzərdə tutulan
istisnaların şamil edilmədiyi əşyaların güman olunduğuna ciddi əsaslar olduqda, yaxud idxalı və ixracı
qəbul edən dövlətin qayda-qanunlarına uyğun olaraq qadağan edilmiş və eləcə də qəbul edən dövlətin
karantin qaydaları ilə tənzimlənən əşyalar olduqda yoxlanıla bilər. Bu cür yoxlama yalnız müvafiq
konsulluğun vəzifəli şəxsinin və ya onun ailə üzvünün iştirakı ilə aparılır.
Maddə 27
Konsulluq işçilərinin və onların ailə üzvlərinin miras qalmış əmlakı
Konsulluq işçisi və ya onunla birlikdə yaşayan ailə üzvü öldükdə qəbul edən dövlət:
1. Həmin şəxsin ölümünədək ölkədən çıxarılması qadağan edilən əmlak istisna edilməklə, ölənin qəbul
edən dövlətdə əldə etmiş olduğu daşınan əmlakını çıxarmağa imkan verir.
2. Ölmüş şəxsin qəbul edən dövlətdə konsulluq işçisi sifətində işləməsi və ya ailə üzvü kimi yaşaması
ilə əlaqədar qəbul edən dövlətin ərazisində yerləşən miras qalmış daşınan əmlakdan vərəsəliyə görə, yaxud
mirasa görə heç bir dövlət, rayon, bələdiyyə vergi və rüsumu tutulmur.
Maddə 28
Şəxsi mükəlləfiyyətdən azad edilmə
Qəbul edən dövlət konsulluq işçilərini və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərini, xüsusiyyətindən asılı
olmayaraq, əmək və dövlət mükəlləfiyyətlərindən, habelə rekvizisiya, kontribusiya və hərbi düşərgələr
salmaq kimi hərbi mükəlləfiyyətlərdən azad etməlidir.
Maddə 29
Konsulluq imtiyazlarının və immunitetlərinin başlanması və bitməsi
1. Konsulluğun hər bir işçisi qəbul edən dövlətin ərazisinə daxil olub təyinat ölkəsinə gedərkən və ya
bu ölkədə olduğu təqdirdə öz vəzifələrinin icrasına başladığı andan bu Konvensiyada nəzərdə tutulan
imtiyazlardan və immunitetlərdən istifadə edir.
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2. Konsulluq işçisinin onunla birlikdə yaşayan ailə üzvləri, xüsusi ev xidmətçiləri qəbul edən dövlətin
vətəndaşları olmadıqları və bu dövlətdə yaşamadıqları təqdirdə bu maddənin birinci bəndinə uyğun olaraq
imtiyaz və immunitetlərin ona verildiyi andan qəbul edən dövlətin ərazisinə gəldiyi vaxtdan və ya müvafiq
olaraq ailə üzvlüyünə daxil olduğu, yaxud onun ev xidmətçiləri hesab olunduğu andan bu Konvensiyada
nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan və immunitetlərdən istifadə edirlər.
3. Konsulluq işçisinin funksiyaları dayandırıldıqda, qəbul edən dövləti tərk etdiyi andan və ya bu
dövləti tərk etmək üçün lazım olan müddət keçəndən sonra həmin şəxsin, onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin, yaxud xüsusi ev xidmətçilərinin imtiyazları və immunitetləri, bu hallardan hansı birinin tez
başlandığından asılı olaraq, dayandırılır. Lakin həmin vaxtadək, hətta silahlı münaqişə olduqda belə, bu
imtiyazlar və immunitetlər davam edir. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən şəxslərin imtiyazları və
immunitetləri onların müvafiq olaraq həmin şəxsin ailə üzvləri sayılmadığı və ya öz xidmətlərini tərk etdiyi
vaxtdan dayandırılır. Lakin o qeyd şərtlə ki, onlar lazımi müddət ərzində qəbul edən dövləti tərk etmək
niyyətində olduqda, ölkədən gedənədək imtiyazları və immunitetləri saxlanılır.
4. Lakin konsulluğun vəzifəli şəxsi və ya konsulluq əməkdaşı funksiyalarını yerinə yetirərkən onun
yurisdiksiyaya qarşı immunitetləri heç bir müddətlə məhdudlaşdırılmadan davam edir.
5. Konsulluq işçisi öldükdə, onun birlikdə yaşayan ailə üzvləri qəbul edən dövləti tərk edənədək və ya
qəbul edən dövləti tərk etmək üçün məqbul müddət keçənədək, bu hallarda hansının tez başlamasından asılı
olaraq, onlara verilmiş imtiyaz və immunitetlərdən istifadə etməkdə davam edirlər.
Maddə 30
Qəbul edən dövlətin qanun və qaydalarına hörmət
1. İmtiyazlardan və immunitetlərdən istifadə edən şəxslər imtiyazlarına və immunitetlərinə xələl
gətirmədən qəbul edən dövlətin qanun və qaydalarına hörmət etməlidir. Onlar eləcə də bu dövlətin daxili
işlərinə qarışmamalıdırlar.
2. Konsulluq binaları konsulluq funksiyalarına uyğun gəlməyən məqsədlər üçün istifadə
edilməməlidir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları dəftərxanaların, digər orqanların və ya idarələrin
konsulluğun tutduğu binada yerləşdirilməsi imkanını istisna etmir, bu şərtlə ki, belə dəftərxanalara verilmiş
otaqlar konsulluğun istifadə etdiyi otaqlardan ayrılmış olsun. Bu halda bu Konvensiyaya əsasən göstərilən
dəftərxanalar konsulluq binalarının hissəsi hesab edilmir.
Maddə 3 1
Üçüncü şəxslərə vurulan zərərdən sığorta
Konsulluğun işçiləri yol nəqliyyat vasitələrinin, gəmi və təyyarələrin istifadəsi ilə əlaqədar üçüncü
şəxslərə vurulan zərərə münasibətdə qəbul edən dövlətin qanun və qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş bütün
tələblərə riayət etməlidir.
Maddə 32
Gəlir əldə etmək məqsədilə şəxsi fəaliyyətə aid xüsusi müddəalar
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri qəbul edən dövlətdə şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə heç bir peşəkar
və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmamalıdır.
2. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş imtiyazlar və immunitetlər aşağıdakılara aid edilmir:
a) qəbul edən dövlətdə şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə şəxsi fəaliyyətlə məşğul olan konsulluq
əməkdaşla və xidmət personalı işçisinə;
b) bu bəndin "a" yarımbəndində göstərilən şəxsin ailə üzvlərinə və ya xüsusi ev xidmətçilərinə;
c) konsulluq işçilərinin qəbul edən dövlətdə gəlir əldə etmək məqsədilə şəxsi fəaliyyətlə məşğul olan
ailə üzvlərinə.
Maddə 33
Qəbul edən dövlətin vətəndaşları və bu dövlətdə daimi yaşayanlar
Konsulluğun vəzifəli şəxsləri istisna olmaqla, qəbul edən dövlətin vətəndaşı olan və ya bu dövlətdə
daimi yaşayan konsulluq işçiləri, onların ailə üzvləri, habelə ev xidmətçiləri qəbul edən dövlət tərəfindən
onlara verilmiş dərəcədə üstünlüklər, imtiyazlar və immunitetlərdən istifadə edirlər. Lakin qəbul edən
dövlət bu şəxslərin üzərində öz yurisdiksiyasını elə həyata keçirməlidir ki, konsulluğun funksiyalarını
yerinə yetirmək üçün lazımsız maneə yaratmasın.
Maddə 3 4
Konsulluq funksiyalarının yerinə yetirilməsi
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Konsulluq funksiyaları konsulluqlar tərəfindən həyata keçirilir. Bu funksiyalar hazırkı Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən də yerinə yetirilir.
Maddə 35
Diplomatik nümayəndə tərəfindən konsulluq funksiyalarının yerinə yetirilməsi
1. Bu Konvensiyanın müddəaları konteksdən irəli gələn dərəcədə konsulluq funksiyalarının
diplomatik nümayəndəlik tərəfindən yerinə yetirildiyi hallarda da tətbiq edilir.
2. Diplomatik nümayəndəlikdə konsulluq funksiyalarının yerinə yetirilməsi tapşırılan əməkdaşların
soyadları qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə və ya bu Nazirlik tərəfindən göstərilən orqana
bildirilir.
3. Konsulluq funksiyalarını icra edərkən diplomatik nümayəndəlik qəbul edən dövlətin qaydaqanunlarının və adətlərinin icazə verdiyi dərəcədə qəbul edən dövlətin həm yerli, həm də mərkəzi
hakimiyyət orqanlarına müraciət edə bilər.
4. Bu maddənin ikinci bəndində göstərilən şəxslərin imtiyazları və immunitetləri beynəlxalq hüququn
diplomatik münasibətlərə aid olan normaları ilə tənzimlənməkdə davam edir.
Maddə 3 6
Üçüncü dövlətdə və ya üçüncü dövlət adından konsulluq
funksiyalarının konsulluq idarəsi hüdudlarında və hüdudlarından
kənarda yerinə yetirilməsi
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsi bu Konvensiyada göstərilən konsulluq funksiyalarını öz konsulluq
dairəsinin hüdudlarında yerinə yetirmək hüququna malikdir.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin razılığı ilə konsulluq funksiyalarını öz konsulluq
dairəsi hüdudlarından kənarda yerinə yetirə bilər.
3. Göndərən dövlət müvafiq dövlətləri xəbərdar etdikdən sonra qəbul edən dövlətin müəyyən şəkildə
ifadə edilmiş etirazı olmadığı təqdirdə qəbul edən dövlətdə açılmış konsulluq idarəsinə 3-cü dövlətdə
konsulluq funksiyalarını yerinə yetirməyi tapşıra bilər.
4. Qəbul edən dövləti müvafiq şəkildə xəbərdar etdikdən sonra qəbul edən dövlət etiraz etmirsə,
göndərən dövlətin konsulluğu qəbul edən dövlətdə 3-cü dövlətin adından konsulluq funksiyalarını yerinə
yetirə bilər.
Maddə 37
Konsulluq funksiyaları
Bu Konvensiyanın bununla əlaqədar müddəalarını nəzərə alaraq konsulluq funksiyaları aşağıdakılardır:
a) qəbul edən dövlətdə göndərən dövlətin və onun vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərin beynəlxalq
hüquqla yol verilən hüdudlarda müdafiə edilməsi;
b) göndərən dövlətlə qəbul edən dövlət arasında ticarət, iqtisadi, mədəni və elmi əlaqələrin inkişafına
yardım göstərilməsi, habelə bu Konvensiyada göstərilən digər yollarla dostluq münasibətlərinin inkişafına
kömək göstərilməsi;
c) bütün qanuni yollarla qəbul edən dövlətin ticarət, iqtisadi, mədəni və elmi həyatındakı şərtlərin və
hadisələrin aydınlaşdırılması, onlar haqqında göndərən dövlətin hökumətinə və maraqlı şəxslərə məlumat
verilməsi;
d) göndərən dövlətin vətəndaşlarının pasportlarının və digər sənədlərinin verilməsi, ləğv edilməsi,
düzəlişlər edilməsi, götürülməsi və ya saxlanması və göndərən dövlətə getmək arzusunda olan şəxslərin
vizalarının və ya müvafiq sənədlərinin verilməsi, müddətinin uzaldılması və ya ləğv edilməsi;
e) göndərən
dövlətin
vətəndaşlarına
və
hüquqi
şəxslərinə
kömək
və
yardım
göstərilməsi;
f) göndərən dövlətin vətəndaşlarının rifah halı və digər humanitar mülahizələrə görə olduğu yeri
müəyyən etməklə əlaqədar qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarından yardım alınması;
q) göndərən dövlətin vətəndaşlarının qəbul edən dövlətdən təcili olaraq getmək üçün aşağıdakı şərtlər
daxilində hüquqlarının müdafiəsi:
1) getmək məqsədi olan şəxsə aid xüsusi hallar yarandıqda, inzibati və məhkəmə prosedurlarının
yerinə yetirilməsi;
2) ölkədən getmək məqsədində olan şəxs tərəfindən onun getməsi ilə əlaqədar adi rəsmiyyətlərin
yerinə yetirilməsində, bu şərtlə ki, həmin tələblərin yerinə yetirilməsi ayrı-seçkilik xarakteri daşımır və
təcili getməyə maneə yaratmaq üçün istifadə edilmir;
1303

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

h) notarius, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatçısı vəzifələrinin icra edilməsi, habelə inzibati
xarakterli digər funksiyaların yerinə yetirilməsi, bu şərtlə ki, bu hallarda heç bir şey qəbul edən dövlətin
qanunlarına zidd deyildir;
i) göndərən dövlətin vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin qəbul edən dövlətin ərazisində qəbul edən
dövlətin qanunlarına uyğun olaraq "mortis causa" varisliyi halında mənafeyinin qorunması;
y) qəbul edən dövlətin qanun və qaydaları ilə müəyyən edilmiş çərçivədə göndərən dövlətin vətəndaşı
olan yetkinlik yaşına çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan digər şəxslərinin, xüsusilə həmin
şəxslər üzərində hər hansı bir qəyyumluq və ya himayəçiliyin müəyyən edilməsi tələb edilirsə, mənafeyinin
müdafiəsi;
k) qəbul edən dövlətdə qəbul olunmuş təcrübə və qaydalara riayət etmək, qəbul edən dövlətin məhkəmə
və digər idarələrində göndərən dövlətin vətəndaşlarının təmsilçiliyi və ya lazımi təmsilçiliyinin qəbul edən
dövlətin qanun və qaydalarına uyğun olaraq bu vətəndaşların ölkədə olmaması və ya öz hüquqlarının və
mənafelərinin vaxtlı-vaxtında həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bu vətəndaşların hüquqlarının və maraqlarının
mühafizəsi üçün ibtidai tədbirlər barədə sərəncam verilməsinin təmin edilməsi;
1) beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq və ya belə sazişlər olmadıqda qəbul edən dövlətin qanunlarına və
qaydalarına zidd olmayaraq məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin verilməsi və ya məhkəmə
tapşırıqlarının və göndərən dövlətin məhkəmələri üçün ifadələrin alınması üzrə tapşırıqların icra edilməsi;
m) göndərən dövlətin milliyyətinə mənsub olan və bu dövlətdə qeydiyyatdan keçmiş təyyarələrə,
onların heyətinə münasibətdə göndərən dövlətin qanun və qaydalarına uyğun olaraq nəzarət və təftiş
hüquqlarının həyata keçirilməsi;
n) bu maddənin "m" bəndində göstərilən təyyarələrə və onların heyətlərinə yardım göstərilməsi, gəmi
sənədlərinin qəbul edilməsi və qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanlarının hüquqlarına zərər gətirmədən
yolda baş vermiş mübahisələrin və ya göndərən dövlətin qanun və qaydaları ilə müəyyən edilmişsə, kapitan,
heyət üzvləri arasında olan hər bir hadisənin istintaqı;
o) göndərən dövlət tərəfindən konsulluğa verilmiş, qəbul edən dövlətin qanun və qaydaları ilə qadağan
edilməyən hər bir funksiyanın yerinə yetirilməsi və ya qəbul edən dövlət bu funksiyaların yerinə
yetirilməsinə etiraz etmirsə, yaxud da göndərən dövlət və qəbul edən dövlət üçün qüvvədə olan beynəlxalq
müqavilələr ilə baxılmışdırsa.
Maddə 38
Konsulluq icazəsi
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri göndərən dövlətin vətəndaşları ilə sərbəst şəkildə əlaqə saxlaya və
onlara baş çəkə bilər. Göndərən dövlətin vətəndaşları da göndərən dövlətin konsulluq vəzifəli şəxsləri ilə
əlaqə saxlamaq və onlara baş çəkməklə əlaqədar eyni azadlığa malikdirlər.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri göndərən dövlətin xəbərsiz itkin düşmüş vətəndaşının axtarılmasında
yardım göstərilməsi üçün qəbul edən dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarına müraciət edə bilər.
Maddə 39
Həbs və məhkəmə araşdırmaları üzrə funksiyalar
1. Göndərən dövlətin hər hansı vətəndaşı konsulluq dairəsinin ərazisində həbs edilərsə, qəbul edən
dövlətin səlahiyyətli orqanları təcili olaraq 4 gün müddətində göndərən dövlətin konsulluğuna bu barədə
məlumat verirlər.
2. Göndərən dövlətin həbsdə olan vətəndaşının konsulluğa ünvanladığı bütün məlumatlar qəbul edən
dövlətin orqanları tərəfindən bu konsulluğa çatdırılır.
3. Konsulluğun vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin həbsdə olan vətəndaşı ilə söhbət etmək, habelə onun
hüquqi nümayəndəliyini təmin etməklə əlaqədar tədbir görmək üçün ona baş çəkmək hüququna malikdir.
Bu görüşlərdən birincisinə üç sutkaya qədər müddətdə icazə verilir.
4. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri göndərən dövlətin həbsdə olan vətəndaşının adından, həmin vətəndaş
konsulluğun vəzifəli şəxsinin yanında bu hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə etiraz edərsə, onlar hər hansı bir
tədbiri görməkdən çəkinməlidirlər.
5. Qəbul edən dövlət göndərən dövlətin həbsdə olan, məhkəməyə, araşdırmalara verilən vətəndaşlarına
bu maddənin müddəaları haqqında məlumat verir və bu barədə cinayət işinin materiallarında müvafiq
qeydlər edir.
6. Bu maddədə həbsdə olan şəxsə istinad, haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilən qəbul edən dövlətdə
həbs edilən və ya şəxsi azadlıqları hər hansı bir formada məhdudlaşdırılmağa məruz qalan, məhkəməyə
qədər ibtidai həbsdə olan və həbsxanada cəza çəkən şəxsləri də əhatə edir.
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7. Bu maddədə göstərilən hüquqlar qəbul edən dövlətin qanun və qaydalarına uyğun olaraq həyata
keçirilir.
Maddə 40
Vərəsəliklə əlaqədar funksiyalar
1. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları mümkün qədər qısa müddətdə konsulluq vəzifəli şəxsinə
onun konsulluq dairəsində bu orqanlara göndərən dövlətin vətəndaşı kimi məlum olan şəxsin ölümü barədə
məlumat verir, habelə miras qalmış əmlakı, vəsiyyətnamənin mövcud olduğunu, eləcə də qəbul edən
dövlətdə olan və ya təmsil olunan hər hansı şəxsin bu əmlakın sərəncamçısı təyin olunması barədə
konsulluğun vəzifəli şəxsini xəbərdar edir.
2. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları mümkün qədər qısa müddət ərzində göndərən dövlətin
və ya bu səlahiyyətli orqanlara göndərən dövlətin vətəndaşı kimi məlum olan hər hansı bir şəxsin qəbul
edən dövlətin ərazisində qalmış miras əmlaka vərəsə və ya vərəsəlik üçün müraciəti, rədd edilən olduğu
halda bu barədə konsulluğun vəzifəli şəxsini xəbərdar edirlər.
3. Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin ərazisində göndərən dövlətin vətəndaşının ölümü və
ya qəbul edən dövlətin ərazisində qalmış miras əmlakın mövcud olması barədə qəbul edən dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına məlumat verir.
4. Bu maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərində əks olunmuş miras qalmış əmlaka aid məsələlərə
münasibətdə, habelə qəbul edən dövlətin qanun və qaydalarının icazə verdiyi dərəcədə konsulluğun vəzifəli
şəxsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
a) miras əmlakın müdafiəsi, saxlanması və onun üzərində sərəncam verilməsinin təmin edilməsi üçün
qəbul edən dövlətdə tədbir görmək;
b) bu maddənin a) bəndində göstərilən tədbirlərin görülməsində şəxsən və ya hər hansı digər şəkildə
iştirak etmək;
c) qəbul edən dövlətdə olmayan və bu dövlətdə nümayəndəsi olmayan bu əmlaka qanuni marağı olan
göndərən dövlətin vətəndaşlarının nümayəndəliyini təmin etmək.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq nümayəndəliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər görüldüyü
halda, bu nümayəndəlik təmsil edən şəxslər tərəfindən beləliklə öz xüsusi nümayəndələrini təyin edənədək
və ya hüquqlarını və mənafeyinin müdafiəsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürənədək davam edir.
6. Göndərən dövlətin hər hansı vətəndaşı qəbul edən dövlətin ərazisində müvəqqəti olduğu zaman bu
dövlətdə daimi yaşayan olmadığı təqdirdə konsulluğun vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin qanununu nəzərə
alaraq sahibliyə daxil ola və ölənin sənədləri, pulları və sair şəxsi əmlakı üzərində sərəncam verə bilər, bu
şərtlə ki, qəbul edən dövlətin ərazisində bu cür sənədlərin, pulların və ya şəxsi əmlakın iddiasında olan şəxs
olmasın.
Müvəqqəti
sahiblik
hüquqları qəbul edən dövlətin qanun və ya qaydalarına müvafiq olaraq lazımi surətdə təyin olunmuş
sərəncam verənə və ya digər müvəkkil olunmuş şəxsə verilir.
7. Göndərən dövlət və qəbul edən dövlət miras qalmış əmlakın verilməsinə yardım edirlər:
a) əmlakın gətirilməsi və çıxarılmasına razılığı tələb olunan dövlətin qanun-qaydaları ilə birbaşa
qadağan edilməyən miras əmlakın hissəsi olan əşyaların gətirilməsi və çıxarılmasına razılıq alınması yolu
ilə; və
b) bu bəndin a) yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq miras əmlakın hər
hansı hissəsinin realizə edilməsinə icazə verilməsi yolu ilə; və
c) göndərən dövlətin valyutası ilə vərəsəliyə görə müraciəti rədd edilən şəxsin yaşadığı dövlətdə
ödənilən haqq, vergi və rüsumlar çıxılmaqla xalis gəlirin köçürülməsinə icazə vermək yolu ilə.
8. Hər hansı şəxsin ölümü ilə əlaqədar göndərən dövlətin vətəndaşının pul
və ya başqa mülkiyyətə hüququ vardırsa, miras qalmış əmlak, bədbəxt hadisələrin baş verməsi ilə əlaqədar
kompensasiyaların verilməsi üçün qanunlara uyğun olaraq yerinə yetirilən ödəmələr, habelə həyatın sığorta
edilməsi ilə əlaqədar ödəmələr daxil olmaqla, konsulluq vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin vətəndaşının
adından, əgər bu vətəndaş qəbul edən dövlətin ərazisində deyildirsə, məhkəmədən, hakimiyyət
orqanlarından və ya ayrı-ayrı şəxslərdən pul və ya digər mülkiyyət ala bilər.
Maddə 4 1
Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar funksiyalar
Konsulluğun vəzifəli şəxsinin hüquqları:
a) göndərən dövlətin vətəndaşlarını qeydiyyatdan keçirmək;
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b) göndərən dövlətin qanunlarına və qaydalarına uyğun vətəndaşlıq məsələlərinə aid ərizələrin qəbul
edilməsi və ya alınması, sənədlərin verilməsi və təqdim edilməsi.
Maddə 42
Vətəndaşlıq vəziyyəti məsələlərinə aid funksiyalar
1. Konsulluq vəzifəli şəxsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
a) göndərən dövlətin vətəndaşlarının doğumu və ölümü qeydiyyatı kitabının aparılması və müəyyən
məlumatların və sənədlərin alınması;
b) göndərən dövlətin vətəndaşlarının vətəndaşlıq vəziyyətinə aid olan hər hansı vəsatət və ya ərizələrin
qəbul edilməsi.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən müddəalar şəxsləri qəbul edən dövlətin qanun və
qaydalarından irəli gələn öhdəliklərdən azad etmir.
Maddə 4 3
Qəyyumluğa aid funksiyalar
1. Göndərən dövlətin vətəndaşı olan və tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya yetkin iş yaşına
çatmayan şəxslərin marağına cavab verən qəyyum və himayəçilərin təyin edildiyi bütün hallarda qəbul edən
dövlətin səlahiyyətli orqanları müvafiq məlumatları olduqda, təxirə salınmadan müvafiq konsulluğa
məlumat verməlidirlər.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına onları qəyyum və himayəçi
təyin etmək üçün münasib olan şəxslərin soyadlarını təklif etmək hüququna malikdir.
Maddə 44
Göndərən dövlətin hava gəmisinə kömək göstərilməsi
1. Konsulluq vəzifəli şəxsi öz konsulluğu dairəsində göndərən dövlətin, qəbul edən dövlətin ərazisində
olan hava gəmisinə, komandirinə və ekipajının üzvlərinə lazımi kömək göstərmək, habelə:
a) hava gəmisinin bortuna qalxmaq, komandir və ekipajın hər hansı üzvünü dindirmək, habelə gəminin
uçuşu və yükləri barədə məlumat almaq;
b) uçuş vaxtı baş vermiş hər hansı bədbəxt hadisəni qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanlarının
hüquqlarına zərər vurmadan təhqiq etmək;
c) komandir və ekipajın üzvləri arasında mübahisəni həll etmək, habelə hava gəmisində təhlükəsizlik
tədbirlərini görmək;
d) hava gəmisinə aid olan sənədləri qəbul etmək, baxmaq, təşkil etmək, imzalamaq və ya təsdiq etmək;
e) göndərən dövlətin tapşırığı ilə hava gəmisinə aid olan digər problemləri həll etmək hüququna
malikdir.
2. Komandir və ekipajın üzvləri olduqları dövlətin qanun və qaydalarını pozmamaqla konsulluq vəzifəli
şəxsi ilə birbaşa əlaqə saxlamaq hüququna malikdirlər.
Maddə 4 5
Göndərən dövlətin bayrağı altında olan hava gəmisinə qarşı məcburi tədbirlər zamanı onun
müdafiə edilməsi
1. Əgər qəbul edən dövlətin məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları göndərən dövlətin gəmisində
məcburi tədbirlər görmək, yaxud istintaq aparmaq istəyərlərsə, konsulluğun vəzifəli şəxsi və ya onun
nümayəndəsinin həmin tədbirlərin görülməsində iştirak etmək imkanına malik olması üçün bu barədə qəbul
edən dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət orqanları tərəfindən qabaqcadan xəbərdar edilməlidir. Təcili hallarda
qabaqcadan bildiriş göndərmək mümkün olmazsa, konsulluğa qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarının
gördüyü tədbirlər, konsulluq vəzifəli şəxsinin xahişi ilə isə görülmüş tədbirlərin nəticəsi barədə təcili
surətdə məlumat verirlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən qəbul
edən dövlətin ərazisində (hava gəmisinin bortundan kənarda) gəmi komandirinə və ya hər hansı bir heyət
üzvünə münasibətdə görülən tədbirlərə də müvafiq şəkildə aiddir.
3. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinin müddəaları qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən
gömrük, aeroportun administrasiyası, karantin, sərhəd nəzarəti xətti ilə həyata keçirilən adi inspeksiyalarda,
habelə uçuşların təhlükəsizliyini təmin edilməsinə yönəlmiş və ya ətraf ərazinin çirklənməsinin qarşısını
almaq üçün görülən tədbirlərdə tətbiq edilmir.
4. Konsulluğun vəzifəli şəxsinin və ya göndərən dövlətin hava gəmisi komandirinin xahişi, yaxud
icazəsi ilə həyata keçirilən hallar istisna olmaqla, qəbul edən dövlətin asayişi, təhlükəsizliyi və ictimai
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qaydası pozulmursa, qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları göndərən dövlətin hər hansı hava gəmisinin
daxili işlərinə qarışa bilməzlər.
Maddə 46
Qəbul edən dövlətin ərazisində qəza və ya avariyaya uğrayan hava gəmisinə göstərilən kömək
1. Əgər göndərən dövlətin bayrağı altında olan hava gəmisi qəbul edən dövlətin ərazisində qəza və ya
avariyaya uğrayarsa, qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları gecikdirilmədən konsulluğu hava gəmisinin
bortundakı insanların, yükün və digər əmlakın xilas olunması üzrə görülmüş tədbirlərdən xəbərdar edir.
2. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları konsulluğun vəzifəli şəxsinə qəza və ya avariyaya
uğrayan hər hansı hava gəmisinə, onun ekipajı və sərnişinlərinə kömək göstərməkdə mane olmur və bu
məqsədlə konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanlarına kömək üçün müraciət edə
bilər.
3. Qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanları göndərən dövlətin hava gəmisi qəzaya və ya avariyaya
uğrayarsa və ya hava gəmisinə məxsus hər hansı əşya, habelə yük qəbul edən dövlətin ərazisində tapılarsa
və ya qəbul edən dövlətin hava limanına gətirilərsə, sahibkar və ya sığorta şirkətinin nümayəndəsi iştirak
etmirsə və ya bu əmlakın saxlanılması və ya istifadəsi üzrə tədbirlər görə bilmirsə, konsulluğu
gecikdirilmədən xəbərdar edir. Bu halda konsulluğun vəzifəli şəxsi onların adından zəruri tədbirlər görə
bilər.
4. Göndərən dövlətin qəzaya və ya avariyaya uğrayan və ya göndərən dövlətdə istifadə edilməsi halları
istisna olmaqla, hər hansı digər səbəbdən yük və əmlak üçün müstəqil şəkildə uçuşu davam etdirə bilməyən
hava gəmisindən hər hansı bir gömrük rüsumu tutula bilməz.
5. Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarının hava gəmisinin qəza və ya
avariyaya uğramasının səbəblərinin müəyyən edilməsində iştirak etmək hüququna malikdir.
Maddə 47
Qəbul edən dövlətin orqanları ilə əlaqə
Konsulluğun vəzifəli şəxsi öz funksiyalarını icra edərkən müraciət edə bilər:
a) öz konsulluq dairəsinin yerli səlahiyyətli orqanlarına;
b) qəbul edən dövlətin qanun, qayda və adətləri və ya müvafiq beynəlxalq müqavilələrin imkan verdiyi
dərəcədə qəbul edən dövlətin mərkəzi səlahiyyətli orqanlarına.
Maddə 48
Konsulluq yığımları
1. Konsulluq qəbul edən dövlətin ərazisində icra etdiyi konsulluq aktları üçün göndərən dövlətin qanun
və qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş yığım və rüsumlar tuta bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan yığım və rüsum şəklində məbləğ, bu yığım və rüsumların
tutulması üçün verilən qəbzlər qəbul edən dövlətin vergi, yığım və rüsumundan azaddır.
3. Qəbul edən dövlət bu vasitə ilə konsulluğa toplanmış məbləği onun rəsmi bank hesabında qoymağa
icazə verir.
Maddə 49
Konsulluğun vəzifəli şəxsinin funksiyasının dayandırılması
1. Konsulluğun işçisinin funksiyaları xüsusilə aşağıdakı hallarda dayandırılır:
a) göndərən dövlət onun funksiyalarının dayandırılması barədə qəbul edən dövlət xəbərdar edildikdə;
b) 3-cü maddəyə uyğun olaraq qəbul edən dövlət tərəfindən verilmiş ekzekvaturanın və ya digər
icazənin ləğv edilməsi halında;
c) qəbul edən dövlət onu konsulluq personalı kimi hesab etmədiyini göndərən dövlətə bildirdiyi halda.
Maddə 50
Qəbul edən dövlətdən getmə
Qəbul edən dövlət hətta silahlı münaqişə zamanı konsulluq işçilərinə və qəbul edən dövlətin
vətəndaşları olmayan xüsusi ev xidmətçilərinə və ya vətəndaşlığından asılı olmayaraq onların ərazisində
daimi yaşayan xaricilərə, habelə onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə, müvafiq işçilərin funksiyaları
dayandırıldıqdan sonra onların getməyə hazırlaşması və mümkün qədər qısa müddətdə çıxıb getməsi üçün
lazım olan vaxt və şərait yaratmalıdır. Qəbul edən dövlət zəruri olan hallarda xüsusilə onların özü üçün və
ya qəbul edən dövlətdə əldə edilmiş və ölkədən gedərkən daşınması qadağan edilməyən əmlak üçün onların
sərəncamına nəqliyyat vasitələri verməlidir.
Maddə 5 1
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Konsulluq binalarının və arxivlərinin, habelə göndərən dövlətin mənafeyinin müstəsna hallarda
qorunması
1. İki dövlət arasında konsulluq münasibətləri qırıldığı halda:
a) qəbul edən dövlət hətta silahlı münaqişə zamanı konsulluq binalarına, habelə konsulluğun əmlakına
və konsulluq arxivinə hörmətlə yanaşmalı, onları mühafizə etməlidir;
b) göndərən dövlət konsulluq binalarının və onlarda olan əmlakın, konsulluğun arxivinin mühafizəsini
qəbul edən dövlət üçün məqbul sayılan üçüncü dövlətə tapşıra bilər;
c) göndərən dövlət öz mənafeyini və vətəndaşlarının mənafeyini qəbul edən dövlət üçün məqbul
sayılan üçüncü dövlətə tapşırıla bilər.
2) Konsulluq müvəqqəti və ya tamamilə bağlandığı halda bu maddənin 1-ci bəndinin "a" yarımbəndinin
müddəaları tətbiq olunur. Bu əlavə:
a) əgər göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdə diplomatik nümayəndəliyi yoxdursa, lakin bu dövlətin
ərazisində başqa konsulluğu mövcuddursa, başlanmış konsulluğun binalarının, onlarda olan əmlakın,
konsulluq arxivinin mühafizəsini və qəbul edən dövlətin razılığı ilə, bu konsulluğun dairəsindəki konsulluq
funksiyalarının yerinə yetirilməsini tapşıra bilər; və ya:
b) əgər göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdə nə diplomatik nümayəndəliyi, nə də konsulluğu
yoxdursa, bu maddənin 1-ci bəndinin "b" və "c" yarımbəndlərinin müddəaları tətbiq olunur.
Maddə 52
Qüvvəyə minmə və qüvvədə olma müddəti
1. Bu Konvensiya ratifikasiya olunmalıdır və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi tarixindən 30 gün
sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya Razılığa gələn Tərəflərdən birinin diplomatik kanallarla Razılığa gələn digər Tərəfə
bu Konvensiyanın qüvvəsini ləğv etmək niyyəti barədə göndərdiyi yazılı bildirişinin tarixindən altı ay
keçənədək qüvvədə qalacaqdır.
Daşkənd şəhərində 2004-cü il martın 23-də iki nüsxədə Azərbaycan, özbək və rus dillərində
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

Özbəkistan Respublikası
adından
(imza)
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"Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1992-ci il martın 17-də Helsinki şəhərində imzalanmış "Sənaye qəzalarının
transsərhəd təsiri haqqında" Konvensiyaya müvafiq bəyanatlarla (bəyanatların mətni əlavə olunur)
qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 may 2004-cü il
№ 645-IIQ
Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında
KONVENSİYA
PREAMBULA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
indiki və gələcək nəsillərin maraqları naminə, insanların və ətraf mühitin sənaye qəzalarının təsirindən
mühafizəsinin xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
sənaye qəzalarının insanlara və ətraf mühitə ciddi zərərli təsirinin qarşısının alınması və ekoloji
təhlükəsiz və dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq məqsədilə, qəzaların qarşısının alınması, onlara
hazırlığın və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasının təmin edilməsində rasional, iqtisadi cəhətdən
məqsədəuyğun və səmərəli tədbirlərin istifadəsini həvəsləndirən bütün cəhdlərə dəstəyin vacibliyini və
təxirəsalınmazlığını etiraf edərək,
sənaye qəzalarının zərərli təsirinin sərhədlərdən kənarda hiss edilə biləcəyini və dövlətlər arasında
əməkdaşlığı tələb etdiyini nəzərə alaraq,
müvafiq siyasəti möhkəmləndirmək məqsədilə qəzadan qabaq, qəza vaxtı və ondan sonra maraqlı
dövlətlər arasında fəal beynəlxalq əməkdaşlığa yardım, eləcə də, sənaye qəzalarının qarşısının alınması,
onlara hazırlığın təmin edilməsi və onların transsərhəd təsirinin aradan qaldırılması üçün bütün lazımi
səviyyələrdə fəaliyyətin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ehtiyacını təsdiqləyərək,
sənaye qəzalarının qarşısının alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və onların təsirinin aradan
qaldırılması üzrə ikitərəfli və çoxtərəfli tədbirlərin vacibliyini və faydalılığını qeyd edərək, bu sahədə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK), digərləri içərisində transsərhəd
daxili suların qəza çirkləndirilməsi zamanı AİK-in davranış Məcəlləsinə və transsərhəd kontekstində ətraf
mühitə təsirin qiymətləndirilməsi Konvensiyasına istinadən, hansı rol oynadığını dərk edərək.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Yekun aktının, ATƏT-ə üzv dövlətlərin
nümayəndələrinin Vyana görüşünün Yekun sənədinin müvafiq müddəalarını və ətraf mühiti mühafizə üzrə
ATƏT-ə üzv dövlətlərin Sofiya müşavirəsinin nəticələrini, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf
mühit üzrə Proqramının (UNEP), xüsusilə APELL proqramının, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT),
xüsusilə irimiqyaslı sənaye qəzalarının qarşısının alınması üzrə tədbirlər Məcəlləsinin və digər müvafiq
beynəlxalq təşkilatların uyğun fəaliyyət növləri və mexanizmlərini nəzərə alaraq.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insanı əhatə edən mühitin problemləri haqqında Deklarasiyanın
müvafiq müddəalarını və xüsusilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə uyğun olaraq, dövlətlərin ətraf mühit sahəsində öz siyasətlərindən çıxış edərək, onlara məxsus
ehtiyatların işlənməsində suveren hüquqa malik olmalarını və öz yurisdiksiyaları və ya nəzarətlərinin təsir
dairəsi hədlərindəki fəaliyyətləri ilə onların milli yurisdiksiyalarının təsirindən kənardakı digər dövlətlərin
və ya rayon-ların ətraf mühitinə zərər vurulmamasının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıdıqlarını
müəyyənləşdirən 21-ci prinsipini nəzərə alaraq,
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"çirkləndirən ödəyir" prinsipini ətraf mühitə dair beynəlxalq hüququn ümumi prinsipi kimi nəzərə
alaraq,
beynəlxalq hüququn və ənənənin prinsiplərini, xüsusilə mehriban qonşuluq, qarşılılıq, ayrı-seçkilik
salmamaq və xoş məram prinsiplərini qeyd edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Sənaye qəzası" - təhlükəli maddələrlə əlaqəli olan istənilən fəaliyyətin gedişində nəzarət altında
olmayan dəyişikliklərin nəticəsində, yaxud:
i) sənaye obyektində, məsələn, istehsal, istifadə, saxlanma, yerdəyişmə və ya məhvetmə zamanı; yaxud:
ii) 2-ci maddənin 2 d) bəndi ilə əhatə olunan dərəcədə; nəqletmə zamanı baş verən hadisə deməkdir;
b) "Təhlükəli fəaliyyət" - gedişində bu Konvensiyanın I əlavəsində sadalanan, son həddə bərabər və
ya ondan artıq miqdarda bir və ya birdən çox təhlükəli maddənin iştirak etdiyi və ya iştirakının mümkün
olduğu və transsərhəd təsirinə gətirib çıxara biləcək qabiliyyətə malik, təhlükəli fəaliyyət deməkdir;
c) "Təsir" - sənaye qəzasının istənilən birbaşa və ya dolayısı ilə, dərhal və ya müəyyən müddətdən
sonra yaranan zərərli nəticələri deməkdir, xüsusilə:
i) insanlara, flora və faunaya;
ii) torpağa, suya, havaya və landşafta;
iii) i) və ii) yarımbəndlərində göstərilən faktorlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə;
iv) maddi dəyərlərə və tarixi abidələr də daxil olmaqla, mədəni irsə təsir edən zərərli nəticələr;
d) "Transsərhəd təsiri" - başqa Tərəfin yurisdiksiyasının təsir dairəsində baş vermiş sənaye qəzası
nəticəsində bir və ya digər Tərəfin yurisdiksiyasının təsir dairəsində baş verən ciddi təsir deməkdir;
e) "Operator" - hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsinə cavabdeh olan istənilən, məsələn,
müşahidəsi altında bu və ya digər fəaliyyət həyata keçirilən, bu və ya digər fəaliyyətin həyata keçirilməsi
planlaşdırılan və ya həyata keçirilən, dövlət orqanları da daxil olmaqla, fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir;
f) "Tərəf" - əgər mətndə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfi
deməkdir;
g) "Mənşə Tərəf" - yurisdiksiyasının təsir dairəsində sənaye qəzası baş vermiş və ya baş verə biləcək
istənilən Tərəf və ya Tərəflər deməkdir;
h) "Toxunulan Tərəf" - sənaye qəzasının transsərhəd təsiri toxunan və ya toxuna biləcək istənilən
Tərəf və ya Tərəflər deməkdir;
i) "Maraqlı Tərəflər" - istənilən mənşə Tərəf və istənilən toxunulan Tərəf deməkdir;
j) "İctimaiyyət" - bir və ya bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir.
Maddə 2
Konvensiyanın təsir dairəsi
1. Bu Konvensiya, təbii fəlakətlərin doğurduğu qəzaların təsiri daxil olmaqla, transsərhəd təsirin
gətirib çıxara biləcəyi sənaye qəzalarının qarşısının alınmasında, onlara hazırlığın təmin edilməsində və
qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılmasında, eləcə də sənaye qəzalarının qarşısının alınması, onlara
hazırlığını təmin edilməsi və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində qarşılıqlı yardımı, tədqiqatları və
işlənmələri, informasiya və texnologiya mübadilələrini əhatə edən beynəlxalq əməkdaşlıqda tətbiq edilir.
2. Bu Konvensiya aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilmir:
a) nüvə qəzalarına və ya radioaktiv çirklənmə ilə əlaqədar fövqəladə hallara;
b)hərbi qurğulardakı fəaliyyətlə bağlı qəzalara;
c) bəndlərin dağılmasına belə dağılma nəticəsində baş vermiş sənaye qəzalarının təsiri istisna olmaqla;
d)yerüstü nəqliyyatdakı qəzalara, aşağıdakı hallar istisna olmaqla:
i) belə qəzaların nəticələrinin təcili aradan qaldırılması;
ii)təhlükəli fəaliyyət həyata keçirilən sənaye meydançasındakı nəqliyyat əməliyyatları;
e) genetik modifikasiyalaşdırılmış orqanizmlərin təsadüfi tullantılarına;
f) dəniz dibinin kəşfiyyatı və ya işlənməsi də daxil olmaqla, dəniz mühitindəki fəaliyyət nəticəsində
baş verən qəzalara;
g) dənizdə neftin və ya digər zərərli maddələrin dağılmasına.
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Maddə 3
Ümumi müddəalar
1. Tərəflər, milli və beynəlxalq səviyyələrdə artıq göstərilmiş səyləri nəzərə almaqla, sənaye
qəzalarının qarşısının alınması, mümkün olduğu qədər onların tezliyinin və ciddiliyinin azaldılması və
təsirinin yumşaldılması yolu ilə insanların və ətraf mühitin belə qəzalardan mühafizəsi məqsədilə bu
Konvensiya çərçivəsində müvafiq tədbirlər görür və əməkdaşlıq edirlər. Bu məqsədlə, qəzaların qarşısının
alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və bərpa tədbirləri də nəzərə alınmaqla, onların nəticələrinin
aradan qaldırılması üçün tədbirlər görürlər.
2. Tərəflər informasiya mübadiləsi, məsləhətləşmə və digər birgə tədbirlər vasitəsilə,
əsaslandırılmamış ləngitməyə yol vermədən, sənaye qəzaları riskinin azaldılması və onların qarşısının
alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və bərpa tədbirləri də daxil olmaqla, onların nəticələrinin aradan
qaldırılması tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə siyasət və strategiyanı işləyirlər və həyata keçirirlər, bu
zaman lüzumsuz təkrarlanmanı istisna etmək məqsədilə milli və beynəlxalq səviyyələrdə artıq göstərilən
səyləri nəzərə alırlar.
3. Tərəflər elə vəziyyəti təmin edirlər ki, təhlükəli fəaliyyət göstərilən zaman riskin aradan qaldırılması
və sənaye qəzasının qarşısının alınması üçün zəruri olan bütün tədbirlərin görülməsi vəzifəsi operatorun
üzərinə düşsün.
4. Bu Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsi üçün Tərəflər qəzaların qarşısının alınması,
onlara hazırlığın təmin edilməsi və onların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq
qanunverici, tənzimləyici, inzibati və maliyyə tədbirləri görürlər.
5. Bu Konvensiyanın müddəaları, beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq, Tərəflərin sənaye qəzaları və
təhlükəli fəaliyyətlə bağlı hər hansı öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 4
Təhlükəli fəaliyyət növlərinin müəyyənləşdirilməsi, məsləhətləşmələr və məşvərətçi rəylər
1. Xəbərdaredici və hazırlığı təmin edəcək tədbirlərin görülməsi məqsədilə Mənşə Tərəf öz
yurisdiksiyasının təsir dairəsində, tələb olunduğu halda, təhlükəli fəaliyyət növlərinin müəyyənləşdirilməsi
üçün tədbirlər görür və hər hansı belə planlaşdırılan və ya həyata keçirilən fəaliyyət haqqında təsirə məruz
qalan Tərəflərə bildirişin verilməsini təmin edir.
2. Maraqlı Tərəflər, hər hansı belə Tərəfin təşəbbüsü ilə transsərhəd təsiri törədə biləcəyini hesab
etməyə əsas verən belə təhlükəli fəaliyyət növlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr
aparırlar. Əgər maraqlı Tərəflər bu və ya digər fəaliyyətin təhlükəli fəaliyyət olub-olmadığı barədə razılığa
gələ bilmirlərsə, bu halda istənilən belə Tərəf, əgər maraqlı Tərəflər belə məsələnin həlli üçün digər üsul
haqqında razılaşmayıbsa, bu məsələ üzrə məşvərətçi rəy almaq üçün, bu Konvensiyanın II əlavəsi ilə
müəyyənləşdirilmiş qaydada sorğular üzrə komissiyaya müraciət edə bilər.
3. Tərəflər planlaşdırılan və ya həyata keçirilən təhlükəli fəaliyyətlə bağlı bu Konvensiyanın III
əlavəsində verilmiş prosedurları tətbiq edirlər.
4. Təhlükəli fəaliyyətin ətraf mühitə təsiri ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında
Konvensiyaya müvafiq olaraq transsərhəd kontekstində qiymətləndirilməli olduğu və belə
qiymətləndirməyə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun həyata keçirilən təhlükəli fəaliyyət nəticəsində
baş vermiş sənaye qəzasının transsərhəd təsirinin təhlili daxil olduğu hallarda transsərhəd kontekstində ətraf
mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiyanın məqsədləri üçün qəbul ediləcək son qərar bu
Konvensiyanın müvafiq tələblərinə cavab verməlidir.
M ad d ə 5
Könüllü fəaliyyətin yayılması
Maraqlı Tərəflər, onlardan hər hansı birinin təşəbbüsü ilə, I əlavə ilə əhatə olunmayan bu və ya digər
fəaliyyətin təhlükəli fəaliyyət kimi qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı məsələni müzakirə edirlər. Qarşılıqlı
razılıq olduqda, onlar öz seçimlərinə uyğun istənilən məsləhətləşmə mexanizmindən istifadə edə bilərlər
və ya müvafiq izahatın alınması üçün II əlavəyə uyğun, sorğular üzrə komissiyaya müraciət edə bilərlər.
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Maraqlı Tərəflər arasında bu məsələ üzrə razılaşma əldə edilərsə, bu Konvensiya və ya onun istənilən
hissəsi bu fəaliyyətə, əgər bu fəaliyyət təhlükəli olarsa, tətbiq edilir.
Maddə 6
Qəzaların qarşısının alınması
1. Tərəflər sənaye qəzalarının qarşısının alınması məqsədilə müvafiq tədbirlər, o cümlədən operatorları
sənaye qəzaları riskinin azaldılması üzrə səyləri həyata keçirməyə həvəsləndirən tədbirlər görürlər. Belə
tədbirlərə bu Konvensiyaya IV əlavədə sadalanmış, ancaq təkcə onlarla məhdudlaşmayan tədbirlər daxil
ola bilər.
2. İstənilən təhlükəli fəaliyyətə münasibətdə mənşə Tərəf tələb edir ki, operator, bu Konvensiyanın V
əlavəsində nəzərdə tutulan, lakin tək onlarla məhdudlaşmayan, təhlil və qiymətləndirmə də daxil olmaqla,
prosesin əsas göstəriciləri kimi, məlumat təqdim etməklə həyata keçirilən təhlükəli fəaliyyətin
təhlükəsizliyini nümayiş etdirsin.
Maddə 7
Yerləşdirmə haqqında qərarların qəbulu
Öz hüquqi sistemi çərçivəsində mənşə Tərəf bütün maraqlı Tərəflərin əhalisi və ətraf mühiti üçün riskin
minimuma endirilməsi məqsədilə, təhlükəli fəaliyyət həyata keçirilən yeni obyektlərin yerləşdirilməsi və
mövcud olanların əhəmiyyətli dərəcədə modifikasiyası sahəsində siyasətin formalaşdırılması üçün tədbirlər
görür. Öz hüquqi sistemləri çərçivəsində, mənşə Tərəflər təhlükəli fəaliyyət nəticəsində yaranmış sənaye
qəzalarının transsərhəd təsirinə məruz qala biləcək rayonlarda onunla əlaqəli riskin minimuma endirilməsi
məqsədilə, əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində siyasətin formalaşması üçün tədbirlər
görürlər. Belə siyasətin işlənməsi və formalaşması zamanı Tərəflər bu Konvensiyanın V əlavəsinin 2-ci
bəndinin 1-8 yarımbəndlərində və VI əlavəsində qeyd olunmuş məsələləri nəzərdən keçirməlidirlər.
Maddə 8
Fövqəladə hallara hazırlıq
1. Tərəflər, sənaye qəzalarının nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə, fövqəladə hallara müvafiq
hazırlığın təmin edilməsi və qorunub saxlanması üçün münasib tədbirlər görürlər. Tərəflər belə qəzaların
transsərhəd təsirinin yumşaldılması məqsədilə hazırlığın təmin edilməsi üçün ölçü götürülməsini təmin
edirlər, bu halda sənaye meydançası hüdudlarında fəaliyyəti operatorlar yerinə yetirirlər. Bu tədbirlərə bu
Konvensiyanın VII əlavəsində göstərilən, lakin tək onlarla məhdudlaşmayan tədbirlər daxil ola bilər.
Maraqlı Tərəflər, xüsusilə fövqəladə hallarda bir-birini öz fəaliyyət planları haqqında məlumatlandırırlar.
2. Təhlükəli fəaliyyətə münasibətdə mənşə Tərəf sənaye meydançasında fövqəladə hallar zamanı
hərəkət planının hazırlanması və həyata keçirilməsini, o cümlədən qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması
məqsədilə müvafiq tədbirlər görülməsi və transsərhəd təsirin qarşısının alınması və bu təsirin minimuma
endirilməsi üçün digər tədbirlərin görülməsini təmin edir. Mənşə Tərəf, fövqəladə hallar zamanı hərəkət
planının işlənməsi üçün digər maraqlı Tərəflərə onda olan elementlərin təqdim edilməsi imkanını yaradır.
3. Təhlükəli fəaliyyət növlərinə münasibətdə hər bir Tərəf, fövqəladə hallarda sənaye meydançasından
kənarda, öz ərazisi hüdudlarında transsərhəd təsirin qarşısının alınmasına və bu təsirin minimuma
endirilməsinə yönəlmiş tədbirləri nəzərdə tutan hərəkət planlarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini
təmin edir. Belə planların hazırlanması zamanı təhlil və qiymətləndirmənin nəticələri xüsusilə V əlavənin
2-ci bəndinin 1-5-ci yarımbəndlərində göstərilən məsələlər nəzərə alınır. Maraqlı Tərəflər belə planların
uyğunluğunun təmin edilməsinə çalışırlar. Lazım gəldikdə, qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün
lazımi tədbirlərin görülməsinə yardım məqsədilə, sənaye ərazisindən kənarda fövqəladə hallar zamanı birgə
fəaliyyət planları işlənib hazırlanır.
4. Fövqəladə hallarda fəaliyyət planlarına mütəmadi olaraq və ya şərait bunu tələb edirsə, baş vermiş
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı əldə edilmiş təcrübə nəzərə alınmaqla, yenidən
baxılmalıdır.
Maddə
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İctimaiyyət üçün məlumat və onun iştirakı
1. Tərəflər təhlükəli fəaliyyət nəticəsində baş vermiş qəzanın toxuna biləcəyi rayonların ictimaiyyətinə
lazımi məlumatın verilməsini təmin edirlər. Bu məlumat maraqlı Tərəflərin münasib hesab etdikləri
kanallarla göndərilir və bu Konvensiyanın VIII əlavəsində göstərilən elementləri özündə əks etdirir və
bununla bərabər, onda V əlavənin 2-ci bəndinin 1-4 və 9-cu yarımbəndlərində göstərilmiş məsələləri nəzərə
almaq lazımdır.
2. Mənşə Tərəf, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq və mümkün və lazım olduqda,
toxunulması ehtimal olunan rayonların ictimaiyyətinə qəzanın qarşısının alınmasına və ona hazırlığın təmin
edilməsinə münasibətdə öz fikirlərinin və narahatlıqlarının ifadəsi məqsədilə müvafiq prosedurlarda iştirak
imkanı verir, eləcə də təsirə məruz qalan Tərəfin ictimaiyyətinə verilən imkanın mənşə Tərəfin
ictimaiyyətinə verilmiş imkana ekvivalent olmasını təmin edir.
3. Öz hüquqi sistemlərinə uyğun olaraq və arzu edildikdə, qarşılıqlı əsaslarla, Tərəflər hər
hansı Tərəfin ərazisində sənaye qəzasının transsərhəd təsirinə məruz qalan və ya qala biləcək fiziki və
hüquqi şəxslərə, öz yurisdiksiyalarının təsir dairəsində olan şəxslərə olduğu kimi eyni ilə, müvafiq inzibati
və məhkəmə prosedurlarında iştirak və bu prosedurlar çərçivəsində bərabər rəftar, o cümlədən məhkəmədə
iş açmaq və onların hüquqlarına toxunan qərarla bağlı şikayət vermək imkanı yaradırlar.
Maddə 10
Sənaye qəzaları haqqında xəbərdarlıq sistemləri
1. Tərəflər tərkibində transsərhəd təsirinə əks təsir üçün tələb olunan məlumatlar olan sənaye qəzaları
haqqında xəbərdarlıqların alınması və ötürülməsi məqsədilə müvafiq səviyyələrdə qəzalar haqqında
xəbərdarlığın uzlaşan və səmərəli sistemlərinin yaradılmasını və istismarını təmin edirlər.
2. Transsərhəd təsiri göstərən və ya göstərə biləcək sənaye qəzası baş verdikdə və ya baş verməsi
təhlükəsi qaçılmaz olduqda, mənşə Tərəf, müvafiq səviyyələrdə sənaye qəzaları haqqında xəbərdarlıq
sistemləri vasitəsilə, təsirə məruz qalan Tərəflərin bu haqda təxirə salınmadan xəbərdar edilmələrini təmin
edir. Belə xəbərdarlıq özündə bu Konvensiyanın IX əlavəsində qeyd olunmuş elementləri əks etdirir.
3. Maraqlı Tərəflər sənaye qəzası baş verdikdə və ya onun qaçılmaz təhlükəsi yarandıqda, şəraitdən
asılı olaraq, mümkün qədər tez, 8-ci maddəyə uyğun hazırlanmış fövqəladə hallar üçün fəaliyyət planının
həyata keçirilməsinə başlanılmasını təmin edirlər.
Maddə 11
Qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması
2.
Sənaye qəzası və ya onun qaçılmaz təhlükəsi zamanı Tərəflər mümkün qədər tez, təsirin
məhdudlaşdırılmasının və ya minimuma endirilməsinin ən səmərəli üsullarından istifadə etməklə,
nəticələrin aradan qaldırılması üçün adekvat tədbirlərin görülməsini təmin edirlər.
2.
Transsərhəd təsiri göstərən və ya göstərə biləcək sənaye qəzası baş verdikdə və ya baş vermə
təhlükəsi qaçılmaz olduqda, maraqlı Tərəflər, qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün adekvat
tədbirlərin görülməsi məqsədilə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə tələb olunduğu hallarda birgə tədbirlər
görürlər.
Maddə 12
Qarşılıqlı yardım
1. Əgər sənaye qəzası zamanı hər hansı Tərəfin köməyə ehtiyacı olarsa, tələb olunan köməyin həcmini
və növünü göstərməklə, o, bunu almaq üçün başqa Tərəflərə müraciət edə bilər. Kömək haqqında
müraciətin ünvanlandığı Tərəf təxirə salınmadan qərar qəbul edir və sorğu göndərmiş Tərəfi tələb olunan
köməyin göstərilməsinin mümkün olub-olmadığı barədə məlumatlandırır, eləcə də təqdim edilə biləcək
köməyin həcmini və şərtlərini göstərir.
2. Maraqlı Tərəflər bu maddənin 1-ci bəndi üzrə razılaşdırılmış, o cümlədən ehtiyac olduğu halda,
sənaye qəzasının nəticələrinin və təsirinin minimuma endirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət üzrə köməyin təxirə
salınmadan təqdim edilməsini yüngülləşdirmək məqsədilə, eləcə də ümumi xarakterli köməyin göstərilməsi
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üçün əməkdaşlıq edirlər. Tərəflər arasında qarşılıqlı köməyin göstərilməsi üzrə tədbirləri əhatə edən
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlanmadığı hallarda belə kömək, Tərəflər başqa cür razılaşmayıblarsa,
bu Konvensiyanın X əlavəsinə müvafiq olaraq təqdim edilir.
Maddə 13
Məsuliyyət
Tərəflər məsuliyyət sahəsində normalar, meyarlar və prosedurların hazırlanmasına yönəlmiş müvafiq
beynəlxalq səylərə yardım edirlər.
Maddə 14
Tədqiqatlar və işlənmələr
Tərəflər, ehtiyac olduqca, təkliflərlə çıxış edirlər və sənaye qəzalarının qarşısının alınmasının, onlara
hazırlığın təmin edilməsinin və nəticələrinin aradan qaldırılmasının üsul və texnologiyaları üzrə tədqiqat
və işlənmələrin aparılması sahəsində əməkdaşlıq edirlər. O cümlədən, bu məqsədlə, Tərəflər qəzalarla bağlı
təhlükələrin məhdudlaşdırılması və sənaye qəzalarının qarşısının alınması və nəticələrinin
məhdudlaşdırılması üçün daha az təhlükəli proseslərin tədqiq edilməsi sahəsində elmi-texniki əməkdaşlığı
həvəsləndirir və fəal inkişaf etdirirlər.
Maddə 15
İnformasiya mübadiləsi
Tərəflər çoxtərəfli və ikitərəfli səviyyələrdə, bu Konvensiyanın XI əlavəsində təqdim olunan
elementləri özündə əks etdirən, əlçatan və ağlabatan həddə informasiya mübadiləsini həyata keçirirlər.
Maddə 16
Texnologiyalar mübadiləsi
1. Tərəflər, öz qanunlarından, qayda və təcrübələrindən çıxış edərək, sənaye qəzalarının qarşısının
alınması, onlara hazırlığın və nəticələrinin aradan qaldırılmasının təmin edilməsi məqsədləri üçün xüsusən
aşağıdakılara köməklə texnologiyalar mübadiləsinə yardımçı olurlar:
a) müxtəlif maliyyə əsaslarında texnologiyalar mübadiləsi;
b) sənayedə birbaşa əlaqə və əməkdaşlıq;
c) informasiya və təcrübə mübadiləsi;
d) texniki yardımın göstərilməsi.
2. Bu maddənin yuxarıdakı 1-ci bəndinin a)-d) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növləri üzrə
kömək göstərərkən, Tərəflər texnologiyaların təqdimini, layihə-konstruktor xidmətini, avadanlıq və
maliyyə vəsaitlərini təmin edə biləcək istər özəl, istərsə də dövlət bölmələrindəki təşkilatlar və ayrı-ayrı
şəxslər arasında əlaqə və əməkdaşlığa yardım etməklə, əlverişli şərait yaradırlar.
Maddə 17
Səlahiyyətli orqanlar və rabitə məntəqələri
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın məqsədləri üçün bir və ya bir neçə səlahiyyətli orqan təyin edir və
ya yaradır.
2. İkitərəfli və çoxtərəfli səviyyələrdə əldə olunmuş digər razılaşmalara xələl gətirmədən, hər bir Tərəf,
10-cu maddənin tələblərinə uyğun qəzalar haqqında xəbərdarlıq məqsədləri üçün bir rabitə məntəqəsi və
12-ci maddənin tələblərinə uyğun, qarşılıqlı yardım məqsədləri üçün daha bir rabitə məntəqəsi təyin edir
və ya yaradır. Bu funksiyaların eyni bir rabitə məntəqəsi Tərəfindən icra edilməsinə üstünlük verilir.
3. Hansısa Tərəf üçün bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən sonrakı üç ay müddətində hər bir
belə Tərəf, öz rabitə məntəqəsi(ləri) və onun səlahiyyətli orqanı və ya orqanları qismində hansı orqanı və
ya orqanları təyin etdiyi barədə 20-ci maddədə göstərilən katiblik vasitəsilə digər Tərəfləri məlumatlandırır.
1314

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

4. Hər bir Tərəf, bu maddənin 3-cü bəndi üzrə təyinatlarla bağlı etdiyi istənilən dəyişikliklər barədə
qərar qəbul etdiyi gündən sonrakı bir ay müddətində katiblik vasitəsilə digər Tərəfləri məlumatlandırır.
5. Hər bir Tərəf, 10-cu maddəyə uyğun olaraq, öz rabitə məntəqəsinin və sənaye qəzaları haqqında
xəbərdarlıq sistemlərinin fasiləsiz fəaliyyətini təmin edir.
6. Hər bir Tərəf, 12-ci maddəyə uyğun olaraq, yardımın göstərilməsi haqqında sorğuların göndərilməsi
və alınması və belə təkliflərin qəbulu üçün cavabdeh olan öz rabitə məntəqəsinin və orqanlarının fasiləsiz
fəaliyyətini təmin edir.
Maddə 18
Tərəflərin konfransı
1. Bu Konvensiya üzrə Tərəflərin nümayəndələri Tərəflərin Konfransını təşkil edirlər və öz
müşavirələrini mütəmadi olaraq keçirirlər. Tərəflərin Konfransının ilk müşavirəsi bu Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi gündən ən geci bir il müddətində keçirilir. Tərəflərin Konfransının sonrakı müşavirələri
hər bir halda ildə bir dəfə və ya istənilən Tərəfin yazılı xahişi ilə keçirilir, bu şərtlə ki, xahiş haqqında
katiblik Tərəfindən edilmiş bildirişdən ötən altı ay müddətində, Tərəflərin ən azı üçdə biri dəstəkləmiş
olsun.
2. Tərəflərin Konfransı:
a) bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə edir;
b) sənaye qəzalarının qarşısının alınmasında, onlara hazırlığın təmin edilməsində, transsərhəd
təsirinin aradan qaldırılmasında və sənaye qəzası ilə üzləşmiş Tərəflərin xahişi ilə texniki yardım və
məsləhət verilməsinə köməklikdə Tərəflərin imkanlarının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş məşvərətçi
funksiyaları yerinə yetirir;
c) ehtiyac olduqda, bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi və inkişafı ilə bağlı suallara baxılması və bu
məqsədlə müvafiq araşdırmaların və digər sənədlərin hazırlanması, eləcə də Tərəflərin Konfransının
müzakirəsinə tövsiyələrin təqdim edilməsi üçün işçi qruplar və digər müvafiq mexanizmlər yaradır;
d) bu Konvensiyanın müddəalarının tələb edə biləcəyi digər funksiyaları icra edir;
e) özünün birinci müşavirəsində, konsensus əsasında, müşavirələrin prosedur qaydalarını müzakirə və
qəbul edir.
3. Tərəflərin Konfransı öz funksiyalarını həyata keçirərkən, nə vaxt o bunu məqsədəuyğun hesab
edirsə, digər müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq edir.
4. Tərəflərin Konfransı özünün birinci müşavirəsində, o cümlədən bu Konvensiyanın XII əlavəsinə
daxil olan bəndlərlə bağlı, iş proqramını müəyyənləşdirir. Tərəflərin Konfransı, həmçinin milli mərkəzlərin
istifadəsi və müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, bu Konvensiyanın tətbiqinin yüngülləşdirilməsi
məqsədilə sistemin yaradılması, o cümlədən sənaye qəzası zamanı, buna aidiyyəti olan beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyəti nəzərə almaqla, müvafiq qarşılıqlı yardımın göstərilməsi
üçün iş üsulları haqqında qərarlar qəbul edir. İş proqramının bir hissəsi qismində, Tərəflərin Konfransı
mövcud milli, regional və beynəlxalq mərkəzlərin, eləcə də digər orqan və proqramların informasiya
fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması və sənaye qəzalarının qarşısının alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi
və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə XII əlavədə sadalanmış məsələlərin həyata keçirilməsində hansı
əlavə beynəlxalq təsisat və mərkəzlərin tələb olunduğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədləri üçün göstərilən
səylərə yönəlmiş fəaliyyətlərini müzakirə edir.
5. Tərəflərin Konfransının iştirakçıları özlərinin birinci müşavirəsində sənaye qəzalarının qarşısının
alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və onların təsirinin aradan qaldırılması sahəsində texnologiya
mübadiləsi üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması prosedurlarını müzakirə edirlər.
6. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiyanın məqsədləri üçün təhlükəli fəaliyyətin
müəyyənləşdirilməsinə yardımçı olan rəhbər prinsip və meyarları təsdiq edir.
Maddə 19
Səs hüququ
1. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi
bir səsə malikdir.
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2. 27-ci maddə ilə müəyyənləşən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları onların səlahiyyətinə daxil
olan məsələlər üzrə, sərəncamlarında bu Konvensiyanın Tərəfləri olan üzv dövlətlərin sayına bərabər sayda
səs olmaqla, səsvermə hüquqlarını həyata keçirirlər. Belə təşkilatlar, onlara üzv dövlətlər öz səsvermə
hüquqlarından istifadə etdikdə, öz səsvermə hüquqlarını itirirlər və əksinə.
Maddə 20
Katiblik
Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi aşağıdakı katiblik funksiyalarını yerinə yetirir:
a) Tərəflərin müşavirələrini çağırır və hazırlayır;
b) bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq alınmış məruzə və digər məlumatları Tərəflərə
çatdırır;
c) Tərəflərin müəyyənləşdirəcəyi bu və ya digər funksiyaları yerinə yetirir.
Maddə 21
Mübahisələrin tənzimlənməsi
1. Bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi üzrə iki və ya daha çox Tərəflər arasında mübahisə yaranarsa,
onlar danışıqlar yolu və ya mübahisədə iştirak edən tərəflər üçün məqbul olan mübahisələrin
tənzimlənməsinin istənilən digər üsulu ilə mübahisənin tənzimlənməsinə çalışırlar.
2. Bu Konvensiyanın imzalanması, ratifikasiyası, qəbulu, təsdiqi və ya ona qoşulma və ya bunlardan
sonra istənilən vaxt hər hansı Tərəf yazılı surətdə Depozitariyə məlumat verə bilər ki, bu maddənin 1-ci
bəndi üzrə tənzimlənməmiş mübahisə üzrə o, üzərinə eyni cür öhdəliyi götürən istənilən Tərəf üçün
məcburi kimi dəyərləndirilən mübahisənin aşağıdakı bir və ya hər iki tənzimlənmə vasitəsini qəbul edir:
a) mübahisənin Beynəlxalq Məhkəməyə verilməsi;
b) bu Konvensiyaya XIII əlavədə şərh edilmiş prosedura müvafiq arbitraj.
3. Əgər mübahisədə iştirak edən Tərəflər mübahisənin tənzimlənməsinin bu maddənin 2-ci bəndində
göstərilmiş hər iki vasitəsini qəbul ediblərsə, bu halda, əgər Tərəflər başqa cür razılaşmayacaqlarsa,
mübahisə baxılmaq üçün yalnız Beynəlxalq Məhkəməyə verilə bilər.
Maddə 22
Məlumatın təqdim edilməsində məhdudiyyətlər
Bu Konvensiyanın müddəaları Tərəflərin, şəxsi xarakterli məsələlər, əqli mülkiyyət və ya milli
təhlükəsizlik də daxil olmaqla, sənaye və kommersiya işlərinə aid məlumatı qorumaqla bağlı milli
qanunlarından, qaydalarından, inzibati əsasnamələrindən və ya qəbul edilmiş hüquqi təcrübəsindən və
tətbiq edilən beynəlxalq qaydalardan irəli gələn hüquq və ya öhdəliklərinə toxunmur.
2. Əgər Tərəf, buna baxmayaraq, belə qorunan məlumatı digər Tərəfə təqdim etmək qərarına gəlirsə,
onda belə qorunan məlumatı alan Tərəf alınmış məlumatın konfidensiallığına hörmətlə yanaşır və onun
təqdimedilmə şərtlərinə əməl edir və bu məlumatı yalnız onun verildiyi məqsədlər üçün istifadə edir.
Maddə 23
Konvensiyanın həyata keçirilməsi
Tərəflər vaxtaşırı bu Konvensiyanın tətbiqinin gedişatı ilə bağlı hesabat təqdim edirlər.
Maddə 24
İkitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
1. Tərəflər bu Konvensiya üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirərkən, mövcud ikitərəfli və ya çoxtərəfli
müqavilələri və ya digər razılaşmaları qoruyub saxla ya və ya yenilərini bağlaya bilərlər.
2. Bu Konvensiyanın müddəaları Tərəflərin, lazım gəldikdə, ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələr
əsasında bu Konvensiyada nəzərdə tutulduğundan daha ciddi tədbirlər görmək hüququna toxunmur.
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Maddə 25
Əlavələrin statusu
Bu Konvensiyaya əlavələr Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.
Maddə 26
Konvensiyaya düzəlişlər
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya düzəlişlər təklif edə bilər.
2. Bu Konvensiyaya təklif olunan istənilən düzəlişin mətni Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı
katibinə yazılı surətdə təqdim olunur və həmin mətni bütün Tərəflərə göndərilir. Tərəflərin Konfransı
özünün növbəti illik müşavirəsində təklif olunmuş düzəlişləri müzakirə edir, bu şərtlə ki, belə təkliflər
Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi Tərəfindən Tərəflərə, hər bir halda, doxsan gün qabaq
göndərilmiş olsun.
3. Bu Konvensiyaya düzəlişlərə gəldikdə isə, I əlavəyə düzəlişlərin bu maddənin 4-cü bəndində şərh
edilən müzakirəyə çıxarılma proseduru istisna olmaqla:
a) düzəlişlər müşavirədə iştirak edən Tərəflərin konsensusu əsasında qəbul edilir və
Depozitari Tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilmək üçün bütün Tərəflərə təqdim olunur;
b) düzəlişlərin ratifikasiyası, qəbulu və ya təsdiqi haqqında sənədlər Depozitariyə saxlanca verilir. Bu
maddəyə müvafiq qəbul edilmiş düzəlişlər bu düzəlişləri qəbul etmiş Tərəflər üçün Depozitari Tərəfindən
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında on altıncı sənədin alındığı tarixdən sonrakı doxsanıncı gün
qüvvəyə minir;
c) düzəlişlər sonradan istənilən hər hansı Tərəf üçün həmin Tərəfin düzəlişlərin ratifikasiyası, qəbulu
və ya təsdiqi haqqında öz sənədlərini saxlanca təqdim etdikdən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
4. əlavəyə düzəlişlərə gəldikdə isə:
a) Tərəflər razılaşmanın konsensus əsasında əldə olunması üçün bütün səyləri edirlər. Əgər, buna
baxmayaraq, konsensusun əldə olunması vasitələri artıq tükənibsə və razılaşma əldə olunmayıbsa, bu halda,
son vasitə olaraq, düzəliş müşavirədə və səsvermədə iştirak edən Tərəflərin onda doqquz səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Tərəflərin Konfransının qəbul etdiyi düzəlişlər, öz növbəsində, Tərəflərə göndərilir və təsdiqə
tövsiyə edilir;
Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi Tərəfindən düzəlişlərin göndərilməsi tarixindən on iki ay
ötdükdən sonra, düzəlişlər, bu maddənin
a) bəndinin müddəalarına uyğun bildiriş təqdim etməyən bu Konvensiyanın Tərəfləri üçün qüvvəyə
minir, bir şərtlə ki, ən azı on altı Tərəf belə bildiriş təqdim etməmiş olsun;
b) bu Konvensiyanın I əlavəsinə hər hansı düzəlişi təsdiq edə bilməyən istənilən Tərəf düzəlişin qəbulu
haqqında məlumatı aldığı tarixdən sonra on iki ay müddətində Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı
katibini bu haqda yazılı surətdə xəbərdar etməlidir. İcraçı katib təxirə salmadan istənilən belə bildirişin
alınması barədə bütün Tərəflərə məlumat verir. Tərəf, istənilən vaxt öz əvvəlki mövqeyindən imtina edərək,
düzəlişi qəbul edə bilər və yalnız bundan sonra I əlavəyə həmin düzəliş bu Tərəf üçün qüvvəyə minir;
c) bu bəndin məqsədləri üçün müşavirədə və səsvermədə iştirak edən Tərəflər dedikdə, müşavirədə
iştirak edən və lehinə və ya əleyhinə səs verən Tərəflər başa düşülməlidir.
Maddə 27
İmzalanma
Bu Konvensiya 1992-ci il martın 17-dən 18-nə dək, sonuncu gün tam daxil olmaqla Helsinkidə və
sonradan 1992-ci il sentyabrın 18-nə qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi
iqamətgahlarında Avropa İqtisadi Komissiyasına üzv dövlətlər, eləcə də İqtisadi və Sosial Şuranın 28 mart
1947-ci il tarixli 36 (IV) saylı qətnaməsinin 8-ci bəndinə uyğun Avropa İqtisadi Komissiyası nəzdində
məşvərətçi statusa malik dövlətlər və Avropa İqtisadi Komissiyasına üzv olan suveren
dövlətlər Tərəfindən yaradılmış və onlara üzv olan dövlətlər Tərəfindən bu Konvensiya ilə tənzimlənən
məsələlər üzrə, o cümlədən bu məsələlərə aid müqavilələr bağlamaq da daxil olmaqla, səlahiyyətlər
verilmiş regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları Tərəfindən imzalanmağa açıqdır.
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Maddə 28
Depozitari
Bu Konvensiyanın Depozitarisi qismində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi çıxış edir.
Maddə 29
Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma
1. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər və 27-ci maddədə göstərilmiş regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatlan Tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
2. Bu Konvensiya 27-ci maddədə qeyd edilmiş dövlətlər və təşkilatlar üçün qoşulmaya açıqdır.
3. Bu Konvensiyanın Tərəfinə çevrilən, 27-ci maddədə göstərilmiş istənilən
təşkilat, bu təşkilata üzv olan dövlətlərin heç biri bu Konvensiyanın Tərəfi olmadığı halda, bu
Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş bütün öhdəliklərə bağlanmış olur. Belə təşkilatın bir və ya bir neçə üzv
dövləti bu Konvensiyanın Tərəfləri olduğu halda, bu təşkilat və ona üzv olan dövlətlər bu Konvensiya üzrə
öhdəliklərin yerinə yetirilməsində özlərinin müvafiq məsuliyyətləri haqqında qərar qəbul edirlər. Belə
hallarda bu təşkilat və ona üzv olan dövlətlər bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlardan eyni vaxtda
istifadə edə bilməzlər.
4. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında öz sənədlərində 27-ci maddədə göstərilmiş
regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlər üzrə öz səlahiyyətlərinin
hədlərini bəyan edirlər. Belə təşkilatlar, həmçinin öz səlahiyyət hədlərindəki hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik
barədə Depozitarini xəbərdar edirlər.
Maddə 30
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında on altıncı sənədin saxlanca
təhvil verildiyi tarixdən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin məqsədləri üçün 27-ci maddədə göstərilmiş hər hansı təşkilat tərəfindən
saxlanca təhvil verilmiş istənilən sənəd bu təşkilata üzv olan dövlətlər tərəfindən saxlanca təhvil verilmiş
sənədlərə əlavə kimi baxılmır.
3. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında on altıncı sənəd saxlanca təhvil verildikdən
sonra bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya ona qoşulan 27-ci maddədə göstərilmiş
hər bir dövlət və təşkilat üçün bu Konvensiya, belə dövlətin və ya təşkilatın ratifikasiya, qəbul, təsdiq və
ya qoşulma haqqındakı öz sənədini saxlanca təhvil verdiyi tarixdən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 31
Konvensiyadan çıxma
1. Hər hansı Tərəf üçün bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən üç il ötdükdən sonrakı istənilən
vaxt həmin Tərəf Depozitariyə yazılı bildiriş göndərmək yolu ilə Konvensiyadan çıxa bilər. İstənilən belə
çıxış Depozitari tərəfindən bu haqda bildirişin alındığı tarixdən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. İstənilən belə çıxış barəsində 4-cü maddənin 1-ci bəndinə müvafiq bildiriş və ya 4-cü maddənin 2ci bəndinə uyğun müzakirəsinin aparılması haqqında xahiş edilmiş hər hansı fəaliyyətə 4-cü maddənin
tətbiqini məhdudlaşdırmır.
Maddə 32
Autentik mətnlər
İngilis, rus və fransız mətnləri tam autentik olan bu Konvensiyanın əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə saxlanca təhvil verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada buna müvəkkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Helsinkidə, on yeddi mart min doqquz yüz doxsan ikinci ildə tərtib edilmişdir.
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ƏLAVƏLƏR
Əlavə I
TƏHLÜKƏLİ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ MƏQSƏDLƏRİ
ÜÇÜN TƏHLÜKƏLİ MADDƏLƏR
Aşağıda göstərilmiş miqdarlar hər bir fəaliyyət növünə və ya fəaliyyət növü qruplarına aiddir. Əgər I
hissədə miqdarların diapazonu verilirsə, bu halda, son hədd miqdarları kimi hər diapazonda göstərilən
maksimal miqdarlar qəbul edilir. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən beş il ötdükdən sonra hər diapazonda
göstərilən minimal miqdarlar, əgər onlara dəyişiklik edilməyibsə, son hədd miqdarları kimi qəbul edilir.
Əgər II hissədə konkret göstərilən maddə və ya preparat I hissədə verilmiş hər hansı kateqoriyaya da
daxildirsə, bu halda II hissədə göstərilmiş son hədd miqdarından istifadə olunur.
Təhlükəli fəaliyyət növlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı Tərəflər müvafiq təhlükənin güclənmə
imkanı ehtimalını, eləcə də onların bir və ya bir neçə operatorun öhdəsində olub-olmamasından asılı
olmayaraq, təhlükəli maddələrin miqdarlarını və onların yaxınlığını nəzərə alırlar.
I hissə
KONKRET OLARAQ II HİSSƏDƏ GÖSTƏRİLMƏYƏN MADDƏ VƏ TƏRKİBLƏRİN
KATEQORİYALARI
Son hədd
miqdarı (tonla)

Kateqoriya
1.
Alışan qazlar, o cümlədən MNQ 1a/
2.
Tezalışan mayelər 1b/
3.
Yüksək toksiki maddələr 1c/
4.
Toksiki maddələr 1d/
5.
Oksidləşdiricilər 1e/
6.
Partlayıcı maddələr 1f/
7.
Alışan mayelər 1g/ (xüsusi təzyiq və temperatur
şəraitində istifadədə)
8.
Ətraf mühitə təhlükə yarada bilən maddələr 1h/

200
50000
20
500-200
500-200
200-50
200
200

II h i s s ə
KONKRET MADDƏLƏR
Maddə
1.
Ammonyak
2a. Ammonium nitrat 2/

Son hədd miqdarı (tonla)
500
2500
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Xlor
Etilen oksidi
Hidrogen sianid
Hidrogen ftorid
Hidrogen sıılfıd
Kükürd-iki-oksid
Kükürd-üç-oksid
Qurğuşunun alkilləri
Fosgen
Metilizosionat
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10000
200
25
50
20
50
50
250
75
50
0,75
0,15

Qeydlər:
1. İndikativ meyar. Digər münasib meyarlar olmadıqda, Tərəflər bu əlavənin 1-ci hissəsinin
məqsədləri üçün maddələrin və ya tərkiblərin təsnifatını edərkən, aşağıdakı meyarlardan istifadə edə
bilərlər:
a) Alışan qazlar: normal təzyiqdə və hava ilə qarışıqda alışma qabiliyyətinə malik və normal təzyiqdə
qaynama temperaturu 20° C və aşağı olan qaz halındakı maddələr;
b) Tezalışan mayelər: alışma temperaturu 21° C-dən aşağı, qaynama temperaturu isə normal təzyiqdə
20°C-dən yuxarı olan maddələr;
c) Yüksək toksiki maddələr: Xüsusiyyətləri aşağıdakı 1 və 2-ci cədvəllərdə göstərilən xüsusiyyətlərə
uyğun gələn və öz fiziki və kimyəvi xassələrinə görə sənaye qəzası zamanı təhlükə yaratmaq qabiliyyətinə
malik maddələr.
CƏDVƏL 1
LD50 (perorai təsir) (1) LD50 (dəri ilə təsir) (2)
LC50 (inqalyasion təsir) (3)
mq/kq ≤ bədən çəkisinə
≤
mq/kq bədən çəkisinə mq/1
LD50 25
LD50 50
LC50 0,5

(1) LD50 siçovullara peroral təsir zamanı.
(2) LD50 dəri vasitəsilə siçovullara və dovşana təsir zamanı.
(3) LC50 siçovullara inqalyasion təsir (dörd saat ərzində) zamanı
CƏDVƏL 2
Diskriminasiyaedici doza mq/kq bədən çəkisinə

<5

O halda ki, maddənin kəskin toksikliyi heyvanlara peroral təsiri zamanı fiksasiyalı doza üsulu ilə
müəyyənləşdirilmiş olsun.
d) Toksiki maddələr: xüsusiyyətləri 3 və 4-cü cədvəllərdə göstərilən xüsusiyyətlərə uyğun gələn və
fiziki və kimyəvi xassələri sənaye qəzası zamanı təhlükə yaratmaq qabiliyyətinə malik maddələr;
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CƏDVƏL 3
LD50 (peroral təsir) (1)
mq/kq bədən çəkisinə
25<LD50 200

LD50 (dəri ilə təsir) (2)
≤
50<LD50 400

LC50 (inqalyasion təsir) (3)
mq/kq bədən çəkisinə mq/1
0,5 < LC50 2

(1) LD50 siçovullara peroral təsir zamanı.
(2) LD5Q dəri vasitəsilə siçovullara və dovşana təsir zamanı.
(3) LC5Q siçovullara inqalyasion təsir (dörd saat ərzində) zamanı
CƏDVƏL 4
Diskriminasiyaedici doza mq/kq bədən çəkisinə

=5

O halda ki, heyvanlara peroral təsir zamanı maddənin kəskin toksikliyi fiksasiyalı doza üsulu ilə
müəyyənləşdirilmiş olsun.
e) Oksidləşdiricilər: digər maddələr, xüsusilə alışan maddələr, qarşılıqlı təsir zamanı gur ekzotermik
reaksiya doğuran maddələr;
f) Partlayıcı maddələr: odun təsiri ilə partlaya bilən və ya dinitrobenzola nisbətən zərbələrə və ya
sürtünməyə daha həssas olan maddələr;
g) Alışan mayelər: alışma temperaturu 55°C-dən aşağı olan və təzyiq altında maye halında qalan,
konkret emal şəraitində, məsələn, yüksək təzyiqdə və yüksək temperaturda sənaye qəzası zamanı təhlükə
yarada bilən maddələr;
h) Ətraf mühitə təhlükə törədən maddələr: su mühitində, 5-ci cədvəldə verilən göstəricilərə uyğun
kəskin toksiklik göstəriciləri ilə səciyyələnən maddələr.
CƏDVƏL 5
LC5O(1)
mq/1
LD50 10

EC50(2)
<
EC50 10

İC50(3)
≤ mq/1 mq/1
LC50 10

(1) LC50 balığa təsir zamanı (96 saat ərzində)
(2) EC50 dafnilərə təsir zamanı (48 saat ərzində)
(3) İC50 yosunlara təsir zamanı (72 saat ərzində)
o halda ki, maddə asan parçalanan deyil və ya əgər loqarifm Pow>3,0-dır (bir şərtlə ki, təcrübi üsulla
müəyyən edilmiş BCF<l00)
i) LD - öldürücü doza
c) LC - öldürücü qatılıq
k) EC - effektiv qatılıq
l) İC - inqibirləyici qatılıq
m) Pow - oktanol/su paylanma əmsalı
n) BCF - bioqatılıq faktoru
2. Bu kateqoriyaya ammonium nitratdakı azotun çəki payı 28%-dən çox olan ammonium nitrat və
ammonium nitratın qarışıqları, eləcə də ammonium nitratın çəki payı 90%-dən çox olan ammonium nitratın
sudakı məhlulları daxildir.
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3. Bu kateqoriyaya ammonium nitrat əsasında sadə gübrələr, eləcə də tərkibində ammonium nitratdakı
azotun çəki payı 28%-dən çox olan mürəkkəb gübrələr daxildir (mürəkkəb gübrələrin tərkibində
ammonium nitratla birgə fosfat və/və ya kalium vardır).
4. Tərkibində belə maddələr olan qarışıq və tərkibləri, belə qarışıq və tərkiblər saf maddələrin müvafiq
xassələrini itirdikləri və transsərhəd təsiri göstərmək qabiliyyətinə malik olmadıqları hallar istisna olmaqla,
saf maddələrlə tam eyni cür dəyərləndirmək lazımdır.
Əlavə II
4 VƏ 5-ci MADDƏLƏRƏ MÜVAFİQ SORĞULAR ÜZRƏ
KOMİSSİYA PROSEDURU
1. Sorğu edən Tərəf və sorğu və ya sorğu edən Tərəflər katibliyi xəbərdar edir(lər) ki, o və ya onlar
sualını(larını) bu əlavənin müddəalarına uyğun yaradılacaq sorğular üzrə komissiyaya təqdim edir(lər).
Bildirişdə sorğunun predmeti göstərilir. Katiblik təxirəsalınmadan belə bildiriş haqqında bütün Tərəflərə
məlumat verir.
2. Sorğular üzrə komissiya üç üzvdən ibarətdir. Həm sorğu Tərəfi, eləcə də digər Tərəf sorğuya
baxılması prosedurunda hərəsi bir elmi və ya texniki ekspert təyin edir və bu yolla iki belə təyin edilmiş
ekspert, qarşılıqlı razılıq əsasında, sorğu üzrə komissiyanın sədri funksiyasını icra edəcək üçüncü eksperti
təyin edir. Sonuncu sorğuya baxılması dövründə Tərəflərdən hər hansı birinin vətəndaşı ola bilməz, bu
Tərəflərdən heç birinin ərazisində özünün adi yaşayış yerinə malik ola bilməz, onların heç birində xidməti
qulluqda ola bilməz və hər hansı bu və ya digər keyfiyyətdə bu məsələyə aidiyyəti ola bilməz.
3. Əgər ikinci ekspertin təyin edildiyi vaxtdan sonra iki ay müddətində sorğular üzrə komissiyanın
sədri təyin edilməyibsə, bu halda, tərəflərdən hər hansı birinin xahişi ilə Avropa İqtisadi Komissiyasının
icraçı katibi sonrakı iki ay müddətində onu təyin edir.
4. Əgər Tərəflərdən biri katibliyin bildirişini aldıqdan sonrakı bir ay müddətində sorğuya baxılması
proseduru üçün ekspertini təyin etmirsə, bu halda digər Tərəf Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibini
bu haqda məlumatlandıra bilər, o da öz növbəsində sonrakı iki ay müddətində sorğu üzrə komissiyanın
sədrini təyin edir. Sorğu üzrə komissiyaya təyin edilmiş sədr öz ekspertini təyin etməmiş Tərəfdən bunu
bir ay müddətində etməyi xahiş edir. Əgər o bunu həmin müddət ərzində etməzsə, onda sədr Avropa İqtisadi
Komissiyasının icraçı katibini məlumatlandırır, o da sonrakı iki ay müddətində həmin eksperti təyin edir.
5. Sorğu üzrə komissiya özünün xüsusi prosedur qaydalarını qəbul edir.
6. Sorğu üzrə komissiya öz funksiyalarının icrası üçün bütün lazım olan tədbirləri görə bilər.
7. Tərəflər sorğuya baxılması proseduru zamanı, o cümlədən sərəncamlarında olan bütün vasitələrdən
istifadə etməklə, sorğu üzrə komissiyanın işinə yardım edirlər:
a) sorğu üzrə komissiyaya bütün müvafiq sənədləri, xidmətləri və məlumatı təqdim etməklə;
b) tələb olunduqda, sorğu üzrə komissiyaya şahidləri və ya ekspertləri çağırmağa və onların ifadələrini
dinləməyə imkan yaratmaqla.
8. Tərəflər və ekspertlər sorğu üzrə komissiyanın fəaliyyəti zamanı konfidensial qaydada aldıqları
istənilən məlumatın konfidensiallığını qoruyurlar.
9. Əgər Tərəflərdən biri sorğuya baxılması prosedurunda sorğu üzrə komissiyaya gəlmirsə və ya öz
işinin araşdırılmasında iştirak etmirsə, bu halda digər Tərəf sorğu üzrə komissiyadan araşdırmanın davam
etdirilməsini və öz işini bitirməsini xahiş edə bilər. Tərəflərdən birinin olmaması və ya Tərəflərdən birinin
öz işinin araşdırılmasında iştirak etməməsi sorğu üzrə komissiyanın öz işini davam etdirməsi və bitirməsi
üçün maneə deyil.
10.Əgər işin konkret şəraitindən asılı olaraq, sorğu üzrə komissiya başqa qərar qəbul etməzsə, onda
sorğu üzrə komissiyanın xərcləri, o cümlədən onun üzvlərinin mükafatlandırılması, sorğuya baxılması
proseduru Tərəflərin bərabər payları ilə ödənilir. Sorğu üzrə komissiya öz bütün xərclərini qeyd edir və bu
xərclər haqqında Tərəflərə yekun hesabatını təqdim edir.
11.Sorğuya baxılması prosedurunun predmetinə praktiki. xarakterli maraq göstərən və bu iş üzrə
çıxarılacaq rəylə toxunula bilən istənilən Tərəf, sorğu üzrə komissiyanın razılığı ilə araşdırmada iştirak edə
bilər.
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12.Prosedurun predmeti üzrə sorğuya dair komissiyanın qərarları onun üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul
edilir. Sorğu üzrə komissiyanın yekun rəyi onun üzvlərinin çoxluğunun fikrini ifadə edir və özündə istənilən
fərqli mövqeləri əks etdirir.
13.Sorğu üzrə komissiya, əgər o, bu müddətin daha iki aydan çox olmayan bir müddətə uzadılması
ehtiyacının olduğu qənaətinə gəlməzsə, öz yekun rəyini yarandığı tarixdən sonrakı iki ay müddətində
çıxarır.
14.Sorğu üzrə komissiyanın yekun rəyi tanınmış elmi prinsiplərə əsaslanır. Yekun rəy sorğu üzrə
komissiya Tərəfindən sorğuya baxılma prosedurunun iştirakçısı olan tərəflərə və katibliyə göndərilir.
Əla və

III

4-cü MADDƏYƏ MÜVAFİQ PROSEDURLAR
1. Mənşə Tərəf digər Tərəflə, bu əlavənin 2-5-ci bəndlərinə uyğun olaraq, onun zərərə məruz qalan
Tərəf olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün məsləhətləşmələr aparılmasını tələb edə bilər.
2. Planlaşdırılan və ya artıq həyata keçirilən təhlükəli fəaliyyət növü haqqında mənşə Tərəf lazımi və
səmərəli məsləhətləşmələr aparılması məqsədilə, onun fikrincə, zərərə məruz qalan Tərəf ola biləcək
istənilən Tərəfin Xəbərdar edilməsini, özü də mümkün qədər tez və bu planlaşdırılan və ya həyata keçirilən
fəaliyyət növü haqqında öz əhalisini məlumatlandıracağı vaxtdan gec olmayaraq, təmin etməlidir. Həyata
keçirilən təhlükəli fəaliyyət növləri haqqında belə bildirişlər, törənən Tərəf üçün bu Konvensiya qüvvəyə
mindikdən iki il keçdikdən sonra, ancaq ondan gec olmayaraq, göndərilir.
3. Bu bildirişə, digərləri sırasında, aşağıdakılar daxil olmalıdır:
a) təhlükəli fəaliyyət haqqında məlumat, o cümlədən hər hansı ixtiyarında olan, məsələn, 6-cı maddəyə
uyğun nəzərdə tutulan sənaye qəzası baş verəcəyi halda onun mümkün transsərhəd təsiri haqqında məlumat
və ya xəbər;
b) bu əlavənin 4-cü bəndinə müvafiq, fəaliyyətin xarakteri nəzərə alınmaqla, cavabın verilməsinin
ağlabatan müddəti haqqında göstəriş və bu əlavənin 6-cı bəndində nəzərdə tutulan məlumatlar da daxil ola
bilər.
4. Bildiriş almış Tərəflər bildirişdə göstərilən müddətdə törənən Tərəfə bildirişin alınması faktını
təsdiqləyərək, onların məsləhətləşmələrə başlamaq niyyətində olub-olmadıqları barədə cavab verməlidirlər.
5. Əgər bildiriş almış Tərəf məsləhətləşmələrə başlamaq niyyətində olmadığını göstərirsə və ya o,
bildirişdə göstərilmiş müddətdə cavab vermirsə, onda bu əlavənin bundan sonrakı bəndlərinin müddəaları
tətbiq edilmir. Bu halda, mənşə Tərəf öz milli qanunvericiliyi və təcrübəsi əsasında qiymətləndirmə və
təhlil aparıb-aparmayacağı barədə qərar çıxarmaq hüququnu özündə saxlayır.
6. Mənşə Tərəf, bildiriş almış Tərəfdən məsləhətləşmələrə başlamaq istəyində olduğu barədə cavab
aldıqdan sonra, əgər o bunu hələ etməyibsə. bildiriş almış Tərəfə təqdim edir:
a) iradların verilməsi müddətləri göstərilməklə, təhlilin aparılacağı müddətlər barədə müvafiq
məlumatı;
b) təhlükəli fəaliyyət və sənaye qəzası zamanı onun transsərhəd təsiri haqqında müvafiq məlumatı;
c) mümkün transsərhəd təsiri haqqında məlumatın və ya istənilən xəbərin qiymətləndirilməsində
iştirak imkanını.
7. Mənşə Tərəf zərərə məruz qalan Tərəfin xahişi ilə sonuncuya mənşə Tərəfin yurisdiksiyasının təsiri
hədlərində potensial olaraq toxunulan rayonlar haqqında başa düşülən mümkün məlumat, əgər belə
məlumat qiymətləndirmənin, təhlilin və tədbirlərin hazırlanmasında lazımdırsa, təqdim edir. Bu məlumat
dərhal və bu lazım olduqda birgə orqan vasitəsilə, əgər beləsi mövcuddursa, təqdim edilir.
8. Mənşə Tərəf tələb olunduqda, bilavasitə və ya birgə orqan vasitəsilə, əgər beləsi mövcuddursa,
zərərə məruz qalan Tərəfə təhlil və qiymətləndirmə üzrə V əlavənin 1 və 2-ci bəndlərində olan təsvirə
uyğun sənədləri təqdim edir.
9. Maraqlı Tərəflər təhlükəli fəaliyyətlə toxunula biləcəyi real ehtimal olunan rayonların
ictimaiyyətinə məlumat verirlər, təhlil və qiymətləndirmə üzrə sənədlərin ictimaiyyət arasında yayılmasını
və müvafiq rayonun hakimiyyətinə göndərilməsini təşkil edirlər. Tərəflər onlara təhlükəli fəaliyyətlə
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əlaqədar öz irad və etirazlarını bildirmək imkanı verirlər və onların nəzər nöqtələrinin mümkün müddətdə
mənşə Tərəfin səlahiyyətli orqanına ya bilavasitə, ya da mənşə Tərəf vasitəsilə çatdırılmasını təmin edirlər.
10. Mənşə Tərəf təhlil və qiymətləndirmə haqqında sənədlərin hazırlanmasını başa çatdırdıqdan sonra
əsaslandırılmamış ləngitməyə yol vermədən zərərə məruz qalmış Tərəflə, xüsusilə təhlükəli fəaliyyətin
sənaye qəzası zamanı transsərhəd təsirinə aid, eləcə də onun təsirinin azaldılması və ya aradan qaldırılması
üzrə məsləhətləşmələrə başlayır. Belə məsləhətləşmələr aşağıdakı suallara toxuna bilər:
a) bu təhlükəli fəaliyyətin, tədbir görülməməsi alternativi də daxil olmaqla, mümkün alternativlərinə,
eləcə də mənşə Tərəf hesabına transsərhəd təsirin yumşaldılmasının mümkün tədbirlərinə;
b) istənilən transsərhəd təsirin azaldılması məqsədilə digər mümkün qarşılıqlı yardım formalarına;
c) istənilən digər müvafiq suallara.
Maraqlı Tərəflər belə məsləhətləşmələrin ilkin mərhələsində onların qəbul edilə biləcək vaxt hədləri
çərçivəsində davamiyyətini razılaşdırırlar. İstənilən belə məsləhətləşmələr müvafiq birgə orqan mövcud
olduğu halda, onun çərçivəsində aparıla bilər.
11. Maraqlı Tərəflər təhlil və qiymətləndirmənin nəticələrinin, eləcə də onlar üzrə bu əlavənin 9-cu
bəndinə müvafiq alınmış iradların və bu əlavənin 10-cu bəndində qeyd olunan məsləhətləşmələrin
nəticəsinin lazımi uçotunu təmin edirlər.
12. Mənşə Tərəf, maraqlı tərəfləri bu fəaliyyətlə bağlı, hansı səbəb və mülahizələrə əsaslandığını
göstərməklə, istənilən qərarı haqqında xəbərdar edir.
13. Maraqlı Tərəflərdən hər hansı birinə təhlükəli fəaliyyətin transsərhəd təsiri haqqında əlavə və bu
məsələyə aid olan, bu fəaliyyət üzrə aparılan məsləhətləşmələr zamanı aşkar olmamış məlumatın məlum
olduğu halda, o Tərəf təxirə salmadan digər maraqlı Tərəfi və ya Tərəfləri bu haqda xəbərdar edir. Maraqlı
Tərəflərdən birinin xahişi ilə məsləhətləşmələrin aparılması bərpa edilir.
Əlavə IV
QƏZALARIN QARŞISININ ALINMASI ÜÇÜN 6-cı MADDƏYƏ MÜVAFİQ
GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
Milli qanunvericilik və təcrübədən asılı olaraq Tərəflər səlahiyyətli orqanlar, operatorlar və ya birgə
səylərlə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirilə bilər:
1. Təhlükəsizlik sahəsində ümumi və ya konkret məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi.
2. Təhlükəsizlik tədbirlərinə və normalarına aid qanunvericilik əsaslarının və ya rəhbər prinsiplərin
təsdiq edilməsi.
3. Təhlükəli fəaliyyətin, qəzaların qarşısının alınması üzrə xüsusi tədbirlər görülməsini tələb edən,
özündə lisenziyalaşdırma və ya sanksiyalaşdırma sistemi təsbit edə biləcək növlərinin
müəyyənləşdirilməsi.
4. Təhlükəli fəaliyyət görülən zaman təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə riskin və ya tədqiqin təhlilinin
və tələb olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə hərəkət planının qiymətləndirilməsi.
5. Səlahiyyətli orqanlara riskin qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan məlumatın verilməsi.
6. Sənaye qəzalarının qarşısının alınması və insanların və ətraf mühitin qorunması məqsədilə daha
münasib olan texnologiyanın tətbiqi.
7. Sənaye qəzalarının qarşısının alınması məqsədilə istər adi, istərsə də qeyri-adi şəraitdə sənaye
meydançasında təhlükəli fəaliyyətin həyata keçirilməsində iştirak edən şəxslərin lazımi qaydada
təlimləndirilməsi və hazırlanmasının yerinə yetirilməsi.
8. Təhlükəsizlik normalarına səmərəli əməl olunması və təmin edilməsi üçün daxili strukturların və
idarəetmə üsullarının hərəkətə gətirilməsi.
9. Təhlükəli fəaliyyətin monitorinqi, təhlili və təftişinin həyata keçirilməsi.
Əlavə V
TƏHLİL VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. Təhlükəli fəaliyyət üzrə təhlilin və qiymətləndirmənin miqyası və dərinliyi qoyulmuş məqsəddən
asılı olaraq dəyişir.
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2. Aşağıda verilən cədvəldə sadalanmış məqsədlər üçün təhlil və qiymətləndirmə aparılarkən, müvafiq
maddələrin məqsədləri üçün sualların əhatə dairəsi göstərilib:
Təhlilin məqsədləri
1
8-ci maddəyə müvafiq fövqəladə hallar
üçün planlaşdırma

7-ci maddəyə müvafiq
haqqında qərarların qəbulu

yerləşdirmə

9-cu maddəyə müvafiq ictimaiyyətə təqdim
edilən məlumat
6-cı maddəyə müvafiq qəzaların qarşısının
alınası üçün tədbirlər

Araşdırılmalı məsələlər
2
1) sənaye obyektində təhlükəli maddələrin
miqdarı və xassələri;
2) təhlükəli fəaliyyət nəticəsində baş verə
biləcək sənaye qəzalarının reprezentativ
modellərinin, onların hər birinin ehtimalı
göstərilməklə, ssenarilərinin qısa şərhləri;
3) hər bir ssenari üçün:
a) tullantının təxmini həcmi;
b) əlverişli və əlverişsiz şəraitdə
həm insanlar üçün, həm də onların daxil
olmadığı ətraf mühit üçün qəzadan irəli
gələn nəticələrin dərəcəsi və ciddiliyi, o
cümlədən qəza nəticəsində yaranan təhlükəli
zonaların ölçüləri;
c) ilkin hadisənin inkişaf edərək sənaye
qəzasına çevrilməsinə tələb olunan vaxt
müddəti;
d) qəzanın eskalasiya ehtimalının minimuma
endirilməsi üçün görülə biləcək istənilən
tədbirlər.
4) Təhlükəli zonada ola biləcək yaxınlıqdakı
rayonlarda, insanların istənilən irimiqyaslı
cəmləşməsi də daxil olmaqla, əhalinin sayı
və yerləşməsi;
5) bu əhalinin yaş tərkibi, mobilliyi və zəif
cəhətləri;
1-5-ci bəndlərinə əlavə olaraq:
6) tullantıların xarakterindən və şərtlərindən
asılı olaraq, insanlara və ətraf mühitə zərərin
ciddiliyi;
7) sənaye qəzası zamanı, insanlara və ətraf
mühitə zərərli təsirin real ehtimal olunduğu
yerlərin təhlükəli fəaliyyət göstərilən yerdən
məsafəsi;
8) elə həmin məlumat, ancaq təkcə həmin
zaman üçün yox, həm də planlaşdırılan və ya
mümkün proqnozlaşdırmaya meyilli gələcək
hadisələrin inkişafı üçün;
Yuxarıdakı 1-4-cü bəndlərinə əlavə olaraq:
9) sənaye qəzası nəticəsində zərər çəkə
biləcək insanlar;
Yuxandakı 4-9-cu bəndlərinə əlavə olaraq,
qəzaların qarşısının alınması tədbirləri üçün
1-3-cü bəndlərində göstərilənlərin daha
müfəssəl təsvir variantları və
qiymətləndirilmələri tələb olunacaq. Bu şərh
və qiymətləndirmədən başqa, aşağıdakı
sualları da əhatə etmək lazımdır:
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10) təhlükəli materialların saxlanma və
onlarla iş şəraiti və onların miqdarı;
11) ciddi nəticələri olan bütün növ sənaye
qəzaları
üçün, qəzaların bütün miqyaslar diapazonu
üçün nümunələrlə və yaxınlıqda həyata
keçirilən fəaliyyətə təsir imkanları
göstərilməklə, ssenarilərin siyahısı;
12) hər bir ssenari üçün sənaye qəzasına
gətirib çıxara biləcək hadisələrin və onun
mümkün eskalasiyası mərhələlərinin təsviri;
13) 14-cü bənddə göstərilən tədbirlər nəzərə
alınmaqla, hər halda təfsilatsız, hər bir
mərhələnin ehtimalının qiymətləndirilməsi;
14) mərhələlərdən hər birinin ehtimalının
minimuma endirilməsi üçün avadanlıq və
prosedur baxımından nəzərdə tutulmuş
xəbərdaredici tədbirlərin təsviri;
15)normal istismar şəraitindən
kənarlaşmanın mümkün nəticələrinin, eləcə
də fövqəladə vəziyyət yarandığı halda
təhlükəli fəaliyyətin və ya onun bir
hissəsinin təhlükəsiz saxlanması üçün
müvafiq tədbirlərin və ciddi kənarlaşmaların
tezliklə aşkarlanması və müvafiq tədbirlərin
görülməsi üçün heyətin hazırlanması
ehtiyacının qiymətləndirilməsi;
16) təhlükəli fəaliyyət həyata keçirilən
qurğuda modifikasiya, təmir və texniki
xidmət işlərinin nəzarət üzrə tədbirləri, eləcə
də nəzarət məqsədilə sonrakı tədbirlərin
həyata keçirilməsini təhlükə altında qoya
biləcək dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.
Əlavə

VI

7-ci MADDƏYƏ MÜVAFİQ YERLƏŞDİRMƏ HAQQINDA QƏRARLARIN QƏBULU
Aşağıda verilən mətn 7-ci maddəyə müvafiq araşdırılmalı məsələləri nümayiş etdirir:
1. V əlavəyə müvafiq, təhlükəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi planlaşdırılan rayonun fiziki
xarakteristikasının da qiymətləndirilməsi daxil olmaqla, riskin və qiymətləndirmənin təhlilinin nəticələri.
2. Məsləhətləşmələrin nəticələri və ictimaiyyətin iştirakı.
3. Mənşə Tərəfin ərazisində təhlükəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar, zərərə məruz
qalan Tərəfin ərazisində istənilən hadisənin riskin artması və ya azalmasına təsirinin təhlili.
4. Ətraf mühitə təhlükənin, o cümlədən istənilən transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsi.
5. Risk mənbəyi ola biləcək yeni növ təhlükəli fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi.
6. Yeni növ təhlükəli fəaliyyətin mövcud yaşayış məntəqələrindən təhlükəsiz məsafədə yerləşdirilməsi
və artıq həyata keçirilənlərin əhəmiyyətli modifikasiya edilməsi, eləcə də təhlükəli fəaliyyət həyata
keçirilən obyektlərin ətrafında təhlükəsizlik zonalarının yaradılması məsələsinə baxılması; bu rayonlarda
təhlükə altında olan əhalinin sayının artması və ya hansısa digər yolla riskin dərəcəsinin artmasına gətirib
çıxaran səbəblərin diqqətlə öyrənilməsi lazımdır.
Əlavə

V ll
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8-ci MADDƏYƏ MÜVAFİQ FÖVQƏLADƏ HALLARA HAZIRLIĞIN TƏMİN EDİLMƏSİ
ÜZRƏ TƏDBİRLƏR
1. Fövqəladə hallarda, istər sənaye meydançasında, istərsə də ondan kənarda qəzanın nəticələrinin
aradan qaldırılmasında kompleks və səmərəli tədbirlərin görülməsi üçün bütün fəaliyyət planlarının
əlaqələndirilməsini həyata keçirmək lazımdır.
2. Fövqəladə hallar zamanı fəaliyyət planlarına fövqəladə halların lokallaşdırılması, eləcə də onların
transsərhəd təsirinin minimuma endirilməsi üçün tələb olunan tədbirləri daxil etmək lazımdır. Onlara,
həmçinin əhalinin xəbərdar edilməsini və ehtiyac olduqda, evakuasiya tədbirlərini. digər müdafiə və ya
xilasetmə tədbirlərini daxil etmək lazımdır, eləcə də onlarda tibbi xidmətin tərkibinin təsviri verilməlidir.
3. Fövqəladə hallar zamanı fəaliyyət planlarına sənaye meydançalarında işləyən heyət üçün, fövqəladə
halların toxuna biləcəyi şəxslər və xilasedicilər üçün transsərhəd təsiri göstərə biləcək sənaye qəzası zamanı
həm sənaye meydançasında, həm də ondan kənarda tədbirlərin görülməsi və insanlara, ətraf mühitə təsirin
qarşısının alınması və ya minimuma endirilməsi üçün tələb olunan müfəssəl texniki və təşkilati prosedurları
daxil etmək lazımdır.
4. Fövqəladə hallar zamanı sənaye meydançalarındakı fəaliyyət planlarında məsələn, aşağıdakı
məsələlər əhatə oluna bilər:
a) fövqəladə hal zamanı sənaye meydançasında tədbir görülməsi üçün təşkilati funksiyaların və
məsuliyyətin bölüşdürülməsi;
b) sənaye qəzası və ya onun qaçılmaz təhlükəsi zamanı vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq və ya belə
hadisənin qarşısını almaq üçün görüləcək tədbirlərin təsviri, ya da ki, belə təsvirin haradan tapıla biləcəyi
haqda göstəriş;
c) mövcud olan avadanlıq və ehtiyatların siyahısı;
d) fövqəladə hallar zamanı nəticələrin sənaye meydançasından kənarda aradan qaldırılmasına məsul
olan dövlət orqanının sənaye qəzaları haqqında tezliklə xəbərdar edilməsi üzrə tədbirlər, o cümlədən ilkin
xəbərdarlığa daxil edilən məlumatın növü, eləcə də daxil olduqca daha təfərrüatlı məlumatın verilməsi üzrə
tədbirlər;
e) işçi heyətin, ondan tələb olunacaq vəzifələrin yerinə yetirilməsinə hazırlanması üzrə tədbirlər.
5. Fövqəladə hallar zamanı sənaye meydançalarından kənardakı fəaliyyət planlarında məsələn,
aşağıdakı suallar əhatə oluna bilər:
a) fövqəladə hal zamanı sənaye meydançasından kənarda tədbirlər görülməsi üzrə təşkilati
funksiyaların və məsuliyyətin bölüşdürülməsi, o cümlədən sənaye meydançası üzrə tədbirlər planı ilə
uyğunluğun hansı yolla əldə olunmasını göstərməklə;
b)xilasedici və tibbi heyətin istifadə edəcəyi üsul və prosedurlar;
c) zərərə məruz qalmış rayonun tez müəyyənləşdirilməsi üsulu;
d)zərərə məruz qalmış və ya potensial olaraq zərərə məruz qala biləcək Tərəflərin sənaye qəzası
haqqında tezliklə xəbərdar edilməsini və əlaqənin davamlı saxlanmasını təmin edən tədbirlər;
e) əlaqələndirmə üzrə plan və tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan ehtiyatların
aşkarlanması;
f) 9-cu maddəyə uyğun ictimaiyyətə, tələb olunduqda, əlavə və təkrar məlumatın verilməsi də daxil
olmaqla, məlumat verilməsini təmin edən tədbirlər;
g) təlimlərə hazırlığın yerinə yetirilməsini və onların keçirilməsini təmin edən tədbirlər.
6. Fövqəladə hallar zamanı fəaliyyət planları özlərində təhlükəli maddələrin və zəhərlənmiş
materialların emalını, yığılmasını, təmizlənməsini, saxlanmasını, daşınmasını və təhlükəsiz
kənarlaşdırılmasını, eləcə də bərpa tədbirlərini əks etdirə bilər.
Əlavə

VIII

9-cu MADDƏYƏ MÜVAFİQ İCTİMAİYYƏTƏ TƏQDİM EDİLƏN MƏLUMAT
1. Şirkətin adı, təhlükəli fəaliyyətin həyata keçirildiyi ünvan və məlumat verən şəxsin vəzifəsinin
göstərilməsi.
2. Risk də daxil olmaqla, təhlükəli fəaliyyətin sadə şərhi.
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3. Təhlükəli fəaliyyətin gedişində istifadə olunan, ümumi qəbul edilmiş və ya konkret bu maddə və
tərkib sinfinə xas olan, baş verən təhlükə baxımından onların əsas xüsusiyyətləri göstərilməklə adları, ya
da ki, təhlükəlilik dərəcələri üzrə onların təsnifatı.
4. Ətraf mühitə təsirin aparılmış qiymətləndirilməsi nəticəsində alınmış ümumi xarakterli məlumat,
əgər beləsi mövcuddursa və bu məsələyə aiddirsə.
5. Təhlükəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı baş verə biləcək sənaye qəzasının, onun əhaliyə və
ətraf mühitə təsiri potensialı da daxil olmaqla, xarakteri haqqında ümumi məlumat.
6. Sənaye qəzası baş verdiyi halda, toxunulan əhalinin xəbərdar edilməsi və məlumatlandırılması
üsulları haqqında lazımi məlumat.
7. Sənaye qəzası baş verdiyi halda, toxunulan əhalinin zəruri hərəkətləri və davranışı haqqında lazımi
məlumat.
8. Təhlükəli fəaliyyətin gedişində sənaye qəzaları ilə mübarizə, onların ciddiliyinin azaldılması və
təsirinin yumşaldılması məqsədilə, qəza xidmətlərlə əlaqə də daxil olmaqla, görülən tədbirlər haqqında
lazımi məlumat.
9. Fövqəladə hallar zamanı qəza xidmətlərinin sənaye meydançasından kənarda istənilən təsirin, sənaye
qəzasının transsərhəd təsiri də daxil olmaqla, aradan qaldırılması məqsədilə tərtib edilmiş sənaye
meydançasından kənarda hərəkət planı haqqında ümumi məlumat.
10. Lisenziya və icazə verilməsi sistemi də daxil olmaqla, milli normativlərə və/və ya inzibati
əsasnamələrə müvafiq təhlükəli fəaliyyəti tənzimləyən xüsusi tələblər və şərtlər haqqında ümumi məlumat.
11. Əlavə müvafiq məlumatların alınma mənbələri haqqında müfəssəl məlumatlar.
Əlavə

IX

10-cu MADDƏYƏ MÜVAFİQ SƏNAYE QƏZALARI HAQQINDA XƏBƏRDARLIQ
SİSTEMLƏRİ
1. Sənaye qəzaları haqqında xəbərdarlıq sistemləri, fövqəladə hallar haqqında xəbərdarlığın
ötürülməsi, işlənməsi və cavabların alınmasının uzlaşan sistemlərindən istifadə edilməklə və müxtəlif
tələbatlar və müxtəlif səviyyələr nəzərə alınmaqla, transsərhəd təsirin minimuma endirilməsi və miqyasının
məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər görülməsi üçün qabaqcadan işlənmiş müvafiq kodlarla məlumatların və
proqnozların mümkün qədər tez ötürülməsini təmin etməlidir.
2. Sənaye qəzaları haqqında xəbərdarlığa aşağıdakı elementlər daxildir:
a) sənaye qəzasının növü və miqyası, onunla bağlı təhlükəli maddələr (əgər məlumdursa) və onun
mümkün təsirinin ciddiliyi;
b) qəzanın baş vermə vaxtı və dəqiq yeri;
c) sənaye qəzasının nəticələrinin səmərəli aradan qaldırılması üçün tələb olunan bu və ya digər mövcud
məlumat.
3. Sənaye qəzaları haqqında xəbərdarlıqlar, müvafiq vaxt intervallarında və ya tələb olunduqca, işə
aidiyyəti olan transsərhəd təsirlə bağlı vəziyyətin inkişafı haqqında sonrakı əlavə məlumatlarla tamamlanır.
4. Mütəmadi olaraq, müvafiq heyətin müntəzəm hazırlanması da daxil olmaqla, sənaye qəzaları
haqqında xəbərdarlıq sistemlərinin sınaq və yoxlanışı həyata keçirilir. Tələb olunduğu hallarda, belə sınaq,
yoxlanış və hazırlıqlar birgə əsaslarla həyata keçirilir.
Əlavə

X

12-Cİ MADDƏYƏ MÜVAFİQ GÖSTƏRİLƏN QARŞILIQLI YARDIM
1. Göstərilən yardımın yoxlanışı, əlaqələndirilməsi və ona nəzarətə ümumi rəhbərliyin məsuliyyəti
yardım üçün müraciət etmiş Tərəfin üzərinə düşür. Yardım göstərilməsi üzrə əməliyyatlarda iştirak edən
heyət müraciət edən Tərəfin müvafiq qanunlarına uyğun hərəkət edir. Müraciət etmiş Tərəfin müvafiq
orqanları, 17-ci maddəyə müvafiq olaraq, yardım göstərən Tərəfin təqdim etdiyi heyət və avadanlıq
üzərində bilavasitə operativ nəzarətin həyata keçirilməsinə məsul təyin etdiyi orqanı ilə əməkdaşlıq edir.
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2. Xahişlə müraciət etmiş Tərəf, öz imkanları çərçivəsində, yardımdan istifadənin lazımi səviyyədə və
səmərəli təşkili üçün yerində olan qurğularmı və xidmətlərini təqdim edir və yardım göstərən Tərəfdən və
ya onun adından bu məqsədlər üçün gətirilmiş heyət, avadanlıq və materialların qorunmasını təmin edir.
3. Əgər maraqlı Tərəflər başqa cür razılaşmayıblarsa, yardım onun üçün xahişlə müraciət etmiş Tərəfin
hesabına təqdim edilir. Yardım göstərən Tərəf istənilən vaxt öz çəkdiyi xərclərin əvəzlənməsi hüququndan
qismən və ya bütövlükdə imtina edə bilər.
4. Xahişlə müraciət etmiş Tərəf yardım göstərən Tərəfə və onun adından çıxış edən şəxslərə lazımi
üstünlükləri, toxunulmazlığı təmin edir və ya onların yardımın göstərilməsi üzrə öz funksiyalarının daha
tez icrasına hər cür kömək göstərilməsi üçün bütün mümkün tədbirləri görür. Xahişlə müraciət etmiş Tərəf
bu münasibəti öz vətəndaşlarına və ya onun ərazisində daimi yaşayan şəxslərə göstərməyə və ya onlara
yuxarıda göstərilmiş üstünlük və toxunulmazlıqları təqdim etməyə borclu deyil.
5. Hər bir Tərəf, yardım üçün müraciət etmiş Tərəfin və ya yardım göstərən Tərəfin xahişi ilə
yardımın göstərilməsi məqsədləri üçün barəsində lazımi qaydada təqdim olunmuş bildiriş olan heyətin,
eləcə də avadanlığın və mülkiyyətin öz ərazisindən, xahişlə müraciət etmiş Tərəfin ərazi hüdudları daxilinə
və xaricinə tranzitinin yüngülləşdirilməsi üçün tədbirlər görür.
6. Xahişlə müraciət etmiş Tərəf barəsində lazımi qaydada təqdim olunmuş bildiriş olan heyətin, eləcə
də yardımın göstərilməsində istifadə olunan avadanlıq və mülkiyyətin öz milli ərazisinə girişini,
saxlanmasını və çıxarılmasını yüngülləşdirir.
7. Köməyin bilavasitə göstərilməsi ilə bağlı hərəkətlərə gəldikdə isə xahişlə müraciət etmiş Tərəf
istənilmiş yardımın göstərilməsi gedişində insanların ölümünə, zədə, xəsarət almasına, mülkiyyətin
itirilməsinə və ya onun ərazisində ətraf mühitə vurulmuş ziyana görə yardım göstərən Tərəfə və ya onun
adından çıxış edən şəxslərə ittiham irəli sürmür, onları maddi məsuliyyətdən azad edir və onlara,
onlar Tərəfində ölüm və ya zədə hallarında, eləcə də yardımın göstərilməsində istifadə etdikləri avadanlıq
və ya digər mülkiyyətlərinin itirilməsi və ya onlara ziyan vurulmasına görə kompensasiya ödəyir. Xahişlə
müraciət etmiş Tərəf, yardım göstərən Tərəfə və ya onun adından çıxış edən şəxslərə qarşı üçüncü tərəflərin
irəli sürdüyü iddiaların tənzimlənməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
8. Maraqlı Tərəflər, yardımın göstərilməsi əməliyyatı nəticəsində yarana biləcək məhkəmə
prosedurlarının və iddiaların tənzimlənməsinə yardım məqsədilə sıx əməkdaşlıq edirlər.
9. İstənilən Tərəf, qəza ilə toxunulmuş şəxslərə, onların müalicəsi və ya digər Tərəfin ərazisinə
müvəqqəti köçürülməsi ilə bağlı kömək göstərilməsi barədə xahiş edə bilər.
10. Zərərə məruz qalmış Tərəf və ya xahişlə müraciət etmiş Tərəf müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra
və bildiriş təqdim etməklə, bu Konvensiya üzrə alınmış və ya təqdim edilmiş yardımın dayandırılmasını
xahiş edə bilər. Belə xahiş ifadə olunduqdan dərhal sonra maraqlı Tərəflər yardımın lazımi qaydada
kəsilməsi üçün tədbirlər görülməsi barədə bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Əlavə XI
15-ci MADDƏYƏ MÜVAFİQ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ
Məlumatlar özündə, həm də çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlığın predmeti ola biləcək aşağıdakı
elementləri təsbit etməlidir:
a) sənaye qəzalarının qarşısının alınmasında, onlara hazırlığın təmin edilməsində və onların
nəticələrinin aradan qaldırılmasında qanunverici və inzibati tədbirlər, siyasət, məqsədlər və prioritetlər,
elmi fəaliyyət və təhlükəli fəaliyyət nəticəsində yaranan sənaye qəzaları riskinin azaldılması, transsərhəd
təsirin yumşaldılması da daxil olmaqla, texniki tədbirlər;
b) müvafiq səviyyədə digər Tərəflərə toxunan fövqəladə hallarda tədbirlər və hərəkət planları;
c) yerinə yetirilmələrinə və həyata keçirilmələrinə nəzarət də daxil olmaqla, monitorinq proqramları,
planlaşdırma, tədqiqat və işlənmələr;
d) sənaye qəzalarının qarşısının alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və nəticələrinin aradan
qaldırılması ilə əlaqədar görülən tədbirlər;
e) sənaye qəzası zamanı fəaliyyət təcrübəsi və transsərhəd təsiri göstərən sənaye qəzalarının
nəticələrinin aradan qaldırılmasında əməkdaşlıq;
f) ətraf mühitin qorunmasının təkmilləşdirilməsi və təhlükəsizliyin yüksəldilməsi üçün
texnologiyaların işlənməsi və mövcud olanlardan ən yaxşılarının tətbiqi;
g) fövqəladə hallara hazırlığın və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasının təmin edilməsi;
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h) monitorinqin meyarları və transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, riskin
proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunan üsullar.
Əlavə

XII

18-ci MADDƏNİN 4-cü BƏNDİNƏ MÜVAFİQ QARŞILIQLI YARDIM GÖSTƏRİLMƏSİNƏ
AİD VƏZİFƏLƏR
1. Məlumat və göstəricilərin toplanması və yayılması
a) çərçivəsində sənaye qəzaları və ən qısa müddətdə yardımın göstərilməsi üzrə fəaliyyətə cəlb edilə
biləcək ekspertlər haqqında məlumatın verildiyi sənaye qəzaları haqqında xəbərdarlıq sistemlərinin
yaradılması və istismarı;
b) sənaye qəzaları haqqında məlumatların alınması, işlənməsi və yayılması məqsədləri üçün onların
təsiri haqqında məlumatlar, eləcə də tətbiq edilən tədbirlər və onların səmərəliliyi də daxil olmaqla,
məlumatlar bankının yaradılması və istismarı;
c) təhlükəli maddələr, onların müvafiq xarakteristikaları, eləcə də sənaye qəzası baş verəcəyi halda bu
maddələrlə necə rəftar edilməli olduğu barədə məlumatların da daxil olduğu siyahının tərtibi və aparılması;
d) sənaye qəzalarının qarşısının alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və bərpa tədbirləri də daxil
olmaqla, nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində məsləhət işi və digər kömək göstərə biləcək
ekspertlərin qeydiyyat jurnalının tərtibi və aparılması;
e) təhlükəli fəaliyyət növləri siyahısının aparılması;
f) I əlavənin I hissəsinin şamil olunduğu təhlükəli maddələrin siyahısının tərtib edilməsi və aparılması.
2. Elmi tədqiqatlar, mütəxəssislərin hazırlanması və metodologiyalar
a) baş vermiş sənaye qəzaları ilə əlaqədar toplanmış təcrübə əsasında modellərin və sənaye qəzalarının
qarşısının alınması, onlara hazırlığın təmin edilməsi və nəticələrinin aradan qaldırılmasında tədbirlər
görülməsi ssenarilərinin işlənməsi və təqdim edilməsi;
b) mütəxəssislərin təlimi və hazırlanmasına yardım, beynəlxalq simpoziumların təşkili və tədqiqat və
işlənmələr sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi.
3. Texniki yardım
a) sənaye qəzalarının qarşısının alınmasında, onlara hazırlığın təmin edilməsində və nəticələrinin
aradan qaldırılmasında tədbirlər görülməsi qabiliyyətinin gücləndirilməsinə yönəlmiş məsləhət
funksiyasının həyata keçirilməsi;
b) hər hansı bir Tərəfin xahişi ilə onun həyata keçirdiyi təhlükəli fəaliyyətin təftiş edilməsi, eləcə də
bu Konvensiyanın tələblərinə uyğun onun öz milli müfəttişliklərinin təşkilinə kömək göstərilməsi.
4. Fövqəladə hal zamanı yardım
Hər hansı bir Tərəfin xahişi ilə, məsələn, sənaye qəzasının nəticələrinin aradan qaldırılmasında
məsləhət verilməsi və digər kömək göstərilməsi məqsədilə sənaye qəzası baş vermiş yerə ekspert
göndərilməsi yolu ilə yardım göstərilməsi.
Əlavə

XIII

ARBİTRAJ
1. İddiaçı Tərəf və ya iddiaçı Tərəflər katibliyi bildirişlə xəbərdar edirlər ki, Tərəflər mübahisənin, bu
Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq, arbitraj araşdırılmasına verilməsi barədə
razılığa gəliblər. Bildirişdə arbitraj araşdırılmasının predmeti, o cümlədən, məsələn, şərhi və ya tətbiqi üzrə
mübahisə yaranmış bu Konvensiyanın maddələri göstərilir. Katiblik alınmış məlumatı bu Konvensiyanın
bütün Tərəflərinə göndərir.
2. Arbitraj məhkəməsi üç üzvdən ibarət olur. Mübahisədə iştirak edən istər iddiaçı Tərəf və ya iddiaçı
Tərəflər, eləcə də digər Tərəf və ya Tərəflər hərəsi bir arbitr təyin edirlər və bu üsulla təyin edilmiş iki
arbitr, qarşılıqlı razılıqla arbitraj məhkəməsinin sədri funksiyasını yerinə yetirəcək üçüncü arbitri təyin
edirlər. Sonuncu, mübahisə tərəflərindən hər hansı birinin vətəndaşı ola bilməz, bu tərəflərdən birinin
ərazisində özünün adi yaşayış yerinə malik ola bilməz, onlardan heç birində xidməti qulluqda ola bilməz
və hər hansı digər münasibətdə onun bu məsələ ilə əlaqəsi ola bilməz.
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3. Əgər ikinci arbitrin təyin edildiyi vaxtdan iki ay ötdükdən sonra arbitraj məhkəməsinin sədri təyin
edilməyibsə, onda mübahisənin hər hansı Tərəfinin xahişi ilə Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi
onu sonrakı iki ay müddətində təyin edir.
4. Əgər xahiş alındıqdan sonra mübahisə tərəflərindən biri iki ay müddətinə arbitri təyin etmirsə,
digər Tərəfin bu haqda Avropa İqtisadi Komissiyasının İcraçı katibini məlumatlandırmaq hüququ var, bu
halda o, sonrakı iki ay müddətində arbitraj məhkəməsinin sədrini təyin edir. Təyin edildikdən sonra arbitraj
məhkəməsinin sədri arbitrini təyin etməyən tərəfdən bunu iki ay müddətində etməyi xahiş edir, Əgər bu
müddət ərzində o bunu etməsə, onda sədr bu haqda Avropa İqtisadi Komissiyasının İcraçı katibini
məlumatlandırır və o, iki ay müddətində bu arbitri təyin edir.
5. Arbitraj məhkəməsi öz qərarını beynəlxalq hüquqa müvafiq və bu Konvensiyanın müddəalarına
uyğun çıxarır.
6. Bu əlavənin müddəalarına uyğun təsis edilmiş istənilən arbitraj məhkəməsi öz xüsusi prosedur
qaydalarını işləyir.
7. Arbitraj məhkəməsinin qərarları istər prosedur məsələləri, istərsə də məsələnin mahiyyəti üzrə onun
üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
8. Məhkəmə faktların müəyyənləşdirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görə bilər.
9. Mübahisə tərəfləri arbitraj məhkəməsinin işinə yardım edirlər və o cümlədən onların
sərəncamlarında olan bütün vasitələrdən istifadə etməklə:
a) məhkəməyə bütün müvafiq sənədləri, şərtləri və məlumatları təqdim edirlər;
b) tələb olunduqda, şahidlərin və ya ekspertlərin çağırılması və onların ifadələrinin dinlənilməsi üçün
məhkəməyə imkan yaradırlar.
10.Mübahisə tərəfləri və arbitraj məhkəməsinin üzvləri arbitraj məhkəməsində raşdırmanın gedişi
zamanı konfıdensial qaydada aldıqları istənilən məlumatın konfidensiallığını qoruyurlar.
11.Tərəflərdən birinin xahişi ilə arbitraj məhkəməsi müvəqqəti müdafiə tədbirləri görülməsini tövsiyə
edə bilər.
12.Əgər mübahisə tərəflərindən biri arbitraj məhkəməsinə gəlmirsə və ya öz işinin araşdırılmasında
iştirak etmirsə, digər tərəf məhkəmədən araşdırmanın davam etdirilməsini və öz qəti qərarını çıxarmasını
xahiş edə bilər. Tərəflərdən birinin məhkəmədə olmaması və ya tərəflərdən birinin işə baxılmasında iştirak
etməməsi məhkəmə araşdırması üçün mane olmur.
13.Arbitraj məhkəməsi bilavasitə mübahisənin mahiyyətindən doğan qarşılıqlı iddialar üzrə dinləmələr
apara və onlar üzrə qərar çıxara bilər.
14.Əgər arbitraj məhkəməsi işin konkret vəziyyətindən asılı olaraq digər qərar qəbul etməzsə,
məhkəmə xərcləri, o cümlədən məhkəmə üzvlərinin xidmət haqqı mübahisə tərəflərinin bərabər payları ilə
ödənilir. Məhkəmə öz xərclərinin qeydiyyatını aparır və mübahisə tərəflərinə bu xərclər haqqında son
hesabatını təqdim edir.
15.Mübahisə predmetinə hüquqi xarakterli maraq göstərən və bu iş üzrə qəbul ediləcək qərarla toxunula
biləcək bu Konvensiyanın istənilən Tərəfi məhkəmənin razılığı ilə məhkəmə araşdırmasında iştirak etmək
hüququna malikdir.
16.Arbitraj məhkəməsi öz qərarını təsis edildiyi tarixdən sonrakı beş ay müddətində, əgər o, bu
müddətin beş aydan çox olmayan əlavə müddətə uzadılması ehtiyacının olduğu qənaətinə gəlməzsə çıxarır.
17.Arbitraj məhkəməsinin qərarı səbəblərin izahı ilə müşayiət olunur. Bu qərar mübahisənin bütün
tərəfləri üçün son və məcburidir. Arbitraj məhkəməsi öz qərarını tərəflərə və katibliyə göndərir. Katiblik
alınmış məlumatı bu Konvensiyanın bütün Tərəflərinə göndərir.
18.Məhkəmə qərarının şərhi və ya icrası üzrə Tərəflər arasında yarana biləcək istənilən mübahisə
Tərəflərdən hər hansı biri Tərəfindən baxılmaq üçün bu qərarı çıxarmış arbitraj məhkəməsinə və ya
sonuncunun xidmətlərindən istifadə etmək mümkün olmadıqda, bu məqsəd üçün birincisi kimi eyni
qaydada yaradılan digər məhkəməyə verilə bilər.
"Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında Konvensiya" üzrə Azərbaycan
Respublikasının
BƏYANATLARI
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2-ci maddənin 2-ci bəndinin "b" yarımbəndi üzrə:
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, "Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında
Konvensiya"nın 2-ci maddəsinin 2-ci bəndinin "b" yarımbəndində qeyd olunan "hərbi qurğular" ifadəsini
yalnız milli müdafiə maraqlarına xidmət edən və qanuni əsaslarla mövcud olan hərbi qurğular kimi başa
düşür".
3-cü maddənin 1-ci bəndi üzrə:
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinə istinadən bəyan edir ki, o,
istənilən Tərəflə "Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında Konvensiya" çərçivəsindəki əməkdaşlığı
beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirəcəkdir".
21-ci maddənin 2-ci bəndi üzrə:
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o,
bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq həll edilməmiş mübahisəyə münasibətdə XIII Əlavədə müəyyən
edilmiş prosedur üzrə yaradılan və 21-ci maddənin II bəndinin "b" yarımbəndində qeyd olunan arbitrajı
mübahisələrin həlli vasitələrindən birini və ya hər ikisini məcburi qəbul edən hər hansı Tərəfə münasibətdə
mübahisələrin məcburi həlli vasitəsi kimi qəbul edir.
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"Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1993-cü il 29 may tarixli Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı
uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında" Konvensiyaya müvafiq bəyanatlarla (bəyanatların mətni
əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 mart 2004-cü il
№ 611-IIQ
Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların
müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında
KONVENSİYA
(1993-cü il mayın 29-da bağlanmışdır)
Bu Konvensiyam imzalayan Dövlətlər,
şəxsiyyətinin tam və ahəngdar inkişafı üçün uşağın ailə mühitində, xoşbəxtlik, sevgi və qarşılıqlı
anlaşma mühitində böyüyüb boya-başa çatmalı olmasını etiraf edərək,
hər bir dövlət tərəfindən uşağın doğulduğu ailənin qayğısında qalmasını təmin etmək üçün prioritet
məsələ kimi müvafiq tədbirlərin görülməsini xatırladaraq,
mənşə dövlətdə münasib ailənin tapılmadığı bir uşaq üçün ölkələrarası övladlığa götürmənin təklif
etdiyi daimi ailə üstünlüyünü etiraf edərək,
ölkələrarası övladlığa götürmənin uşağın ən ümdə maraqlarına və onun əsas hüquqlarına hörmət
etməklə həyata keçirməsinin təmin edilməsi, habelə uşağın qaçırılmasının, satışının və ya ticarətinin
qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsi zəruriliyinə əmin olaraq,
bu məqsədlə də beynəlxalq sənədlərdə, xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları
haqqında 1989-cu il 20 noyabr tarixli Konvensiyasında, Uşaqların Müdafiəsinə və Rifahına aid olan Sosial
və Hüquqi Prinsiplərə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bəyannaməsində, Milli və Beynəlxalq
səviyyədə Uşağın Yerləşdirilməsinə və Övladlığa Götürülməsi üçün Xüsusi Tövsiyələrdə əks olunan
prinsiplər nəzərə alınaraq, ümumi müddəaların yaradılmasını arzulayaraq,
aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
KONVENSİYANIN TƏSİR DAİRƏSİ
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri aşağıdakılardır:
a) ölkələrarası övladlığa götürmənin uşağın ən ümdə maraqlarına və beynəlxalq hüquqda tanındığı
kimi, onun əsas hüquqlarına hörmət etməklə həyata keçirilməsinin təmin olunması üçün təminatlar
yaratmaq;
b) bu cür təminatlara əməl olunmanı təmin etmək və bununla da uşağın qaçırılmasının, satışının və ya
ticarətinin qarşısını almaq üçün Razılığa gələn Dövlətlər arasında əməkdaşlıq sistemini yaratmaq;
c) Razılığa gələn Dövlətlərdə bu Konvensiyaya uyğun olaraq həyata keçirilmiş övladlığa götürmənin
tanınmasını təmin etmək.
Maddə 2
(1) Bu Konvensiya, adətən Razılığa gələn bir Dövlətdə (mənşə dövlətdə) daimi yaşayan uşaq Razılığa
gələn digər dövlətdə (qəbul edən Dövlətdə) daimi yaşayan ər/arvad və ya şəxs tərəfindən mənşə Dövlətində
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övladlığa götürüldükdən sonra və ya qəbul edən Dövlətdə, yaxud mənşə dövlətində belə övladlığa
götürülmə məqsədi üçün köçürülmüşsə, köçürülürsə və ya köçürülməli olduqda tətbiq edilir.
(2) Bu Konvensiya yalnız daimi valideyn-uşaq münasibətlərini yaradan övladlığa götürməni əhatə
edir.
Maddə 3
Əgər 17-ci maddənin c yarımbəndində nəzərdə tutulan razılaşmalar uşağın on səkkiz yaşına
çatmasına qədər verilməmişdirsə, bu Konvensiyanın tətbiq edilməsi dayandırılır.
Fəsil II
ÖLKƏLƏRARASI ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏ ÜÇÜN TƏLƏBLƏR
Maddə 4
Bu Konvensiya çərçivəsində övladlığa götürmə yalnız mənşə Dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən
aşağıdakılar yerinə yetirildikdən sonra həyata keçirilə bilər:
a) uşağın övladlığa götürülməsinin mümkünlüyü müəyyən edilmişdir;
b) uşağın mənşə Dövlətdə yerləşdirilməsi imkanları lazımınca nəzərdən keçirildikdən sonra
ölkələrarası övladlığa götürmənin uşağın ən ümdə maraqlarına uyğun olması müəyyən olunmuşdur;
c) müəyyən edilmişdir ki,
(1) övladlığa götürmək üçün razılığı zəruri olan şəxslər, idarələr və səlahiyyətli orqanlar lazımi
məsləhətlər almış və öz razılıqlarının nəticələri, xüsusilə də övladlığa götürmənin uşaqla onun doğma ailəsi
arasında olan hüquq münasibətlərinə xitam verilib-verilməməsi ilə nəticələnməsi barədə müvafiq qaydada
məlumatlandırılmışlar;
(2) bu cür şəxslər. idarələr və səlahiyyətli orqanlar öz razılıqlarını azad, hüquqi baxımdan tələb olunan
formada vermiş və bunları yazılı surətdə ifadə etmiş və ya təsdiq etmişlər;
(3) razılıqlara hər hansı növ ödəniş və ya təzminatla təhrik olunmamış və razılıqdan imtina
edilməmişdir; və
(4) ananın razılığı, bu tələb olunduqda, yalnız uşağın doğulmasından sonra verilmişdir; və
d) uşağın yaşına və yetkinlik səviyyəsinə münasibətdə müəyyən edilmişdir ki,
(1) o, övladlığa götürmənin və onun övladlığa götürülməyə razılığının, belə razılıq tələb olunduğu
hallarda, nəticələri haqqında məsləhət almış və bu barədə lazımi qaydada məlumatlandırılmışdır;
(2) uşağın arzu və fikirləri nəzərdən keçirilmişdir;
(3) uşağın övladlığa götürməyə razılığı, belə razılıq tələb olunduğu hallarda, azad, hüquqi baxımdan
tələb olunan formada verilmiş və bunlar yazılı surətdə ifadə edilmiş və ya təsdiq edilmişdir; və
(4) bu cür razılığa hər hansı növ ödəniş və ya təzminat ilə təhrik olunmamışdır.
Maddə 5
Bu Konvensiya çərçivəsində övladlığa götürmə yalnız qəbul edən Dövlətin səlahiyyətli orqanları
tərəfindən aşağıdakılar yerinə yetirildikdən sonra həyata keçirilə bilər:
a) müəyyən edilmişdir ki, övladlığa götürəcək valideynlərin övladlığa götürmək üçün hüquqları var və
onlar buna uyğundurlar;
b)əmin olunmuşdur ki, Övladlığa götürəcək valideynlər lazımı məsləhətlər almışlar; və
c) müəyyən olunmuşdur ki, uşağa həmin dövlətə daxil olmaq və orada daimi yaşamaq icazəsi verilib
və ya veriləcəkdir.
Fəsil III
MƏRKƏZİ ORQANLAR VƏ AKKREDİTƏ EDİLMİŞ ORQANLAR
Maddə 6
(1) Razılığa gələn Dövlət səlahiyyətli orqanları üçün bu Konvensiyadan irəli gələn vəzifələri yerinə
yetirmək məqsədilə Mərkəzi orqan təyin edir.
(2) Federal dövlətlər, hüquq sistemi birdən çox olan dövlətlər və ya müxtəlif ərazi vahidlərinə malik
olan dövlətlər birdən çox Mərkəzi orqan təyin etməkdə və onların ərazi və ya fərdi funksiyalarının
çərçivəsini dəqiqləşdirməkdə sərbəstdir. Dövlət birdən çox Mərkəzi orqan təyin etdikdə, o dövlət daxilində
müvafiq Mərkəzi orqana ötürülməsi üçün hər hansı bir yazışmanın ünvanlana biləcəyi Mərkəzi orqan
müəyyən edir.
Maddə 7
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(1) Mərkəzi orqanlar bir-biri ilə əməkdaşlıq etməli və uşaqları müdafiə etmək və bu Konvensiyanın
digər məqsədlərinə nail olmaq üçün öz dövlətlərindəki səlahiyyətli orqanlar arasında əməkdaşlığı təşviq
etməlidirlər.
(2) Onlar aşağıdakıları yerinə yetirmək üçün birbaşa müvafiq tədbirlər görürlər:
a) övladlığa götürməyə aid öz dövlətlərinin qanunları haqda məlumatı və statistika və standart üsullar
kimi digər ümumi məlumatı təqdim etmək;
b) Konvensiyanın fəaliyyəti barədə bir-birini məlumatlandırmaq və mümkün qədər onun tətbiqi
zamanı yaranan maneələri aradan qaldırmaq.
Maddə 8
Mərkəzi orqanlar övladlığa götürmə ilə əlaqədar qeyri-qanuni maliyyə və ya digər mənfəətin əldə
olunmasının qarşısını almaq və bu Konvensiyanın məqsədlərinə zidd olan bütün düzgün olmayan təcrübəni
aradan qaldırmaq üçün bir-başa və ya dövlət orqanları vasitəsilə lazımi müvafiq tədbirləri görməlidirlər.
Maddə 9
Mərkəzi orqanlar birbaşa və ya dövlət orqanları və ya öz Dövlətlərində lazımi qaydada akkreditə
edilmiş digər orqanlar vasitəsilə bütün müvafiq tədbirləri görməlidir, xüsusilə də:
a) övladlığa götürmənin başa çatdırılması üçün zəruri olan həcmdə uşağın və övladlığa götürmək
niyyətində olan valideynlərin vəziyyəti haqqında məlumatı toplamalı, qoruyub saxlamalı və onun
mübadiləsini həyata keçirməli;
b) övladlığa götürməyə nail olmaq məqsədilə araşdırma prosesini (icraatı) sadələşdirməli, ona əməl
etməli, onun tez bir zamanda həyata keçirilməsini təmin etməli;
c) öz Dövlətlərində övladlığa götürməyə dair məlumatlandırmanın və övladlığa götürmədən sonra
nəzərdə tutulan xidmətin həyata keçirilməsini təşviq etməli;
d) ölkələrarası övladlığa götürmə təcrübəsi haqqında bir-birinə ümumi qiymətləndirmə hesabatı təqdim
etməli;
e) müəyyən övladlığa götürmə vəziyyəti haqqında məlumata dair öz Dövlətlərinin qanunu buna icazə
verdiyi həcmdə, Mərkəzi orqanlardan və ya dövlət orqanlarından alınmış əsaslandırılmış sorğulara cavab
verməlidirlər.
Maddə 10
Akkreditasiya yalnız müəyyən vəzifənin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilmiş, öz səlahiyyətlərini
nümayiş etdirən orqanlar tərəfindən edilə və saxlanıla bilər.
Maddə 11
Akkreditə edilmiş orqanlar:
a) akkreditə edən dövlətin səlahiyyətli orqanın müəyyən etdiyi məhdudiyyət çərçivəsində və bu cür
vəziyyətə uyğun olaraq, yalnız qeyri-mənfəət (kommersiya) məqsədini güdməli;
b) öz etik standartları ilə və təlimatlandırmaqla və ya ölkələrarası övladlığa götürmə sahəsində iş
təcrübəsi olan ixtisaslı şəxslər tərəfindən idarə olunmalı və öz işçi heyətini toplamalı;
c) öz tərkibinə, fəaliyyətinə və maliyyə durumuna dair həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən
nəzarət altında olmalıdır.
Maddə 12
Razılığa gələn bir Dövlətdə akkreditə edilmiş orqan Razılığa gələn digər Dövlətdə yalnız o zaman
fəaliyyət göstərə bilər ki, hər iki dövlətin səlahiyyətli orqanı bunu etməyə icazə vermiş olsun.
Maddə 13
Razılığa gələn hər bir dövlət Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa Konfransının Daimi Bürosuna
Mərkəzi orqanların təyin edilməsi və lazım gəldikdə. onların səlahiyyət həcmi, habelə akkreditə edilmiş
orqanların adları və ünvanları barədə məlumat verir.
Fəsil IV
ÖLKƏLƏRARASI ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏDƏ PROSEDUR TƏLƏBLƏRİ
Maddə 14
Razılığa gələn bir dövlətdə daimi yaşayan şəxslər Razılığa gələn digər dövlətdə daimi yaşayan uşağı
övladlığa götürmək istədikdə öz daimi yaşadıqları Dövlətdə Mərkəzi orqana müraciət etməlidirlər.
Maddə 15
(1) Əgər qəbul edən Dövlətin Mərkəzi orqanı əmin olsa ki, müraciət edən şəxslər övladlığa götürmək
hüququna və ixtiyarına malikdirlər, onda həmin Mərkəzi orqan, bu şəxslərin şəxsiyyətini, övladlığa
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götürmək hüququnun və ixtiyarının olmasını, tərcümeyi-halını, ailə və tibbi tarixini, sosial mühitini,
övladlığa götürmənin səbəblərini, ölkələrarası övladlığa gÖtürməni həyata keçirmək imkanına malik
olduğunu, habelə onların övladlığa götürmək istədikləri uşağın səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks etdirən
məruzəni hazırlamalıdır.
(2) Mərkəzi orqan həmin məruzəni mənşə Dövlətin Mərkəzi orqanına Ötürür.
M a d d ə 16
(1) Əgər mənşə Dövlətin Mərkəzi orqanı əmin olsa ki, uşaq övladlığa götürülə bilər, onda həmin
Mərkəzi orqan:
a) uşağın şəxsiyyətini, övladlığa götürmək imkanını, tərcümeyi-halını, sosial mühitini, ailə tarixini,
eyni zamanda uşağın ailəsini əks etdirən tibbi tarixini və uşağın hər hansı bir xüsusi tələbatını əks etdirən
məruzəni hazırlamalı;
b) uşağın tərbiyəsinə və onun etnik, dini və mədəni mənsubiyyətinə lazımi diqqət yetirməli;
c) 4-cü maddəyə uyğun olaraq razılığın verildiyini müəyyən etməli; və
d) xüsusilə uşağa və övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlərə dair məruzəyə əsaslanaraq,
uşağın yerləşdirilməsinin onun ali maraqlarına uyğun edildiyinin nəzərdən keçirilib-keçirilməməsini
müəyyən etməlidir.
(2) O, əgər mənşə Dövlətdə ananın və atanın şəxsiyyəti açıqlana bilməzsə, bunun açılmamasını təmin
etməklə, zəruri razılığın verildiyini, yerləşdirilməyə dair öz mülahizələrinin əsaslandığı səbəbləri təsdiq
edən, uşaq barəsində olan məruzəsini qəbul edən Dövlətin Mərkəzi orqanına göndərir.
Maddə 17
Mənşə dövlətdə uşağın övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlərə təhvil verilməsi haqqında
qərar yalnız aşağıdakı hallarda verilə bilər:
a) həmin Dövlətin Mərkəzi orqanı övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlərin razılığına əmin
olduqda;
b) həmin Dövlətin qanunu və ya mənşə Dövlətin Mərkəzi orqanı təsdiq olunmanı tələb edən hallarda,
qəbul edən Dövlətin Mərkəzi orqanı bu cür qərarı təsdiq etdikdə;
c) hər iki Dövlətin Mərkəzi orqanı övladlığa götürülmənin davam edilə biləcəyinə öz razılığını
bildirdikdə; və
d) 5-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilsə ki, övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlər
övladlığa götürmək ixtiyarına və hüququna malikdirlər və buna münasibdirlər və uşağın qəbul edən Dövlətə
daxil olmaq və ərazisində daimi qalmaq hüququ vardır və ya veriləcək.
Maddə 18
Hər iki Dövlətin Mərkəzi orqanı uşağın mənşə Dövləti tərk etmək və qəbul edən Dövlətə daxil olmaq
və ərazisində daimi qalmaq üçün icazəni almaq məqsədilə bütün zəruri addımlar atacaqdır.
Maddə 19
(1) Uşaq qəbul edən Dövlətə yalnız o zaman köçürülə bilər ki, 17-ci maddənin tələblərinə əməl edilmiş
olsun.
(2) Hər iki ölkənin Mərkəzi orqanı təmiri edir ki, bu cür köçürülmə təhlükəsiz və lazımi şəkildə və
əgər mümkündürsə, övladlığa götürən və ya övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlərin müşayiəti
ilə həyata keçirilir.
(3) Uşağın köçürülməsi həyata keçirilmədikdə, 15-ci və 16-cı maddələrdə qeyd olunan məruzələr
həmin məruzələri göndərən səlahiyyətli orqana geri göndərilir.
Maddə 20
Mərkəzi orqanlar övladlığa götürmə prosesi barədə və onun başa çatdırılması üçün görülmüş tədbirlər,
habelə sınaq müddəti tələb olunduqda, yerləşdirmənin hansı mərhələdə olması barədə bir-birini
məlumatlandırırlar.
Maddə 21
(1) Övladlığa götürmə uşağın qəbul edən Dövlətə köçürülməsindən sonra baş verdikdə və həmin
Dövlətin Mərkəzi orqanı uşağın övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlərdə fasiləsiz qalmasının
uşağın ali maraqlarına uyğun olmadığını aşkar etdikdə, Mərkəzi orqan bu cür uşağın müdafiəsi, xüsusilə
də aşağıdakıları təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görür:
a) uşağı övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlərdən geri götürməyə məcbur etmək və
müvəqqəti qayğı göstərmək;
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b) Mənşə Dövlətin Mərkəzi orqanı ilə məsləhətləşmələr əsasında, övladlığa götürmək məqsədilə təxirə
salmadan uşağın yenidən yerləşdirilməsini təmin etmək və ya, əgər bunu etmək mümkün deyilsə, buna
alternativ uzun müddətli qayğı göstərmək; mənşə dövlətin mərkəzi orqanı övladlığa götürmək niyyətində
olan yeni valideynlər barəsində lazımi qaydada məlumatlandırılmayana qədər övladlığa götürmə həyata
keçirilə bilməz;
c) son vasitə kimi, əgər uşağın maraqları bunu tələb edirsə, onun qaytarılmasını təşkil etmək.
(2) Uşağın yaşına və yetkinlik dərəcəsinə xüsusi diqqət yetirərək, o, məsləhət almalıdır və lazım
gəldikdə, bu maddəyə əsasən görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlərə dair onun razılığı alınmalıdır.
Maddə 22
(1) Bu fəsil əsasında Mərkəzi orqanın funksiyaları dövlət orqanı və ya III fəslə əsasən akkreditə edilmiş
orqanlar tərəfindən öz Dövlətinin qanunu buna icazə verdiyi həcmdə həyata keçirilə bilər.
(2) Razılığa gələn istənilən Dövlət bu Konvensiyanın depozitarisinə bəyan edə bilər ki, 15-26-cı
maddələrə əsasən Mərkəzi orqanın funksiyaları həmin Dövlətin qanunu buna icazə verdiyi həcmdə və
həmin Dövlətin səlahiyyətli orqanının nəzarəti altında:
a) vahidlik, peşəkar səlahiyyətə, təcrübəyə və həmin Dövlətin məsuliyyətinə cavab verən;
b) öz etik standartları, təlimi və ya ölkələrarası övladlığa götürmə sahəsində iş təcrübəsi ilə
ixtisaslaşmış orqanlar və ya şəxslər yerinə yetirəcəkdir.
(3) 2-ci bənddə nəzərdə tutulan bəyanatı vermiş Razılığa gələn dövlət Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə
Haaqa Konfransının Daimi Bürosuna bu cür orqanların və şəxslərin adları və ünvanları barədə məlumat
verir.
(4) İstənilən Razılığa gələn dövlət bu Konvensiyanın depozitarisinə bəyan edə bilər ki, onun ərazisində
adətən yaşayan uşağın övladlığa götürülməsi, yalnız Mərkəzi orqanın funksiyaları 1-ci bəndə uyğun olaraq
yerinə yetirildikdə həyata keçirilə bilər.
(5) 2-ci bəndə əsasən edilmiş hər hansı bir bəyanatın verilməsinə baxmayaraq, 15-ci və 16-cı
maddələrdə nəzərdə tutulan məruzələr, hər bir halda, Mərkəzi orqanın və ya 1-ci bəndə uyğun olaraq digər
rəsmilərin və ya səlahiyyətli orqanların məsuliyyəti altında hazırlanmalıdır.
Fəsil V
ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏNİN TANINMASI VƏ TƏTBİQİ
Maddə 23
(1) Övladlığa götürən Dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən bu Konvensiyaya uyğun olaraq həyata
keçirilən kimi təsdiq edilmiş övladlığa götürmə Razılığa gələn digər Dövlətlərdə qüvvədə olan qanunla
tanınmalıdır. Təsdiqnamədə 17-ci maddənin s) yarımbəndində nəzərdə tutulan razılığın nə vaxt və kim
tərəfindən verilməsi əks etdirilməlidir.
(2) Razılığa gələn hər bir Dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
edərkən və ya ona qoşularkən, həmin DÖvlətdə təsdiq etməyə səlahiyyəti olan orqanın və ya orqanların adı
və funksiyaları barədə Konvensiyanın depozitarisinə məlumat verir.
Maddə 24
Razılığa gələn Dövlətdə övladlığa götürmənin tanınmasından yalnız o zaman imtina edilə bilər ki,
uşağın ali maraqlarını nəzərə alaraq, övladlığa götürmək həmin Dövlətin dövlət siyasətinə açıq şəkildə zidd
olsun.
Maddə 25
Razılığa gələn istənilən Dövlət bu Konvensiyanın depozitarisinə bəyan edə bilər ki, o, 39-cu maddənin
2-ci bəndinin tətbiqi ilə bağlanmış razılaşmaya uyğun olaraq övladlığa götürməni tanımaq üçün özünü bu
Konvensiyaya bağlı hesab etmir.
Maddə 26
(1) Övladlığa götürmənin tanınmasına aşağıdakılar da aid edilir:
a) uşaq və onu övladlığa götürmüş valideynlər arasında valideyn-uşaq hüquq münasibətlərinin
tanınması;
b) övladlığa götürənin uşağa qarşı valideynlik məsuliyyətinin cavabdehliyi;
c) əgər övladlığa götürmə onun edildiyi Razılığa gələn Dövlətdə bu cür təsirə malikdirsə, uşaq və
uşağın ana və atası arasındakı əvvəl mövcud olan hüquq münasibətlərinin başa çatdırılmasının tanınması.
(2) Əvvəl mövcud olan valideyn-uşaq hüquq münasibətlərinin başa çatdırılması təsirinə malik olan
övladlığa götürmə hallarında, uşaq qəbul edən Dövlətdə və övladlığa götürülmənin tanındığı hər hansı bir
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digər Dövlətdə, hər bir bu cür Dövlətdə belə təsirə malik olan övladlığa götürmədən irəli gələn oxşar
hüquqlara malikdir.
(3) Yuxarıdakı bəndlərin müddəaları övladlığa götürməni tanıyan Razılığa gələn Dövlətlərdə qüvvədə
olan uşaq üçün daha əlverişli olan hər hansı bir müddəanın tətbiqinə xələl gətirmir.
Maddə 27
(1) Mənşə Dövlətdə baş vermiş övladlığa götürmə əvvəl mövcud olan valideyn-uşaq hüquq
münasibətlərinin başa çatdırılmasına təsir edə bilmədikdə, onda həmin övladlığa götürmə bu Konvensiya
əsasında övladlığa götürməni tanıyan qəbul edən Dövlətdə belə təsirə malik olan övladlığa götürməyə
çevrilə bilər:
a) əgər qəbul edən Dövlətin qanunu buna icazə verirsə;
b) əgər 4-cü maddənin c və d yarımbəndlərində adı çəkilən razılıq bu cür övladlığa götürmə məqsədləri
üçün verilmişdirsə.
(2)
Övladlığa götürməni dəyişən qərara 23-cü maddə tətbiq edilir.
Fəsil VI
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 28
Bu Konvensiya mənşə Dövlətin, həmin Dövlətin ərazisində daim yaşayan uşağın həmin Dövlətdə də
övladlığa götürülməsini tələb edən və ya uşağın övladlığa götürülməsindən öncə qəbul edən Dövlətə
yerləşdirilməsini və ya köçürülməsini qadağan edən hər hansı bir qanuna təsir etmir.
Maddə 29
Əgər övladlığa götürülmə ailə daxilində baş verməyibsə və ya əgər əlaqə mənşə Dövlətin səlahiyyətli
orqanının müəyyən etdiyi şərtlərə uyğun gəlmirsə, 4-cü maddənin a-c yarımbəndlərinin və 5-ci maddənin
a) yarımbəndinin tələblərinə əməl edilməyənə qədər övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlər və
uşağın valideynləri və ya uşağa qayğı göstərən hər hansı bir şəxs arasında əlaqə olmamalıdır.
Maddə 30
(1) Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanları onlarda olan uşağın mənşəyinə, xüsusilə də uşağın
valideynlərinin şəxsiyyətinə aid olan məlumatın, habelə tibbi tarixə aid olan məlumatın qorunub
saxlanılmasını təmin etməlidirlər.
(2) Onlar müvafiq təlimat və göstərişlər əsasında, həmin Dövlətin qanunu buna icazə verdiyi
həcmdə, uşağın və ya onun nümayəndəsinin bu cür məlumatla tanış olmasını təmin etməlidirlər.
Maddə 31
30-cu maddəyə xələl gətirmədən, bu Konvensiya əsasında toplanmış və ya ötürülmüş məlumat, xüsusən
də 15-ci və 16-cı maddələrdə qeyd olunan məlumatdan yalnız həmin məlumatın toplanıldığı və ya
ötürüldüyü məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
Maddə 32
(1) Heç kəs ölkələrarası övladlığa götürməyə aid olan fəaliyyətdən düzgün olmayan maliyyə və ya
digər gəlir növü əldə edə bilməz.
(2) Yalnız xərc və məsrəflər, o cümlədən övladlığa götürülmədə iştirak edən şəxslərin fəaliyyəti ilə
əlaqədar ağlabatan ödəmələr tutula və ya ödənilə bilər.
(3) Övladlığa götürmədə iştirak edən orqanların rəhbərliyi, müdiriyyəti və işçi heyəti göstərdikləri
xidmətə görə ağlabatan məbləği aşan mükafat ala bilməzlər.
Maddə 33
Bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına əməl edilməməni və ya onun əməl olunmamasına ciddi
riskin olduğunu aşkar edən səlahiyyətli orqan öz Dövlətinin Mərkəzi orqanını bu barədə təxirə salmadan
məlumatlandırmalıdır. Həmin Mərkəzi orqan müvafiq tədbirlərin görülməsinin təmin edilməsinə görə
cavabdehdir.
Maddə 3 4
Sənədlərin ünvanlandığı Dövlətin səlahiyyətli orqanı bu cür tələb etsə, sənədə, sənədin əsli ilə eyni
olduğunu təsdiq edən tərcümə əlavə edilməlidir. Digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, belə tərcümə ilə
əlaqədar xərclər övladlığa götürmək niyyətində olan valideynlər tərəfindən ödənilməlidir.
Maddə 35
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları övladlığa götürmə prosesində cəld hərəkət
etməlidirlər.
1338

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 36
İki və ya daha çox hüquq sistemi olan Dövlətə münasibətdə müxtəlif ərazi vahidlərində tətbiq olunan
övladlığa götürməyə dair:
a) həmin Dövlətdə daimi yaşayışa aid hər hansı bir istinad, həmin Dövlətin ərazi vahidindəki daimi
yaşayışa aid olan kimi izah edilməlidir;
b) həmin Dövlətin qanununa hər hansı bir istinad müvafiq ərazi vahidində qüvvədə olan qanuna istinad
kimi izah edilməlidir;
c) həmin Dövlətin hər hansı bir səlahiyyətli orqanına və ya dövlət rəsmisinə hər hansı bir istinad
müvafiq ərazi vahidində hərəkət etməyə səlahiyyət almışlara istinad kimi izah edilir;
d) həmin Dövlətin akkreditə edilmiş orqanına hər hansı bir istinad müvafiq ərazi vahidində akkreditə
edilmiş orqana istinad kimi izah edilir.
Maddə 37
Övladlığa götürməyə dair müxtəlif kateqoriyalı şəxslərə aid olan iki və ya daha çox hüquq sistemi olan
Dövlətə münasibətdə, həmin Dövlətin qanuna istinadlar həmin Dövlətin qanununda müəyyən edilmiş
hüquqi sistemə istinadlar kimi izah edilir.
Maddə 3 8
Ərazi vahidləri hüdudlarında övladlığa götürmə ilə bağlı öz hüquq qaydaları olan dövlət üçün bu
Konvensiyanın tətbiqi onu vahid hüquq sistemi olan dövlətlərin tətbiq etmədiyi hallarda məcburi deyildir.
Maddə 39
(1) Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərin tərəfdar çıxdıqları və bu Konvensiyanın tənzimlədiyi
məsələlərə dair müddəaları əks etdirən hər hansı bir beynəlxalq sənədə, əgər Tərəf olan Dövlətlər tərəfindən
bu cür sənədə dair ziddiyyətli bəyanat verilməmişdirsə, təsir etmir.
(2) Razılığa gələn istənilən Dövlət, qarşılıqlı münasibətlərdə bu Konvensiyanın tətbiqini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə Razılığa gələn bir və ya daha çox Dövlətlə sazişlərə daxil ola bilər. Bu sazişlər
yalnız 14-16 və 18-21-ci maddələrin müddəalarının tətbiqini məhdudlaşdıra bilər. Bu cür saziş bağlamış
Dövlətlər həmin sazişin surətini bu Konvensiyanın depozitarisinə ötürəcəkdir.
Maddə 40
Bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 41
Bu Konvensiya, Konvensiya hüquqi qüvvəyə minəndən sonra qəbul edən Dövlətdə və mənşə Dövlətdə
14-cü maddəyə uyğun olaraq müraciət alınan hər bir halda tətbiq edilir.
Maddə 42
Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa Konfransının Baş katibi Konvensiyanın praktiki cəhətdən
tətbiqini nəzərdən keçirmək üçün müntəzəm olaraq Xüsusi Komissiya çağırır.
Fəsil VII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 43
(1) Bu Konvensiya, Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa Konfransının On yeddinci Sessiyası zamanı
həmin Konfransın üzvü olan Dövlətlər və həmin Sessiyada iştirak edən digər Dövlətlər tərəfindən
imzalanmaq üçün açıqdır.
(2) Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməli, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə haqqında
sənədlər bu Konvensiyanın depozitarisi olan Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyinə depozitə
verilməlidir.
Maddə 44
(1) Bu Konvensiya 46-cı maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qüvvəyə mindikdən sonra digər
istənilən dövlət ona qoşula bilər.
(2) Qoşulma haqqında sənədlər depozitariyə saxlanca verilməlidir.
(3) Bu cür qoşulma yalnız, qoşulan dövlət və 48-ci maddənin b) yarımbəndində qeyd olunan
bildirişin verilməsindən sonra altı ay ərzində etiraz etməmiş Razılığa gələn Dövlətlər arasındakı
münasibətlərə təsir edir. Belə etiraz həmçinin Dövlətlər tərəfindən, onlar qoşulduqdan sonra bu
Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilən zaman verilə bilər. İstənilən bu cür etiraz haqqında
depozitariyə məlumat verilməlidir.
Maddə 45
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(1) Əgər Dövlətin iki və ya daha çox ərazi vahidində bu Konvensiyaya aid olan məsələlərə dair fərqli
hüquq sistemi tətbiq edilirsə, onda həmin Dövlət imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edərkən və
ya ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, bu Konvensiya onun bütün ərazi vahidlərinə və ya onlardan biri və
ya bir neçəsinə şamil edilir və istənilən zaman digər bəyannamə göndərməklə həmin bəyannaməni dəyişdirə
bilər.
(2) Hər hansı bir bu cür bəyannamə depozitariyə bildirilməli və bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi
ərazi vahidlərini dəqiq əks etdirməlidir.
(3) Əgər Dövlət bu maddəyə əsasən hər hansı bir bəyanat vermirsə, bu Konvensiya həmin Dövlətin
bütün ərazi vahidlərinə şamil edilməlidir.
Maddə 46
(1) Bu Konvensiya, 43-cü maddədə qeyd olunan ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə haqqında
üçüncü sənədin depozitariyə verilməsindən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
(2) Bundan sonra Konvensiya aşağıdakılara münasibətdə:
a) onu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdikdən bilavasitə sonra və ya ona qoşulan hər bir Dövlətə
münasibətdə, həmin dövlət öz ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədi depozitariyə
verdikdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir;
b) 45-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın şamil edildiyi ərazi vahidinə münasibətdə, həmin
maddədə qeyd olunan bildirişdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 47
(1) Bu Konvensiyanın Tərəfi olan Dövlət yazılı şəkildə depozitariyə bildiriş göndərməklə, onu
denonsasiya edə bilər.
(2) Denonsasiya depozitarinin bildirişi aldığı tarixdən on iki ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir. Denonsasiyanın qüvvəyə minməsi üçün bildirişdə daha uzun müddət nəzərdə tutulduqda,
denonsasiya, depozitari bildirişi aldığı tarixdən sonra bu cür uzun müddətin bitməsindən sonra qüvvəyə
minir.
Maddə 48
Depozitari Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa Konfransının üzvü olan Dövlətləri, On yeddinci
Sessiyada iştirak edən digər Dövlətləri və 44-cü maddəyə uyğun olaraq Konvensiyaya qoşulan Dövlətləri
aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) 43-cü maddədə qeyd olunan imzalama, ratifikasiya, qəbul və təsdiq etmə;
b) qoşulma və 44-cü maddədə qeyd olunan etiraz;
c) 46-cı maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
d) 22, 23, 25 və 45-ci maddədə qeyd olunan bəyannamələr və təyinatlar;
e) 39-cu maddədə qeyd olunan sazişlər;
f) 47-ci maddədə qeyd olunan denonsasiyalar.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada vəkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
Haaqada 1993-cü il may ayının 29-cu günü, ingilis və fransız dillərində, bir nüsxədə tərtib edilmişdir,
hər iki mətn autentikdir. Əsl nüsxə Niderland Krallığının arxivinə depozitə verilir və onun təsdiq olunmuş
surətləri diplomatik kanallar vasitəsilə Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa Konfransının On yeddinci
Sessiyası zamanı həmin Konfransın üzvü olan hər bir Dövlətə və həmin Sessiyada iştirak edən digər hər
bir Dövlətə ötürülür.
29 may 1993-cü il tarixli
"Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında"
Konvensiyaya dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATLARI[1]
1. Konvensiyanın 17, 21 və 28-ci maddələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında övladlığa verilmiş uşaqlar Azərbaycan
Respublikası ərazisini tərk edə bilərlər.
2. Konvensiyanın 22-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan edir
ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində adətən daimi yaşayan uşaqların övladlığa götürülməsi yalnız
Mərkəzi orqanın funksiyalarının 22-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq yerinə yetirdiyi halda həyata
keçirilə bilər.
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3. Konvensiyanın 25-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o,
Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 2-ci bəndinin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq bağlanmış, Azərbaycan
Respublikasının iştirakçısı olmadığı sazişlər əsasında övladlığa götürmələri tanımayacaqdır.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.
15 dekabr 2006-cı il tarixli 199-IIIQ nömrəli Qanun (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 67)
QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI
15 dekabr 2006-cı il tarixli 199-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 67) ilə 1-ci və 4-cü
bəndlər çıxarılsın, 2-ci, 3-cü və 5-ci bəndlər müvafiq olaraq 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlər hesab edilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
1.
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi Mərkəzi orqan təyin edilir
4. Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 2-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi övladlığa götürməni təsdiq edən səlahiyyətli orqandır.
[1]
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"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1961-ci il oktyabrın 5-də Haaqa şəhərində imzalanmış "Xarici rəsmi
sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya" ya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 mart 2004-cü it
№ 595-IIQ
Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən
KONVENSİYA
1961-ci il oktyabrın 5-də bağlanmışdır
Bu Konvensiyam imzalamış dövlətlər,
xarici rəsmi sənədlərin diplomatik və ya konsulluq leqallaşdırılması tələbinin ləğv edilməsini
arzulayaraq,
bu məqsədlə Konvensiya bağlamağı qərara aldılar və aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin ərazisində edilmiş və Razılığa gələn digər Dövlətin
ərazisində təqdim olunmalı rəsmi sənədlərə tətbiq edilir.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakılar rəsmi sənəd hesab edilir:
a) dövlət orqanından və ya dövlətin məhkəməsi və ya iqtisadi məhkəməsi ilə əlaqəsi olan vəzifəli
şəxsdən alınan sənədlər, o cümlədən dövlət ittihamçısından (prokurordan), məhkəmə katibindən, məhkəmə
icraçısından alınan sənədlər;
b) inzibati sənədlər;
c) notarial aktlar;
d) özəl fiziki şəxs tərəfindən imzalanmış sənədlərə bərkidilən (əlavə edilən) rəsmi qeydlər, sənədin
qeydiyyatmı və ya müəyyən tarixdə baş vermiş faktı təsdiq edən və imzaların notarial və rəsmi
təsdiqlənməsinə bərabər tutulan rəsmi sənədlər (qeydlər).
Buna baxmayaraq, bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq edilmir:
a) diplomatik və ya konsulluq idarələri tərəfindən icra edilən sənədlərə;
b) kommersiya və ya gömrük əməliyyatlarına birbaşa aidiyyəti olan inzibati sənədlərə.
Maddə 2
Razılığa gələn hər bir Dövlət bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi və onun ərazisində təqdim olunmalı
sənədləri leqallaşdırmadan azad edir. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün leqallaşdırma dedikdə, imzanın
həqiqiliyini, sənədi imzalamış şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə
vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq etmək üçün sənədin təqdim ediləcəyi ölkənin
diplomatik və konsulluq idarələrinin istifadə etdiyi formallıqlar başa düşülür.
Maddə 3
İmzanın həqiqiliyini, sənədi imza etmiş şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin
sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq etmək üçün tələb oluna biləcək yeganə
formallıq, həmin sənədin təqdim edildiyi dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən 4-cü maddədə nəzərdə
tutulan şəhadətnamənin əlavə edilməsidir.
Buna baxmayaraq, əgər sənədin təqdim edildiyi dövlətdə mövcud olan qanunlar, qaydalar və ya adətlər,
yaxud da iki və ya bir neçə dövlət arasında razılaşma və ya Razılığa gələn bir neçə Dövlət arasında əldə
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olunmuş razılaşmalar əvvəlki abzasda göstərilən proseduru ləğv edirsə və ya sadələşdirirsə və ya sənədi
leqallaşdırmadan azad edirsə, həmin funksiyaların yerinə yetirilməsi tələb edilə bilməz.
Maddə 4
3-cü maddənin birinci abzasında nəzərdə tutulan şəhadətnamə sənədin özündə və ya sənədə əlavə edilən
ayrıca vərəqdə əks etdirilir, həmin şəhadətnamə bu Konvensiyaya əlavə edilmiş nümunəyə uyğun olmalıdır.
Lakin şəhadətnamə onu verən orqanın rəsmi dilində tərtib edilə bilər. Eyni zamanda onda qeyd edilmiş
bəndlər ikinci dildə də izah edilə bilər. Şəhadətnamənin "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre
1961)" adlı başlığı fransız dilində göstərilməlidir.
Maddə 5
Şəhadətnamə sənədi imzalamış şəxsin və ya həm hansı bir sənəd sahibinin vəsatətinə əsasən
verilməlidir.
Lazımi qaydada doldurulmuş şəhadətnamə imzanın həqiqiliyini, sənədi imzalamış şəxsin hansı qisimdə
çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir.
Şəhadətnamədə edilmiş imza, vurulmuş möhür və ştampın yenidən təsdiq edilməsi tələb olunmur.
Maddə 6
Razılığa gələn hər bir Dövlət öz rəsmi funksiyalarına uyğun olaraq, 3-cü maddənin birinci abzasında
nəzərdə tutulan şəhadətnamənin verilməsinə səlahiyyəti olan orqanları təyin edir. Həmin orqan öz
ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədini və ya tətbiq etmə haqqında bəyanatım saxlanca verərkən
Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyini bu cür təyinat haqqında məlumatlandırır. Eyni zamanda o, təyin edilmiş
orqanlarda edilən hər bir dəyişiklik haqqında Nazirliyi məlumatlandırır.
Maddə 7
Verilmiş şəhadətnamələri qeydə almaq üçün 6-cı maddəyə uyğun olaraq təyin edilmiş hər bir orqanın
qeydiyyat kitabı və ya kartotekası olmalı və o, ora-da aşağıdakıları göstərməlidir:
a) şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi;
b) rəsmi sənədi imzalamış şəxsin soyadı və onun hansı qisimdə çıxış etməsi haqqında məlumat, imza
edilməmiş sənədlərə münasibətdə isə möhürü və ya ştampı vurmuş orqanın adı.
Hər hansı bir maraqlı şəxsin vəsatətinə əsasən şəhadətnaməni vermiş orqan həmin şəhadətnamədə
göstərilən məlumatın qeydiyyat kitabında və ya kartotekada əks etdirilən məlumatla uyğun olub-olmamasını
yoxlamalıdır.
Ma ddə 8
Əgər Razılığa gələn iki və ya bir neçə Dövlət arasında imzanın, möhürün və ya ştampın təsdiq edilməsi
üçün müvafiq formallıqlara riayət edilmə tələbi haqqında müddəaları özündə əks etdirən müqavilə,
konvensiya və ya saziş bağlanıbsa, bu Konvensiya yalnız o halda həmin müddəalarla müqayisədə tətbiq
edilməyə bilər ki, həmin müddəalar 3-cü və 4-cü maddələrdə nəzərdə tutulan formallıqlardan daha sərt
olsun.
Maddə 9
Bu Konvensiyada leqallaşdırmadan azad edilmə nəzərdə tutulduqda, Razılığa gələn hər bir Dövlət belə
hallarda öz diplomatik və konsulluq idarələri tərə-findən leqallaşdırmanın həyata keçirilməsinin qarşısını
almaq üçün zəruri tədbirlər görür.
Maddə 10
Bu Konvensiya beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa konfransının 9-cu sessiyasında iştirak edən
dövlətlər, habelə İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyə Tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
O, ratifikasiya edilməli və ratifikasiya sənədləri Niderland Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilməlidir.
Maddə 11
Bu Konvensiya 10-cu maddənin ikinci abzasında nəzərdə tutulan üçüncü ratifikasiya fərmanının saxlanca
verildiyi tarixdən sonra gələn altmışıncı gün qüvvəyə minir.
Konvensiyanı imzalamış və sonradan onu ratifikasiya etmiş hər bir dövlətə münasibətdə bu Konvensiya
o, öz ratifikasiya fərmanını saxlanca verdiyi tarix-dən sonra gələn altmışıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 1 2
10-cu maddə adı çəkilməyən istənilən dövlət bu Konvensiyaya, onun qüvvəyə minməsindən sonra 11ci maddənin birinci abzasına əsasən qoşula bilər. Qoşulma haqqında sənəd Niderlandın Xarici İşlər
Nazirliyinə saxlanca verilir.
Qoşulmanın yalnız qoşulan dövlətlə və 15-ci maddənin "d" yarımbəndində nəzərdə tutulan bildirişi
aldıqdan sonra onun qoşulmasına altı ay ərzində öz etirazmı bildirməyən Razılığa gələn Dövlətlər arasındakı
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münasibətlərə hüquqi təsiri vardır. Bu cür təsir haqqında bildiriş Niderlandın Xarici İşlər
Nazirliyinə saxlanca verilir.
Konvensiyaya qoşulan dövlətlə və onun qoşulmasına öz etirazmı bildirməmiş dövlətlər arasındakı
münasibətlərdə əvvəlki bənddə göstərilən altı aylıq müddətin keçməsindən sonra gələn altmışıncı gün
qüvvəyə minir.
Maddə 1 3
İstənilən dövlət imzalayan, ratifikasiya edən və qoşulan zaman bəyan edə bilər ki, bu Konvensiya
beynəlxalq səviyyədə onun təmsil etdiyi bütün ərazilərə yaxud bu ərazilərdən biri və ya bir neçəsinə tətbiq
edilir. Bu bəyanat hazırkı Konvensiyanın həmin dövlət üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarlı hesab edilir.
Sonradan Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi bu cür tətbiq etmə haqqında məlumatlandırılır.
Əgər tətbiq etmə haqqında bəyanat Konvensiyanı imzalamış və ratifikasiya etmiş dövlət Tərəfindən
edilibsə, Konvensiya bəyanatda göstərilən ərazilərə münasibətdə 11-ci maddənin müddəalarına uyğun
olaraq qüvvəyə minir. Əgər tətbiq etmə haqqında bəyanat Konvensiyaya qoşulan dövlət Tərəfindən
edilibsə, Konvensiya bəyanatda göstərilən ərazilərə münasibətdə 12-ci maddənin müddəalarına uyğun
olaraq qüvvəyə minir.
Maddə 14
Bu Konvensiya 11 -ci maddənin birinci abzasına uyğun olaraq qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş il
müddət ərzində qüvvədə qalacaq, hətta onu ratifikasiya edən və ya sonradan ona qoşulan dövlətlərə
münasibətdə də həmin müddət ərzində qüvvədə qalacaqdır.
Əgər Konvensiya denonsasiya edilməzsə, onun təsiri növbəti beş il müddətinə qədər uzadılacaqdır.
Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi beş illik müddətin bitməsinə ən azı altı ay qalmış denonsasiya
haqqında məlumatlandırılır.
Denonsasiya bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi bəzi ərazilərə münasibətdə məhdudlaşdırıla bilər.
Denonsasiyanın yalnız denonsasiya haqqında bildirişi təqdim edən dövlətə münasibətdə hüquqi təsiri
vardır.
Maddə 1 5
Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi 10-cu maddədə göstərilən dövlətləri, ha-belə 12-ci maddənin
müddəalarına uyğun olaraq qoşulan dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) 6-ci maddənin ikinci abzasında göstərilən bildirişlər haqqında;
b) 10-cu maddədə göstərilən imzalamalar və ratifikasiyalar haqqında;
c) bu Konvensiyanın 11-ci maddənin birinci abzasının müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minmə
tarixi haqqında;
d) 12-ci maddədə göstərilən qoşulmalar və etirazlar və qoşulmanın qüvvəyə mindiyi tarix haqqında;
e) 13-cü maddədə göstərilən tətbiq etmə və onun qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
f) 14-cü maddənin üçüncü abzasında göstərilən denonsasiyalar haqqında.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri Tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil
edilmiş, aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndələr hazırkı Konvensiyanı imzaladılar.
Haaqa şəhərində 1961-ci il oktyabrın 5-də fransız və ingilis dillərində tərtib edilmiş əsil bir nüsxədə
Niderland Hökumətinin arxivinə saxlanca verilir və onun təsdiq edilmiş surətləri diplomatik kanallar
vasitəsilə beynəlxalq xüsusi hüquqa dair Haaqa konfransının doqquzuncu sessiyasında təmsil edilən hər
bir dövlətə, habelə İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyəyə göndərilir. Mətnlər arasında fikir ayrılığı
yarandıqda, fransız dilində olan mətn üstünlük təşkil edir.
Konvensiyaya
Əlavə
Şəhadətnamənin nümunəsi
Şəhadətnamə, tərəfləri ən azı 9 santimetr uzunluğunda olan dördbucaqlı şəklində olmalıdır.
APOSTİLLE
(Convention de la Haye du 5 oktobre 1961)
1. Ölkə______________________________________________________________________________
_________________
Bu rəsmi sənəd
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2. __________________________________________________________________________
i
mzalanmışdır (soyadı)
3. ________________________________________________________________________________
kimi çıxış edən
4. möhürün/ştampın sahibi (müəssisənin
adı) __________________________________________________
Təsdiq edilmişdir.
5. _________________________________ 6. ________________________________________________
______ (tarixdə)
7. _____________________________________________________ (təsdiq eden orqanm adı)
8.
№ li_____________________________________________________________________________
___________________
9.
möhür/ştamp 10.
İmza ___________________________________________________________________________
Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılmasi tələbini ləğv edən, 1961-ci il tarixli Haaqa
Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərin
SİYAHISI
1.Avstraliya
2.Avstriya
3.Azərbaycan
4.Albaniya
5. Almaniya
6.Amerika Samoası
7. Andorra
8. Antiqua Barbuda
9. Niderland Antil adaları
10. Argentina
11.Aruba
12. Baham adaları
13. Barbados
14. Beliz
15. Belarus
16. Belçika
17. Bermuda adaları
18. Bolqarıstan
19. Bosniya və Herseqovina
20. Botsvana
21. Böyük Britaniyanın Antarktika əraziləri
22. Amerikan Vircin adaları
23. Britaniya Vircin adaları
24. Bruney
25. Vanuatu
26. Böyük Britaniya
27. Macarıstan
28. Venesuela
29. Qvadelupa
30. Fransa Qvianası
31. Qernsi adası
32. Cəbəllütariq
33. Honduras
34. Qrenada
35. Yunanıstan
36. Gürcüstan
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37. Quam
38. Danimarka
39. Cersi
40. Dominika
41. Dominikan Respublikası
42. İsrail
43. Hindistan
44. İrlandiya
45. İslandiya
46. İspaniya
47. İtaliya
48. Cape Verde
49. Qazaxıstan
50. Kayman adaları
51. Kipr
52. Çin Xalq Respublikası
53. Makao (Makao)
54. Hong Kong (Hong Kong)
55. Kolumbiya
56. Koreya Respubllkası
57. Kuka adası
58. Latviya
59. Lesoto
60. Liberiya
61. Litva
62. Lixtenşteyn
63. Lüksemburq
64. Mavriki
65. Mayotto
66. Makedoniya
67. Malavi
68. Malta
69. Marşal adaları
70. Meksika
71. Moldova
72. Monako
73. Monqolustan
74.Montserrat
75. Men adası
76. Namibiya
77. Niderland
78. Niue
79. Yeni Zellandiya
80. Yeni Kaledoniya
81. Norveç
82. Panama
83. Peru
84. Polşa
85. Purtuqaliya
86. Puerto Rico
87. Peyunyon
88. Rusiya Federasiyası
89. Rumıniya
90. Salvador
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91. Samoa
92. San- Marino
93. Sao Tome və Principe
94. Svazilend
95. Müqəddəs Yelena adası
96. Şimali Mariana Adaları
97. Seyşel adaları
98. Saint-Pierre və Miquelon
99. Sent Vinsent və Qrenadilər
100. Sent Kits və Nevis
101. Saint Lucia
102. Serbiya
103. Slovakiya
104. Sloveniya
105. ABŞ
106. Surinam
107. Törk və Caicos adaları
108. Tonqa
109. Trinidad və Tobaqo
110. Türkiyə
111. Ukrayna
112. Wallis və Futuna
113. Fici
114. Finlandiya
115. Falkland adaları (Malvinas)
116. Fransa
117. Fransız Polineziyası
118. Xorvatiya
119. Çernoqoriya
120. Çexiya
121. İsveçrə
122. İsveç
123. Ekvador
124. Estoniya
125. Ermənistan
126. Cənubi Afrika Respublikası
127. Yaponiya
128. Qırğızıstan
129 Nikoraqua
130. Oman
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"Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında"
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2002-ci il oktyabrın 7-də Kişinyov şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının
iclasında Azərbaycan Respublikası tərəfindən xüsusi rəy ilə imzalanmış "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə
hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 yanvar 2004-cü il
№ 581-IIQ
Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım
və hüquqi münasibətlər haqqında
KONVENSİYA
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlər - bu Konvensiyanın iştirakçıları (bundan sonra
Razılığa gələn Tərəflər adlanacaq)
Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşlarına və onun ərazisində yaşayan digər şəxslərə Razılığa gələn
bütün Tərəflərin ərazilərində, onların şəxsi, əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının etibarlı hüquqi
müdafiəsinin təmin edilməsi istəyindən irəli gələrək,
ədliyyə müəssisələri tərəfindən mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi
sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin mühüm əhəmiyyətini vurğulayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Bölmə I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Hissə I
HÜQUQİ MÜDAFİƏ
Maddə 1
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları, habelə onun ərazisində yaşayan digər şəxslər Razılığa
gələn bütün digər Tərəflərin ərazilərində, Razılığa gələn həmin Tərəfin öz vətəndaşlarının istifadə etdiyi
həcmdə öz şəxsi, əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının hüquqi müdafiəsindən istifadə edirlər.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları, habelə onun ərazisində yaşayan digər şəxslər Razılığa
gələn bütün digər Tərəflərin səlahiyyətinə mülki, ailə və cinayət işlərinin aid olduğu məhkəmələrinə,
prokurorluq, daxili işlər və təhlükəsizlik orqanlarına (bundan sonra - ədliyyə müəssisələri) azad və
maneəsiz müraciət etmək hüququna malikdirlər, onlar həmin orqanlarda çıxış edə, vəsatətlər verə bilər,
iddialar qaldıra bilər və Razılığa gələn həmin Tərəfin vətəndaşlarının həyata keçirdiyi şərtlərlə digər
prosessual hərəkətləri həyata keçirə bilərlər.
3. Bu Konvensiyada istifadə edilən "mülki işlər" anlayışına, həmçinin iqtisadi mübahisələrin həll
edilməsinə aid olan işlər də daxildir.
4. Bu Konvensiyanın müddəaları eyni zamanda hüquqi şəxslərə də tətbiq edilir.
1348

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 2
Rüsumların və məsrəflərin ödənilməsindən azad olunma
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları və onun ərazisində yaşayan digər şəxslər Razılığa gələn
bütün digər Tərəflərin ərazilərində, onların vətəndaşlarının istifadə etdiyi şərtlərlə, məhkəmə və notarial
rüsum və məsrəflərin ödənilməsindən azad olunurlar, habelə pulsuz hüquqi yardımdan istifadə edirlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan güzəştlər, mülki, ailə və cinayət işləri üzrə həyata
keçirilən bütün prosessual hərəkətlərə, o cümlədən qərarın və ya hökmün icra edilməsinə tətbiq edilir.
Maddə 3
Ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənədin təqdim edilməsi
1. Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəştlər, vəsatəti verən şəxsin təqdim etdiyi
ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənəd əsasında verilir. Bu sənəd ərizəçinin, ərazisində daimi yaşayış yeri
olduğu Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli müəssisəsi tərəfindən verilir.
2. Əgər ərizəçinin Razılığa gələn Tərəfin ərazisində daimi yaşayış yeri yoxdursa, onda həmin
ərizəçinin vətəndaşlığı məxsus olan Razılığa gələn Tərəfin müvafiq diplomatik nümayəndəliyi və ya
konsulluq idarəsi tərəfindən verilən sənədin təqdim edilməsi kifayətdir.
3. Güzəştlərin verilməsi haqqında vəsatət üzrə qərar çıxarmış idarə, həmin sənədi vermiş idarədən
əlavə məlumat və lazımi izahatların təqdim edilməsini tələb edə bilər.
Hissə II
HÜQUQİ YARDIM
Maddə 4
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri mülki, ailə və cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi
yardımı bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq göstərirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən işlər üzrə
hüquqi yardımı Razılığa gələn Tərəflərin digər müəssisələrinə də göstərirlər.
3. Hüquqi yardım, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə göndərdiyi tapşırıqlar və bu Konvensiyada nəzərdə tutulan digər müraciətlər
əsasında həyata keçirilir.
Maddə 5
Ünsiyyət qaydası
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri bir-biri ilə
əlaqələri, əgər bu Konvensiyada digər ünsiyyət qaydaları nəzərdə tutulmamışdırsa, öz mərkəzi, ərazi və
digər orqanları vasitəsilə həyata keçirirlər. Razılığa gələn Tərəflər, bilavasitə əlaqələrin həyata
keçirilməsinə səlahiyyəti olan öz mərkəzi, ərazi və digər orqanlarının siyahısını müəyyən edirlər və öz
ratifikasiya fərmanlarım və ya qoşulma haqqında sənədlərini saxlanca verən zaman bu barədə depozitarini
məlumatlandırırlar.
Razılığa gələn Tərəflər mərkəzi, ərazi və digər orqanlarının siyahısında hər hansı bir dəyişiklik
haqqında depozitarini məlumatlandırırlar.
2. Prokurorun (məhkəmənin) sanksiyasını tələb edən prosessual hərəkətlərin və axtarış tədbirlərinin
keçirilməsi haqqında tapşırıqların icra edilməsi məsələləri üzrə əlaqələr prokurorluq orqanları vasitəsilə
həyata keçirilir.
Maddə 6
Hüquqi yardımın həcmi
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Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı hüquqi yardımı sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulan prosessual və digər hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, xüsusilə də sənədlərin tərtib edilməsi,
onların öz sahibinə ötürülməsi və təqdim edilməsi, baxışın, axtarışın, götürmənin həyata keçirilməsi, maddi
sübutların ötürülməsi, ekspertizanın keçirilməsi, tərəflərin, üçüncü şəxslərin, şübhəli şəxslərin,
təqsirləndirilənlərin, zərərçəkmişlərin, şahidlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin, onların
nümayəndələrinin, müqəssirlərin qanuni nümayəndələrinin, ekspertlərin dindirilməsi, tanınmaya
təqdimetmə, o cümlədən videorabitə, videoçəkiliş və digər texniki vasitələrindən istifadə etməklə şəxslərin
axtarışı, istintaqı aparılan cinayət işində əməliyyat-axtarış tədbirlərinin, cinayət təqibinin həyata
keçirilməsi, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək və ya hökmün icrasını təmin etmək üçün şəxslərin verilməsi,
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və əmlakın, habelə cinayətdən əldə edilən gəlirlərin axtarışı və
həbsi (götürülməsi), mülki işlər, kommersiya və digər mübahisələr üzrə qərarların icra edilməsi üçün mülki
cavabdehlərin əmlak və pul vəsaitlərinin axtarışı, icra qeydlərinin, mülki işlər və hökmlər üzrə məhkəmə
qərarlarının tanınması və icrası yolu ilə həyata keçirirlər.
Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı hüquqi yardımı, eyni zamanda, ədalət mühakiməsindən və
ümumilikdə cəmiyyətin maraqlarından və işin hallarından irəli gələn və Razılığa gələn Tərəflərin daxili
qanunvericiliyinə uyğun olan digər qayda və üsullarla həyata keçirə bilərlər.
Maddə 7
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığın məzmunu və forması
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar əks etdirilməlidir:
a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
b) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
v) barəsində hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğu verilən işin nömrəsi və adı;
q) fiziki şəxs haqqında məlumat: soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu yer və tarix, yaşayış yeri,
vətəndaşlığı, fəaliyyət növü; hüquqi şəxs haqqında: adı, hüquqi ünvanı və ya yeri, bank rekvizitləri və fiskal
kodları;
d) (q) yarımbəndində göstərilən şəxslərin nümayəndələri olduqda, onların adlan, soyadları, atalarının
adları və ünvanları haqqında məlumat;
e) göstərişin daxil olmasının və onun icrası zamanı əldə edilmiş məlumatın məxfiliyini təmin etmək
zərurəti;
j) tapşırığın məzmunu, habelə onun icrası üçün zəruri olan digər məlumat.
2. Sənədin təqdim edilməsi haqqında tapşırıqda həmçinin alanın dəqiq ünvanı və təqdim edilən sənədin
adı göstərilməlidir.
3. Tapşırıq işin icraatını aparan şəxs tərəfindən imzalanmalı və sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsinin gerbli möhürü ilə təsdiqlənməlidir. Tapşırıqda eyni zamanda əlaqə telefonları və
digər rabitə kanalları göstərilir.
4. Bu maddənin 1-3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmiş, hüquqi yardımın
göstərilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin müddəalarına riayət etməklə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsinə göndərilir.
5. Təxirəsalınmaz hallarda, bu maddədə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq hüquqi yardım
haqqında tərtib edilmiş tapşırıq faksimil rabitə, habelə digər kommunikasiya vasitələrindən istifadə
edilməsi ilə göndərilə bilər. Eyni zamanda tapşırığın əsli poçt və ya qasidin köməyi ilə göndərilməlidir.
Maddə 8
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın icra edilməsi qaydası
1. Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın icrası zamanı sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsi öz Razılığa gələn Tərəfinin qanunvericiliyini tətbiq edir. Sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin xahişinə əsasən o, əgər bu, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə zidd deyilsə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin prosessual normalarım tətbiq edə bilər.
Belə olduğu təqdirdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəf prosessual qanunun mətnini təqdim etməlidir.
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2. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tapşırığın yerinə yetirilməsinə səlahiyyətli
deyilsə, onda o, beş gün ərzində tapşırığı səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə ötürür və bu barədə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsini məlumatlandırır.
3. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin xahişi ilə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsi vaxtlı-vaxtında tapşırığın icrasının yeri və vaxtı barədə bu məqsədlə ona məlumat verir
ki, onun səlahiyyətli nümayəndələri sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin icazəsi ilə və
onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq tapşırığın icrası zamanı, habelə bu, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə zidd deyilsə, prosessual hərəkətlərin və axtarış tədbirlərinin yerinə yetirilməsi zamanı
iştirak edə bilsinlər.
4. Tapşırıqda göstərilən şəxsin dəqiq ünvanı məlum olmadığı təqdirdə, sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsi onun dəqiq ünvanmı (olduğu yeri) müəyyən etmək üçün zəruri tədbirlər görür.
5. Tapşırığın yerinə yetirilməsindən sonra sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi alınan
sənəd, predmet və materialları, əgər bu Konvensiyada digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə göndərir. Hüquqi yardım göstərilə bilinmədiyi təqdirdə, sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tapşırığın icra edilməsinə mane olan hallar haqqında
məlumatlandırılır.
Maddə 9
Zərərçəkmişlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin, onların nümayəndələrinin, şahidlərin,
ekspertlərin və digər şəxslərin çağırılması
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin çağırışına əsasən sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə gələn zərərçəkmiş, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh və onların nümayəndələri,
habelə şahid, ekspert və ya digər şəxs, vətəndaşlığından asılı olmayaraq onun dövlət sərhədini keçənə qədər
törətdiyi cinayətə görə, onun ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, həbsə alma və
cəzalandırmaya məruz qala bilməz. Həmçinin bu cür şəxslər, onların şahid ifadələri və ya araşdırmanın
predmeti olan iş üzrə ekspert qismində verilən rəylərlə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz,
həbsə və cəzalandırmaya məruz qala bilməz.
Onların cinayət məsuliyyəti haqqında məsələsi bu Konvensiyanın IV hissəsinin müddəalarına uyğun
olaraq həll edilir.
2. Çağırılmış şəxs sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tərəfindən, onun ərazisində
qalmasına artıq zərurət olmadığı barədə məlumat aldığı tarixdən etibarən 15 sutka ərzində buna imkanı olaola sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk etməzsə, o, bu cür immuniteti itirir. Həmin şəxsin
özündən asılı olmayaraq sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddət bu müddətə
hesablanmır.
3. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən çağırılmış şəxsə yol
xərclərini, habelə onun ərazisində müvəqqəti qalmaqla və işdən ayrıldığı hər gün üçün əmək haqqının
alınmaması ilə əlaqədar xərcləri ödəyir; eyni zamanda ekspertlər də ekspertizanın keçirilməsinə görə
mükafat almalıdırlar. Çağırışda çağırılan şəxslərin hansı məbləği almaq hüququnun olması göstərilməlidir;
onların vəsatətinə əsasən sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi müvafiq xərclərin
ödənilməsi üçün avans ödəyir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən və Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində yaşayan şəxsin
Razılığa gələn digər Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə gəlməsi haqqında çağırışda həmin şəxsin gəlməyəcəyi
təqdirdə məcburi gətirilmə haqqında hədələr olmamalıdır.
Maddə 10
Ekspert təhqiqatlarının aparılmasının təşkili
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri Razılığa gələn Tərəflərin xüsusi ekspertiza, elmi
tədqiqat və digər səlahiyyətli müəssisələrində mülki, ailə və cinayət işləri üzrə ekspertizaların təşkilində və
keçirilməsində qarşılıqlı hüquqi yardım göstərirlər.
2. Bu cür ekspertizaların təşkili və keçirilməsi zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri
daxili qanunvericiliyi rəhbər tuturlar. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfdə həmin Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilən ekspert rəyləri sorğu edən Razılığa gələn Tərəfdə də eyni hüquqi
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qüvvəyə malikdir və həmin Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tərəfindən hər hansı bir xüsusi
təsdiqləmə etmədən qəbul edilir.
Maddə 11
Sənədlərin təqdim edilməsi
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi sənədlərin verilməsini, əgər təqdim edilən
sənədlər bu Razılığa gələn Tərəfin dilində və ya rus dilində tərtib edilmişdirsə, yaxud da bu dillərə
təsdiqlənmiş tərcümə ilə təmin edilmişdirsə, həmin Razılığa gələn Tərəfdə mövcud olan qaydaya uyğun
olaraq həyata keçirir. Əks təqdirdə, əgər o, könüllü şəkildə onu qəbul etməyə razı deyilsə, onda o, sənədləri
alana ötürür.
2. Əgər sənədlər tapşırıqda göstərilən ünvana çatdırıla bilmirsə, onda sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsi ünvanın müəyyən edilməsi üçün öz təşəbbüsü ilə zəruri tədbirlər görür. Əgər alanın
ünvanmı müəyyən etmək mümkün olmazsa, onda sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi bu
barədə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsini məlumatlandırır və veriləsi sənədləri ona
qaytarır.
3. Sənədlərin verilməsi, sənədi alan şəxs tərəfindən imzalanmış və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsinin gerbli möhürü ilə möhürlənmiş, verilmə tarixini və sənədi verən müəssisənin
işçisinin imzasını əks etdirən təsdiqnamə və ya həmin müəssisə tərəfindən verilən və özündə verilmə
üsulunu, yerini və tarixini əks etdirən digər sənədlə təsdiqlənməlidir. Ünvan sahibi sənədin alınmasını və
ya təsdiqnamənin imzalanmasını rədd etdiyi təqdirdə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi
bu barədə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsini məlumatlarıdırır.
Maddə 12
Sənədlərin etibarlılığı
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində gerbli möhürlə möhürlənmiş və müəyyən edilmiş
qaydada səlahiyyətli müəssisə, yaxud da öz səlahiyyəti çərçivəsində, buna xüsusi səlahiyyəti olan şəxs
tərəfindən verilən və ya təsdiqlənən sənədlər, Razılığa gələn bütün digər Tərəflərin ərazilərində hər hansı
bir təsdiqləmə aparmadan qəbul edilir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi baxılan sənədlər Razılığa gələn digər
Tərəflərin ərazilərində rəsmi sənəd kimi sübutedici qüvvəyə malikdir.
Maddə 13
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında sənədlərin və digər sənədlərin ötürülməsi
1. Razılığa gələn Tərəflər vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında sənədlərin bilavasitə
Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı üzrə orqanlar vasitəsilə və sənədlərin
ötürülməsi haqqında vətəndaşları məlumatlandırmaqla, sorğu əsasında bir-birinə tərcüməsiz və pulsuz
ötürülməsi öhdəliyini öz üzərlərinə götürürlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşlarının və onun ərazisində
yaşayan digər şəxslərin təhsili, əmək stajı haqqında sənədlərin və onların şəxsi, əmlak və qeyri-əmlak
hüquq və maraqlarına aid olan digər sənədlərin sorğu əsasında bir-birinə tərcüməsiz və pulsuz ötürülməsi
öhdəliyini öz üzərlərinə götürürlər.
Maddə 14
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin səlahiyyətləri
Razılığa gələn Tərəflərin diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq idarələri, məhkəmə və məhkəməyə
aid olmayan sənədlərin ötürülməsini və ya təmsil olunan Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri üçün
ifadələrin alınması üzrə məhkəmə tapşırıqlarının icrasını, qüvvədə olan beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq
və ya bu cür sazişlərin mövcud olmadığı təqdirdə, ərazisində olduqları Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə zidd olmayan digər istənilən qaydada həyata keçirməyə haqlıdırlar.
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Maddə 15
Hüquqi məsələlər haqqında məlumat
Razılığa gələn Tərəflərin mərkəzi ədliyyə müəssisələri öz Razılığa gələn Tərəfinin mövcud olan və ya
mövcud olmuş daxili qanunvericiliyi və onun tətbiqi üzrə təcrübə haqqında məlumatı sorğu əsasında birbirinə təqdim edirlər.
Maddə 16
Ünvanların və digər məlumatın müəyyən edilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, onların ərazilərində yaşayan şəxslərin və əgər bu,
onların vətəndaşlarının hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruridirsə, hüquqi şəxslərin ünvanlarının
müəyyən edilməsində bir-birinə sorğu əsasında yardım göstərirlər. Belə olduqda, sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsi sorğuda göstərilmiş şəxsin ünvanmı müəyyən etmək üçün özündə olan məlumatı
bildirir.
2. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, onların ərazilərində yaşayan və sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ədliyyə müəssisələrində barələrində mülki, ailə və cinayət işləri üzrə əmlak tələbləri irəli
sürülən şəxslərin iş yerlərinin (peşə növünün) və gəlirlərinin, o cümlədən bank hesablarında olan
vəsaitlərinin müəyyən edilməsində qarşılıqlı yardım göstərirlər.
Maddə 17
Dil
Bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri Razılığa
gələn Tərəflərin dövlət dillərindən və ya rus dilindən istifadə edirlər.
Sənədlər Razılığa gələn Tərəflərin dövlət dillərində icra olunduğu təqdirdə, onlara rus dilinə
təsdiqlənmiş tərcümələr əlavə edilir.
Maddə 18
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı xərclər
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı xərclər, əgər bu Konvensiyada başqa cür müəyyən
edilməmişdirsə, onların çəkildiyi Razılığa gələn Tərəfin üzərinə düşür.
2. Tarixi və mədəni dəyərlərə malik olan, habelə böyük maddi dəyəri olan əşyaların ötürülməsi və
daşınması ilə əlaqədar xərclər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin üzərinə düşür.
Maddə 19
Vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən şikayət. Dəymiş zərərin ödənilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları və hüquqi şəxsləri, habelə onun ərazisində olan digər
şəxslər Razılığa gələn digər Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən bu
Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi zamanı edilən hərəkətlərdən, əgər Konvensiyada başqa
cür müəyyən edilməmişdirsə, həmin hərəkətlərin edildiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulan qaydada şikayət etməyə haqlıdırlar.
2. Əgər Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən bu
Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi zamanı edilən qeyri-qanuni hərəkətlərlə bu maddənin 1ci bəndində göstərilən şəxslərə zərər yetirilibsə, onda onlar zərərin Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq zərəri yetirən ədliyyə müəssisəsinin vəzifəli şəxsi tərəfindən ödənilməsini tələb etməyə
haqlıdırlar.
Maddə 20
Hüquqi yardımın göstərilməsi zamanı məlumatın məxfiliyi
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1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsinin sorğusuna əsasən hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığın və onun icrası
nəticəsində əldə edilmiş məlumatın alınması faktının və məzmununun məxfiliyini təmin etmək üçün bütün
zəruri tədbirləri görür.
2. Sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, lazım gəldikdə, tapşırığın
icrası nəticəsində əldə edilmiş məlumatın məxfiliyini saxlamaq şərtlərini və müddətini öz aralarında
razılaşdırırlar.
Maddə 21
Hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina
Əgər hüquqi yardımın göstərilməsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin suverenliyinə və ya
təhlükəsizliyinə, yaxud da qanunvericiliyinə xələl gətirə bilərsə, onda onun göstərilməsindən tam və ya
qismən imtina edilə bilər. Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğuya rədd cavabı verildiyi təqdirdə,
sorğu edən Razılığa gələn Tərəf imtinanın səbəbləri haqqında təxirə salınmadan məlumatlandırılır.
Bölmə II
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR
Hissə I
SƏLAHİYYƏT
Maddə 22
Ümumi müddəalar
1. Əgər bu bölmənin II-V hissələrində digər qayda nəzərdə tutulmursa, onda yaşayış yeri Razılığa
gələn Tərəflərin birində olan şəxslərə qarşı iddialar, onların vətəndaşlığından asılı olmayaraq, həmin
Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələrinə təqdim edilir, hüquqi şəxsə qarşı iddialar isə onların idarəedici
orqanı, nümayəndəsi, yaxud da filialı olan Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələrinə təqdim edilir.
Əgər işdə, yaşayış yeri (olduğu yer) Razılığa gələn ayrı-ayrı Tərəflərin ərazisində olan bir neçə
cavabdeh iştirak edirsə, onda mübahisəyə iddiaçının seçimi əsasında istənilən cavabdehin yaşadığı yer
(olduğu yer) üzrə baxılır.
2. Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri eyni zamanda səlahiyyətli hesab edilir, əgər onun ərazisində:
a) cavabdehin müəssisəsinin (filialının) ticarət, sənaye və ya digər təsərrüfat fəaliyyəti həyata
keçirilirsə;
b) mübahisənin predmeti olan müqavilədən irəli gələn öhdəliklər yerinə yetirilibsə, yaxud tam və ya
qismən yerinə yetirilməlidirsə;
v) şərəf və ləyaqətin və işgüzar nüfuzun müdafiəsi haqqında iddia üzrə iddiaçının daimi yaşayış yeri
və ya olduğu yer varsa.
3. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqları haqqında iddialar üzrə səlahiyyətə,
müstəsna hal kimi, yalnız əmlakın yerləşdiyi ərazidə olan məhkəmələr malikdir.
Daşıyıcılara yüklərin, sərnişinlərin və baqajın daşınması haqqında müqavilələrdən irəli gələn iddialar,
müəyyən olunmuş qaydada iddia təqdim edilmiş nəqliyyat təşkilatı idarəsinin olduğu yer üzrə təqdim edilir.
Maddə 23
Müqavilə üzrə məhkəmə aidiyyəti
1. Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələri, əgər işə mahiyyəti üzrə baxılmasına qədər mübahisənin
həmin məhkəmələrə verilməsi haqqında Tərəflərin yazılı razılığı mövcuddursa, işlərə digər hallarda da baxa
bilərlər.

1354

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Bununla belə, bu Konvensiyanın normalarından irəli gələn, bu bölmənin I-V hissələri ilə müəyyən
edilən, habelə Razılığa gələn müvafiq Tərəfin daxili qanunvericiliyindən irəli gələn müstəsna məhkəmə
aidiyyəti Tərəflərin razılaşması ilə dəyişdirilə bilməz.
2. Mübahisənin məhkəməyə verilməsi haqqında razılaşma mövcud olduğu təqdirdə, məhkəmə iş üzrə
icraata xitam verir.
Maddə 24
Məhkəmə proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi
1. Razılığa gələn iki Tərəfin bu Konvensiyaya uyğun olaraq səlahiyyətli məhkəmələrində eyni Tərəflər
arasında eyni predmet üzrə və eyni əsaslarla iş üzrə icraat başlandığı təqdirdə, işi sonradan başlamış
məhkəmə işin icraatına xitam verir.
2. Əsas iddia ilə yaranan hüquq münasibətlərindən irəli gələn qarşılıqlı iddia və ödəmə haqqında tələbə
əsas iddia üzrə işə baxan məhkəmədə baxılmalıdır.
Maddə 25
Prokurorun mülki prosesdə iştirakı haqqında xahiş
Razılığa gələn bir Tərəfin Prokuroru öz səlahiyyəti çərçivəsində sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin hüquq və qanuni maraqlarının müdafiəsinə dair Razılığa gələn digər
Tərəfin Prokuroruna Razılığa gələn həmin Tərəfin məhkəməsində işin başlanması, bu cür işlərin baxışında
iştirak etmək və ya yuxan instansiya məhkəməsinə kassasiya, apellyasiya və ya şəxsi protestin (təqdimatın),
habelə bu cür işlər üzrə məhkəmə qərarlarına nəzarət qaydasında protestin (təqdimatın) verilməsi haqqında
müraciət etməyə haqlıdır.
Hissə II
ŞƏXSİ STATUS
Maddə 26
Hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti
1. Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, onun vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
2. Vətəndaşlığı olmayan şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, onun daimi yaşayış yerinin olduğu Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hüquqi şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, onun təsis edildiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
Maddə 27
Fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrumetmə
1. Şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum
edilməsi haqqında işlərə, bu maddənin 2-3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, onun
vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi baxmağa səlahiyyətlidir.
2. Əgər Razılığa gələn bir Tərəfin məhkəməsinə, onun ərazisində yaşayan və Razılığa gələn digər
Tərəfin vətəndaşı olan şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən
məhrum edilməsi səbəbləri məlum olarsa, o, bu barədə həmin şəxsin vətəndaşlığına mənsub olduğu
Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə bildirir.
3. Əgər vətəndaşın fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum
edilməsi səbəbləri haqqında məlumatlandırılan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi 90 gün
ərzində işi baxışa qəbul etməzsə və ya öz fikrini bildirməzsə, onda fəaliyyət qabiliyyətinin
məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum etmə haqqında işə həmin vətəndaşın daimi
yaşayış yeri olan Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi baxacaqdır. Şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin
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məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum edilməsi haqqında qərar həmin şəxsin
vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə göndərilir.
4. Bu maddənin 1-3-cü bəndlərinin müddəaları, bir qayda olaraq, fəaliyyət qabiliyyətinin bərpa
edilməsinə də tətbiq edilir.
Maddə 28
Şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi və ölmüş elan edilməsi. Ölüm faktının müəyyən
edilməsi
1. Şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi və ölmüş elan edilməsi və ölüm faktının müəyyən
edilməsinə dair işlərin baxılmasına, şəxsin sağ olarkən vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir, digər şəxslərə münasibətdə isə şəxsin son yaşadığı yer üzrə
ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəfin ədliyyə müəssisələri Razılığa gələn digər Tərəfin vətəndaşını və onun
ərazisində yaşayan şəxsi xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş hesab edə bilər, habelə onun ərazisində
yaşayan, hüquq və maraqları həmin Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsaslanan maraqlı şəxslərin
vəsatəti əsasında onun ölüm faktını müəyyən edə bilərlər.
3. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş hesab
edilməsi və ölüm faktının müəyyən edilməsi üzrə işlərə baxarkən öz Razılığa gələn Tərəfinin
qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
Hissə III
AİLƏ İŞLƏRİ
Maddə 29
Nikahın bağlanması
Hər bir gələcək ər və ya arvad nikahının bağlanması şərtləri, onların vətəndaşlığının mənsub olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi, vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün isə onların daimi yaşadıqları
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Bundan əlavə, nikahın bağlanması zamanı
maneələrə münasibətdə, ərazisində nikah bağlanan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə
riayət edilməlidir.
Maddə 30
Ər və arvadın hüquq münasibətləri
1. Ər və arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri onların birgə yaşadıqları Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər və ya arvadın biri Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində yaşayır, ikincisi isə Razılığa gələn
digər Tərəfin ərazisində yaşayır və onların hər ikisi eyni vətəndaşlığa malikdirsə, onda onların şəxsi və
əmlak hüquq münasibətləri, onların vətəndaşlıqlarının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər və ya arvadın biri Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində, o biri isə Razılığa gələn digər Tərəfin
ərazisində yaşayırsa, onda onların şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri, onların son birgə yaşadıqları
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən şəxslərin Razılığa gələn Tərəflərin ərazilərində birgə
yaşayış yeri olmamışdırsa, onda işə baxan ədliyyə müəssisəsinin olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir.
5. Daşınmaz əmlaka dair ərlə arvadın hüquq münasibətlərində əmlakın olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir.
6. Ər və arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri haqqında işlərin baxılmasına bu maddənin 1-3 və
5-ci bəndlərinə uyğun olaraq qanunvericiliyi tətbiq edilməli Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi
səlahiyyətlidir.
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Maddə 31
Nikahın pozulması
1. Nikahın pozulması haqqında işlər üzrə ər və arvadın ərizə verdiyi zaman vətəndaşı olduqları
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Əgər ər və ya arvaddan biri Razılığa gələn bir Tərəfin vətəndaşıdırsa, ikincisi isə Razılığa gələn
digər Tərəfin vətəndaşıdırsa, onda nikahın pozulması haqqında işə baxan ədliyyə müəssisəsinin olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 32
Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin səlahiyyətləri
1. Bu Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda nikahın pozulması
haqqında işə baxılmasına, ər və arvadın ərizə verdiyi zaman vətəndaşı olduqları Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir. Əgər ərizə verilən zaman ər və arvad Razılığa gələn digər Tərəfin
ərazisində yaşayırsa, onda işin baxılmasına eyni zamanda Razılığa gələn həmin Tərəfin müəssisələri də
səlahiyyətlidir.
2. Bu Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda nikahın pozulması
haqqında işə baxmağa, ərazisində ər və arvadın birgə yaşadıqları Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi
səlahiyyətlidir. Əgər ər və arvadın biri Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində yaşayır, ikincisi isə Razılığa
gələn digər Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onda nikahın pozulması haqqında işin baxılmasına ər və arvadın
yaşadıqları Razılığa gələn hər iki Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir.
Maddə 33
Nikahın etibarsız sayılması
1. Nikahın etibarsız hesab edilməsi haqqında işlər üzrə bu Konvensiyanın 29-cu maddəsinə uyğun
olaraq nikahın bağlanması zamanı istifadə edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Nikahın etibarsız hesab edilməsi haqqında işlər üzrə ədliyyə müəssisələrinin səlahiyyəti, bu
Konvensiyanın 32-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 34
Atalığın və analığın müəyyən edilməsi və mübahisəsi
Atalığın və analığın müəyyən edilməsi və mübahisəsi, uşağın vətəndaşlığı mənsub olan Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir, onun vətəndaşlıq mənsubiyyətini müəyyən etmək mümkün
olmadıqda, uşağın doğulduğu andan vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi
ilə müəyyən edilir.
Maddə 35
Valideynlərin və uşaqların hüquq münasibətləri
1. Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri, 0 cümlədən valideynlərin öz uşaqlarını saxlamaq
vəzifəsi, onların daimi birgə yaşayış yeri olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilir, valideynlərin və uşaqların daimi birgə yaşayış yeri olmadıqda, onların qarşılıqlı hüquq və vəzifələri
uşağın vətəndaşlığı mənsub olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
İddiaçının tələbi ilə aliment öhdəlikləri üzrə uşağın daimi yaşadığı Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Yetkinlik yaşına çatmış uşaqların valideynlərin xeyrinə aliment öhdəlikləri, habelə digər ailə
üzvlərinin aliment öhdəlikləri, onların birgə yaşayış yeri olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir. Birgə yaşayış yeri olmadıqda, bu cür öhdəliklər iddiaçının vətəndaşlığının mənsub olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
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3. Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri haqqında işlərə bu maddənin 1 və 2-ci
bəndlərinə uyğun olaraq qanunvericiliyi tətbiq edilməli Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi baxmağa
səlahiyyətlidir.
4. Uşaqların tərbiyələndirməsi ilə əlaqədar işlər üzrə məhkəmə qərarlarının icrası uşağın yaşadığı
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
5. Razılığa gələn Tərəflər alimentlərin alınması haqqında işlər üzrə cavabdehin axtarışında bir-birinə
yardım göstərirlər, əgər kifayət qədər əsas varsa ki, cavabdeh digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisindədir və
məhkəmə tərəfindən onun axtarışının elan edilməsi haqqında qərardad çıxarılmışdır.
Maddə 36
Qəyyumluq və himayəçilik
1. Qəyyumluq və himayəçiliyin müəyyən və ya ləğv edilməsi, barəsində qəyyumluq və ya himayəçilik
müəyyən edilən və ya ləğv edilən şəxsin vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə həyata keçirilir.
2. Qəyyumlar və ya himayəçilər və qəyyumluq və ya himayəçilik altında olan şəxslə hüquq
münasibətləri, həmin qəyyumu və ya himayəçini təyin etmiş idarənin məxsus olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
3. Qəyyumluğu və ya himayəçiliyi götürmək öhdəliyi, qəyyum və ya himayəçi təyin edilən şəxsin
mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Razılığa gələn bir Tərəfin vətəndaşı qəyyumluğun və ya himayəçiliyin həyata keçiriləcəyi Razılığa
gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onda o, Razılığa gələn digər Tərəfin vətəndaşının qəyyumu və ya
himayəçisi təyin edilə bilər.
Maddə 37
Qəyyumluq və himayəçilik məsələlərində müəssisələrin səlahiyyəti
Əgər bu Konvensiyada digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qəyyumluq və himayəçiliyin müəyyən və
ya ləğv edilməsinə dair işlərin baxılmasına, barəsində qəyyumluq və ya himayəçilik müəyyən edilən və ya
ləğv edilən şəxsin vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi səlahiyyətlidir.
Maddə 38
Qəyyumluq və himayəçilik tədbirlərinin görülməsi qaydası
1. Daimi yaşayış yeri, olduğu yer və ya əmlakı Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində olan Razılığa
gələn digər Tərəfin vətəndaşının maraqları naminə qəyyumluq və ya himayəçilik tədbirlərinin görülməsinə
zərurət yarandıqda, Razılığa gələn həmin Tərəfin müəssisəsi bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun
olaraq səlahiyyəti olan müəssisəni təxirə salmadan məlumatlandırır.
2. Təxirəsalınmaz hallarda, Razılığa gələn digər Tərəfin müəssisəsi öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq
özü müvəqqəti zəruri tədbirlər görə bilər. Belə olduğu təqdirdə, o, bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinə
uyğun olaraq səlahiyyəti olan müəssisəni təxirə salmadan məlumatlandırmalıdır. Bu tədbirlər 37-ci
maddədə göstərilən müəssisə digər qərar qəbul edənə qədər öz qüvvəsini saxlayır.
Maddə 39
Qəyyumluğun və himayəçiliyin verilməsi qaydası
1. Razılığa gələn bir Tərəfin bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq səlahiyyəti olan
müəssisəsi qəyyumluğu və ya himayəçiliyi Razılığa gələn digər Tərəfin müəssisəsinə o halda verə bilər ki,
qəyyumluq və ya himayəçilik altında olan şəxsin Razılığa gələn həmin Tərəfin ərazisində daimi yaşayış
yeri, olduğu yer və ya əmlakı olsun. Qəyyumluğun və ya himayəçiliyin verilməsi, sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin müəssisəsi qəyyumluğu və ya himayəçiliyi öz üzərinə götürdükdən və bu barədə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsini məlumatlandırdıqdan sonra qüvvəyə minir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəyyumluğu və ya himayəçiliyi qəbul etmiş müəssisə, onları
öz Razılığa gələn Tərəfinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.
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Maddə 40
Övladlığa götürmə
1. Övladlığa götürmə və ya onun ləğv edilməsi, əgər uşağın vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa
gələn Tərəfin daxili qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, övladlığa götürmə və ya onun
ləğv edilməsi haqqında ərizə verilən zaman övladlığa götürənin vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
2. Əgər uşaq Razılığa gələn digər Tərəfin vətəndaşıdırsa, onda övladlığa götürərkən və ya onu ləğv
edərkən qanuni nümayəndənin və səlahiyyətli dövlət orqanının, habelə uşağın razılığını, əgər onun
vətəndaşlığının mənsub olduğu Razı lığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən bu tələb edilirsə, almaq
vacibdir.
3. Əgər uşağı, biri Razılığa gələn bir Tərəfin vətəndaşı, digəri isə Razılığa gələn digər Tərəfin
vətəndaşı olan ər və arvad övladlığa götürübsə, onda övladlığa götürmə və ya onun ləğv edilməsi, bu
maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərini nəzərə almaqla Razılığa gələn hər iki Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4. Övladlığa götürmə və ya onun ləğv edilməsinə dair işlərə baxmağa, övladlığa götürmə və ya onun
ləğv edilməsi haqqında ərizə verilən zaman övladlığa götürənin vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa
gələn Tərəfin müəssisəsi, bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan halda isə ər və arvadın son birgə
yaşadıqları və ya olduqları Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi səlahiyyətlidir.
Hissə IV
ƏMLAK HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 41
Mülkiyyət hüququ
1. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir. Hansı əmlakın daşınmaz olduğu məsələsi həmin əmlakın
yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrinə daxil olmalı nəqliyyat vasitələri üzərində mülkiyyət hüququ nəqliyyat vasitəsini
qeydiyyata almış orqanın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
3. Mülkiyyət hüququnun və ya əmlak üzərində digər əşya hüququnun yaranması və ona xitam verilməsi
bu cür hüququn yaranmasına və ya ona xitam verilməsinə səbəb olan hərəkətin və ya digər halın baş verdiyi
zaman əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
4. Əqdin predmeti olan mülkiyyət hüququnun və ya əmlak üzərində digər əşya hüququnun yaranması
və ona xitam verilməsi, əgər Razılığa gələn Tərəflər arasında razılaşma ilə digər qayda nəzərdə tutulmursa,
əqdin bağlandığı yerin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 42
Əqdin forması
1. Əqdin forması əqdin baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlaka və ona hüquqlara dair əqdin forması bu cür əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 43
Etibarnamə
Etibarnamənin forması və müddəti onun verildiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
müəyyən edilir.
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Bu cür etibarnamə ərazisində istifadə ediləcək Razılığa gələn Tərəfin dilinə, yaxud rus dilinə notarial
qaydada təsdiqlənmiş tərcümə ilə birlikdə Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazilərində hər hansı bir xüsusi
təsdiq etmədən tətbiq ediləcəkdir.
Maddə 44
Əqd əsasında Tərəflərin hüquq və vəzifələri
Əqd əsasında Tərəflərin hüquq və vəzifələri, əgər Tərəflər arasında razılaşma ilə digər qayda nəzərdə
tutulmayıbsa, onun baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 45
Zərərin ödənilməsi
1. Zərərin ödənilməsindən əmələ gələn öhdəliklər, müqavilələrdən və digər qanuni hərəkətlərdən əmələ
gələn öhdəliklərdən savayı, ərazisində zərərin ödənilməsi haqqında tələb etmək üçün əsas olan hərəkətin
və ya digər halın baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Əgər zərər yetirən və zərərçəkmiş şəxs Razılığa gələn eyni Tərəfin vətəndaşlarıdırsa, onda həmin
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən işlərin baxılmasına, ərazisində zərərin ödənilməsi
haqqında tələb etmək üçün əsas olan hərəkətin və ya digər halın baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin
məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərərçəkmiş şəxs eyni zamanda cavabdehin yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn
Tərəfin məhkəməsində iddia qaldıra bilər.
Maddə 46
İddia müddəti
İddia müddətinə aid olan məsələlər müvafiq hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün tətbiq edilən
qanunvericiliyə əsasən həll edilir.
Hissə V
VƏRƏSƏLİK
Maddə 47
Bərabərlik prinsipi
Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazilərində Razılığa gələn
həmin Tərəfin öz vətəndaşları üçün nəzərdə tutulan bərabər şərtlər və eyni həcmdə qanun üzrə və ya
vəsiyyət üzrə əmlak və ya hüquqlara varis ola bilər.
Maddə 48
Vərəsəlik hüququ
1. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan haldan savayı, əmlaka vərəsəlik hüququ miras qoyanın
son daimi yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 49
Mirasın dövlətə keçməsi
Əgər Razılığa gələn Tərəfin mirasa tətbiq edəcəyi qanunvericiliyinə əsasən varis dövlətdirsə, onda
miras kimi çıxış edən daşınar əmlak miras qoyanın öldüyü zaman vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa
gələn Tərəfə keçir, daşınmaz əmlak isə onun yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfə keçir.
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Maddə 50
Vəsiyyət
Şəxsin vəsiyyətnaməni tərtib etməyə və ya onu ləğv etməyə hüquqi qabiliyyəti, habelə onun forması
və ləğv edilmə qaydası miras qoyanın akt tərtib edilən zaman yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir. Lakin vəsiyyətin edilməsi və ya onun ləğv edilməsi, əgər
vəsiyyətnamənin forması vəsiyyətnamənin tərtib edildiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
gəlirsə, onun formasına riayət edilməməsi səbəbindən etibarsız hesab edilə bilməz.
Maddə 51
Vərəsəliyə dair işlər üzrə səlahiyyət
1. Daşınar miras əmlaka dair işlər üzrə icraatı, miras qoyanın öldüyü zaman ərazisində yaşadığı
Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi tərəfindən həyata keçirilir.
2. Daşınmaz əmlakın miras qoyulması üzrə işlərin icraatının aparılmasına əmlakın yerləşdiyi Razılığa
gələn Tərəfin müəssisəsi səlahiyyətlidir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları həmçinin vərəsəlik üzrə işlərin icraatı ilə bağlı
yaranan mübahisələrin baxılmasında da tətbiq edilir.
Maddə 52
Diplomatik nümayəndəliyin və ya konsulluq idarəsinin vərəsəlik işləri üzrə səlahiyyəti
Razılığa gələn hər bir Tərəfin diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluq idarələri vərəsəlik işləri, o
cümlədən mirasla əlaqədar yaranan mübahisələrə dair işlər üzrə öz Razılığa gələn Tərəfinin vətəndaşlarmı,
əgər onlar yoxdursa və ya nümayəndə təyin etməmişlərsə, Razılığa gələn digər Tərəflərin müəssisələrində
(vərəsəlikdən imtina hüququ istisna olmaqla) xüsusi etibarnaməsiz təmsil etməyə səlahiyyətlidirlər.
Maddə 53
Mirasın qorunması üçün tədbirlər
1. Razılığa gələn Tərəflərin müəssisələri öz Razılığa gələn Tərəflərinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
onların ərazilərində Razılığa gələn digər Tərəflərin vətəndaşları tərəfindən qoyulan mirasın qorunmasını
təmin etmək və ya onu idarə etmək üçün zəruri tədbirlər görür.
2. Miras qoyanın vətəndaşlığının mənsub olan Razılığa gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyi və ya
konsulluq idarəsi, bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən görülən tədbirlər haqqında məlumatlandırılır.
Göstərilən diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluq idarəsi bu tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak
edə bilər.
3. Razılığa gələn Tərəflərin vərəsəlik işləri üzrə icraatın aparılmasına səlahiyyəti olan ədliyyə
müəssisələrinin, habelə diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin vəsatətlərinə əsasən, bu
maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq görülmüş tədbirlər dəyişdirilə, ləğv edilə və ya təxirə salına bilər.
Bölmə III
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 54
Qərarların tanınması və icrası
1. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərə əsasən Razılığa gələn
digər Tərəflərin ərazilərində çıxarılan aşağıdakı qərarları tanıyır və icra edir:
a) mülki və ailə işləri üzrə Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin qərarları, o cümlədən belə
işlər üzrə məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən barışıq sazişləri və pul öhdəliklərinə münasibətdə notarial
aktlar (bundan sonra - qərarlar);
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b) cinayət işləri üzrə zərərin ödənilməsi, cərimələrin tutulması və müsadirələrin edilməsinə dair
məhkəmələrin çıxardığı hökmlər (qərarlar);
v) iddianın təmin edilməsi məqsədilə əmlak, o cümlədən bank hesablarında olan pul vəsaitlərinin
üzərinə həbs qoyma haqqında məhkəmələrin qərarları.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qərarların tanınması və icrası sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 55
İcrası tələb olunmayan qərarların tanınması
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin ədliyyə müəssisələrinin çıxardığı və sonradan qanuni qüvvəyə minən
və öz mahiyyətinə görə icrası tələb olunmayan qərarlar Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazilərində xüsusi
icraat aparılmadan o şərtlə tanına bilər ki:
a) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisələri həmin iş üzrə əvvəlcədən qərar çıxarmış və
həmin qərar qüvvəyə minmiş olsun;
b) iş, bu Konvensiyaya uyğun olaraq və ya ərazisində qərarın tanınacağı Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən orada nəzərdə tutulmayan hallarda Razılığa gələn həmin Tərəfin ədliyyə
müəssisəsinin müstəsna səlahiyyətinə aid olmadıqda.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları həmçinin qərarın çıxarıldığı Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətli müəssisələrin qəyyumluq və himayəçilik haqqında və nikahın
pozulması haqqında çıxardıqları qərarlara da aiddir.
Maddə 56
Qərarların tanınması və icrası haqqında vəsatət
1. Qərarın tanınması və icrası haqqında vəsatəti, qərarın icra ediləcəyi Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli məhkəməsinə xeyrinə qərar çıxarılmış tərəf verir. Vəsatət həmçinin birinci instansiyada iş üzrə
qərar çıxarmış məhkəməyə də verilə bilər. Həmin məhkəmə öz qərarının tanınması və icrası haqqında
vəsatəti vəsatət üzrə qərar çıxarmağa səlahiyyəti olan məhkəməyə göndərir.
2. Vəsatətə aşağıdakılar əlavə edilir:
a) qərar və ya onun təsdiq edilmiş surəti, habelə qərarın qanuni qüvvəyə minməsini və icra edilməli
olduğunu və ya, əgər qərarın özündən irəli gəlmirsə, qərarın qüvvəyə minməsinə qədər icra edilməli
olduğunu əks etdirən rəsmi sənəd;
b) barəsində qərar çıxarılan və prosesdə iştirak etməyən tərəfin lazımi qaydada və vaxtlı-vaxtında
məhkəməyə çağırılmasını əks etdirən sənəd, tərəfin prosessual fəaliyyət qabiliyyəti olmadığı təqdirdə isə
lazımi qaydada təmsil edilməsini təsdiq edən sənəd;
v) qərarın, onun ötürülməsi zamanı qismən icra olunmasını təsdiq edən sənəd;
q) müqavilə aidiyyəti məsələləri üzrə Tərəflərin razılaşmasını təsdiq edən sənəd.
3. Qərarın tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatət və ona əlavə sənədlər sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin dilinə və ya rus dilinə təsdiq edilmiş tərcümə ilə təmin edilir.
Maddə 57
Qərarların tanınma və icra qaydası
1. Bu Konvensiyanın 54-cü maddəsində qərarların tanınması və icrası haqqında nəzərdə tutulan
vəsatətlər, ərazisində icra edilməsi nəzərdə tutulan Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri tərəfindən baxılır.
2. Qərarın tanınması və icrası haqqında vəsatətə baxan məhkəmə belə bir faktla kifayətlənir ki, bu
Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərə riayət edilmişdir. Şərtlərə riayət olunduğu təqdirdə, məhkəmə icra
haqqında qərar çıxarır.
3. Qərarların tanınma və icra qaydası, ərazisində icra edilməsi nəzərdə tutulan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 58
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Cərimələrin tutulması, əmlakın və cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin müsadirəsi haqqında
məhkəmə qərarlarının icrası
1. Cərimələrin tutulması, əmlakı müsadirə və ya cinayət işi üzrə predmetlərin və əmlakın dövlət nəfinə
tutulması və ya qeyri-qanuni yollarla əldə edilən gəlirlərin müsadirəsi haqqında sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin məhkəməsinin qərarlarmı sorğu alan Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanın 8, 54, 56, 57, 59-cu
maddələrinə əsasən və orada müəyyən edilmiş qaydada icra edir.
2. Tutulan cərimə məbləğləri sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə ötürülür.
3. Müsadirə haqqında qərarın baxılmasına yalnız sorğu edən Razılığa gələn Tərəf haqlıdır.
Müsadirənin həyata keçirilmə prosedurunu sorğu alan Razılığa gələn Tərəf müəyyən edir.
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin çıxardığı hökmdə və ya digər
məhkəmə qərarında izah edilmiş həcmdə faktların müəyyən edilməsinə dair nəticələrlə əlaqəlidir və ya
həmin hökmün və ya digər məhkəmə qərarının bu nəticələrə əsaslandığı həcmdə bağlıdır.
Müsadirə edilmiş əmlak və ya ona ekvivalent əmlak tam və ya qismən əmlakın müsadirəsi haqqında
qərarın qəbul edildiyi Razılığa gələn Tərəfə verilə bilər.
Hər bir konkret halda sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyaya uyğun olaraq
müsadirə haqqında qərarın icrası zamanı əldə edilmiş əmlakın bölünməsi haqqında razılığa gəlirlər.
Maddə 59
Qərarların tanınmasından və icrasından imtina
Bu Konvensiyanın 54-cü maddəsində nəzərdə tutulan qərarların tanınmasından və icrasından aşağıdakı
hallarda imtina edilə bilər, əgər:
a) qərar bu Konvensiyada müəyyən edilmiş müddəalara zidd olaraq çıxarılıbsa;
b) qərarın çıxarıldığı Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, qanuni qüvvəyə minənə
qədər icra edilməli qərar istisna olmaqla, həmin qərar qanuni qüvvəyə minməmişdirsə və icra
edilməməlidirsə;
v) cavabdehin özünə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə məhkəmə çağırışı lazımi qaydada və
vaxtlı-vaxtında verilmədiyinə görə cavabdeh prosesdə iştirak etməmişdirsə;
q) ərazisində qərarın tanınması və icra edilməsi nəzərdə tutulan Razılığa gələn Tərəfdə eyni tərəflər
arasında eyni predmet və eyni əsaslarla olan iş üzrə artıq qanuni qüvvəyə minmiş hökm çıxarılmışsa və ya
üçüncü dövlətin məhkəməsinin tanıma qərarı mövcuddursa, yaxud da Razılığa gələn həmin Tərəfin ədliyyə
müəssisəsi tərəfindən əvvəllər həmin iş üzrə, Razılığa gələn digər Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin qərarının
tanınması və icrası haqqında vəsatət daxil olana qədər başa çatmamış, icraat başlanmışdırsa;
d) bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən və ya ərazisində qərarın tanınması və icra edilməsi nəzərdə
tutulan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən həmin Konvensiyada nəzərdə tutulmayan hallarda
iş müstəsna hal kimi onun ədliyyə müəssisəsinə aiddirsə;
e) müqavilə aidiyyəti məsələsi üzrə Tərəflərin razılaşmasını təsdiq edən sənəd mövcud deyilsə;
j) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan icraetmə müddəti bitmişdirsə;
z) qərarın tanınması və icra edilməsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ictimai qaydasına ziddirsə.
Fəsil IV
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
VƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR
Bölmə I
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİ
HAQQINDA TAPŞIRIQLAR
Maddə 60
Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında
tapşırığın məzmunu və forması
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1. Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinin
tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir.
2. Tapşırıqda eyni zamanda aşağıdakılar göstərilməlidir:
a) törədilmiş cinayətin təsviri və tövsifi, dəymiş zərərin həcmi barədə məlumat, əgər o, cinayət əməli
nəticəsində baş vermişdirsə;
b) prosessual hərəkətlərin, axtarış və ya cinayət işi çərçivəsində görüləcək əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin, habelə tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan digər məlumatın tam siyahısı;
v) dindirmə zamanı açıqlanması tələb olunan sualların siyahısı;
q) cinayət işinin istintaqına səbəb olan qanun normalarının tam mətni.
3. Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığa prosessual hərəkətlərin, axtarış və
ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında təsdiq edilmiş və lazım gəldikdə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada sanksiyalaşdırılmış qərarlar əlavə
edilir.
Maddə 61
Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığın icra edilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin
tələblərinə uyğun olaraq cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqların icra
edilməsini təmin edirlər.
2. Bu Konvensiyanın 60-cı maddəsinin 3-cü bəndində göstərilən sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsinin qərarları onlarda göstərilən prosessual və digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün
əsasdır. Əgər bu, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin daxili qanunvericiliyinə zidd deyilsə, tapşırıq yerinə
yetirilərkən onların əlavə leqallaşdırılması tələb edilmir.
3. Tapşırığın tam və düzgün icra edilməsi məqsədilə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsindən əlavə məlumatın təqdim edilməsini
xahiş edə bilər.
Tapşırığı icra edən zaman sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi bir-biri
ilə istinataq hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında
məlumat mübadiləsi, bir-birinə əlavə məlumatlar təqdim edə, habelə əlavə istintaq hərəkətlərinin, axtarış
və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi məsələsini razılaşdıra bilərlər.
4. Tapşırığı icra etdikdən sonra sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi alınmış
materialları sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə və ya sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsinin tapşırığının icra edilməsi haqqında bildirişlə tapşırığın təşəbbüskarına göndərə bilər.
Maddə 62
Cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqların icra müddəti
1. Cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqlar sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müddətdə icra edilir.
2. Lazım gəldikdə, hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığın icra müddəti Razılığa gələn
Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinin razılığı ilə uzadıla bilər.
Maddə 63
Birgə əməliyyat-istintaq qruplarının yaradılması və fəaliyyəti
1. İki və ya daha çox Razılığa gələn Tərəfin ərazisində bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən törədilən,
yaxud onların maraqlarına toxunan cinayətlərin tez və hərtərəfli istintaqı məqsədilə birgə əməliyyat-istintaq
qrupları yaradıla bilər.
2. Birgə əməliyyat-istintaq qrupunun yaradılması haqqında təklif bu Konvensiyanın 60-cı maddəsində
nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib edilir.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf birgə əməliyyat-istintaq qrupunun yaradılması haqqında təklif
aldıqdan sonra 15 gün ərzində sorğu edən Razılığa gələn Tərəfi qəbul etdiyi qərarı haqqında
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məlumatlandırır və bununla razılaşdığı təqdirdə ona bu cür qrupa daxil edilən vəzifəli şəxslərin siyahısını
təqdim edir.
4. Birgə əməliyyat-istintaq qrupunun üzvləri öz aralarında bilavasitə əlaqə saxlayır, istintaqın, əsas
istiqamətini, istintaq hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsini
razılaşdırır, aldıqları məlumatları mübadilə edirlər. Razılaşdırmaya dair onların fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsini birgə əməliyyat-istintaq qrupunun yaradılmasının təşəbbüskarı və ya onun üzvlərindən
biri həyata keçirir.
5. İstintaq hərəkətləri, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirləri, həmin hərəkət və tədbirlərin keçirildiyi
Razılığa gələn Tərəfin birgə əməliyyat-istintaq qrupunun üzvləri tərəfindən həyata keçirilir. İstintaq
hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin Razılığa gələn bir Tərəfin birgə əməliyyatistintaq qrupunun üzvlərinin Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində keçirilməsində bu Konvensiyanın 8-ci
maddəsində nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilir.
Maddə 64
Tapşırığın müəyyən şərtlərlə icrası
1. Əgər tapşırığın təxirə salmadan icrası sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində həyata keçirilən
istintaqa və ya məhkəmə araşdırmasına mane olarsa, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi
tapşırığın icrasını təxirə sala və ya qismən icra edə bilər.
2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tapşırığın icrasının təxirə salınması və ya onun
qismən icrası məsələsi həll edilənə qədər tapşırığın müəyyən şərtlərlə icrasının mümkünlüyünə baxır. Əgər
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi həmin şərtlərlə razılaşırsa, onda o, bu barədə sorğu
alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə yazılı şəkildə bildirir və qoyulan şərtləri yerinə yetirir.
Maddə 65
Tapşırığın icrası nəticəsində əldə edilən sübutların hüquqi əhəmiyyəti
Tapşırığın icrası nəticəsində sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən onun ərazisində
əldə edilən sübutlar sorğu edən Razılığa gələn Tərəfdə də sübutedici qüvvəyə malikdir:
Bölmə II
VERİLMƏ
Maddə 66
Cinayətkarın verilməsi öhdəliyi
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq onların ərazilərində
olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya hökmün icrasının təmin edilməsi üçün sorğu
əsasında bir-birinə verilməsini öz öhdələrinə götürürlər.
2. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün verilmə elə bir əməllərə görə həyata keçirilir ki, həmin
əməllər sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu
ilə cəzalandırılan və törədilməsinə görə bir ildən az olmayan azadlıqdan məhrumetmə cəzası və ya daha
ciddi cəza nəzərdə tutmuş olsun.
3. Hökmün icrasını təmin etmək üçün verilmə elə bir əməllərə görə həyata keçirilir ki, həmin əməllər
sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan əməl olsun və onların törədilməsinə görə verilməsi tələb edilən şəxs altı aydan az olmayan
azadlıqdan məhrumetmə cəzasına və ya daha ciddi cəzaya məhkum edilmiş olsun.
4. Verilmə üçün əsas olan əməlin sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin daxili
qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl olub-olmaması məsələsini həll edərkən
cinayətin ayn-ayrı əlamətlərinin təsvirin də və istifadə edilən terminologiyada müxtəlifliklər əhəmiyyət
kəsb etmir.
Maddə 67
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Verilmə haqqında sorğu
1. Verilmə haqqında sorğu aşağıdakı məlumatı əks etdirməlidir:
a) sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin adlarını;
b) verilmə haqqında sorğu ilə müraciət etməyə səbəb olan əməlin faktiki hallarının təsviri və həmin
əməli cinayət kimi tamdan sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanununun, həmin qanuna əsasən nəzərdə
tutulan cəzanı göstərməklə, mətni;
v) verilməli olan şəxsin adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu il və yer, vətəndaşlığı, yaşadığı və ya
olduğu yer, əgər mümkündürsə - xarici əlamətlərin təsviri, fotoşəkli, barmaq izləri və onun şəxsiyyəti
haqqında digər məlumatı;
q) cinayətlə dəymiş zərərin həcmi və həmin zərərin ödənilməsi haqqında məlumat.
2. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün verilmə haqqında sorğuya həbsə alma və müqəssir qismində
cəlbetmə haqqında qərarların təsdiq edilmiş surətləri əlavə edilməlidir.
Hökmün icrasını təmin etmək üçün verilmə haqqında sorğuya hökmün, onun qanuni qüvvəyə minməsi
haqqında qeydlə birlikdə, təsdiq edilmiş surəti və şəxsin məhkum edilməsinə əsas olan cinayət qanunu
müddəasının mətni əlavə edilməlidir. Əgər məhkum olunmuş şəxs cəzanm bir hissəsini artıq çəkmişdirsə,
onda bu barədə məlumatlar da bildirilir.
4. Verilmə haqqında sorğu və ona əlavə edilmiş sənədlər bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 3-cü bəndi
və 17-ci maddənin müddəalarına riayət etməklə tərtib edilir.
Maddə 68
Şəxsin verilməsi haqqında sorğu alınarkən həmin şəxsin olduğu yerin müəyyən edilməsi və onun
həbsə alınması
Verilmə haqqında sorğu alınarkən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi,
verilmənin yerinə yetirilməsini mümkün edə bilməyən hallar istisna olmaqla, verilməsi tələb edilən şəxsin
olduğu yeri müəyyən etmək və onu həbsə almaq üçün təxirə salmadan tədbirlər görür.
Maddə 69
Verilmə haqqında sorğu alınana qədər şəxsin axtarışı
1. Əgər şəxsin sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində olmasına güman etməyə əsas varsa,
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri, verilmənin yerinə yetirilməsini mümkün edə
bilməyən hallar istisna olmaqla, verilmə haqqında sorğu alınana qədər tapşırıq əsasında şəxsin axtarışmı
həyata keçirirlər.
2. Axtarışın həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinin müddəalarına
uyğun olaraq tərtib edilir və özündə axtarışda olan şəxsin yerini müəyyən etməyə imkan verən hər hansı
bir digər məlumatdan savayı, onun əlamətlərinin mümkün qədər tam təsvirini, həmin şəxsin verilməsi
haqqında sorğunun təqdim ediləcəyini göstərərək, onun həbsə alınması haqqında xahişi əks etdirməlidir.
3. Axtarışın həyata keçirilməsi haqqında tapşırığa sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsinin axtarışda olan şəxsin həbs edilməsi haqqında qərarının, yaxud qüvvəyə minmiş hökmün
təsdiq edilmiş surəti, cəzanın çəkilməmiş hissəsi haqqında məlumatı, habelə fotoşəkil və barmaq izləri (əgər
bunlar varsa) əlavə edilir.
4. Verilmə haqqında sorğu alınana qədər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsi təxirə salınmadan şəxsin axtarışı haqqında nəticələr barədə məlumatlandırılır.
Maddə 70
Verilmə haqqında sorğu alınana qədər həbsə alma və ya saxlama
1. Verilməsi tələb edilən şəxs verilmə haqqında sorğu almana qədər də vəsatət əsasında həbsə alma
bilər. Vəsatətdə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin həbsə alma haqqında
qərarına və ya qanuni qüvvəyə minmiş hökmünə və verilmə haqqında sorğunun sonradan təqdim
ediləcəyinə istinadlar əks etdirilməlidir. Həbsə alma haqqında vəsatət verilmə haqqında sorğu almana qədər
əsli poçt və ya qasidlə göndərilməklə eyni zamanda texniki rabitə vasitələrinin istifadəsi ilə ötürülə bilər.
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2. Verilməsi tələb edilən şəxs verilmə haqqında sorğu alınana qədər və onun beynəlxalq
(hökumətlərarası) axtarışda elan edilməsi ilə əlaqədar həbsə alma bilər. Bu cür hallarda, sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin qətimkan tədbiri kimi seçdiyi həbsə alma haqqında qərarı
və ya qanuni qüvvəyə minmiş hökmü onun həbsdə saxlanılmasına əsasdır.
3. Əgər şəxsin Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində verilməyə səbəb olan cinayəti törətməsinə şübhə
etməyə daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslar varsa, həmin şəxs, hətta bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilən vəsatət alınmasa belə, həbs edilə bilər.
4. Verilmə haqqında sorğu alınana qədər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsi təxirə salınmadan həbs etmə və ya saxlama haqqında məlumatlandırılır.
Maddə 71
Verilmə haqqında sorğunun baxılma müddəti
1. Verilmə haqqında sorğu, onun sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə
daxil olmasından sonra, əgər həmin Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə
tutulmayıbsa, 30 gün ərzində baxılmalıdır. Verilmə haqqında sorğunun baxılması nəticələri haqqında sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə bildirilir.
2. Əgər verilmə haqqında sorğuda zəruri məlumatların hamısı əks etdirilməmişdirsə, onda sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi 30 günə qədər müddət müəyyən edərək əlavə məlumatların
təqdim edilməsini tələb edə bilər. Həmin müddət sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin
vasatətinə əsasən daha 30 gün müddətinə qədər uzadıla bilər.
Maddə 72
Həbsə alınan şəxsin saxlanması
17. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi tərəfindən çıxarılan həbs etmə
haqqında qərar və ya sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin qərarı, əgər bu
onun qanunvericiliyində nəzərdə tutulursa, barəsində verilmə məsələsi müzakirə edilən həbsə alman şəxsin
(tutulan şəxsin) həbsxanaya yerləşdirilməsi üçün əsasdır.
2. Həbsə alınan şəxsin (tutulan şəxsin) saxlanılması sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 73
Verilməsi nəzərdə tutulan şəxsin həbsdə saxlanması müddəti
Bu Konvensiyada müəyyən edilmiş müddətdə şəxsin verilməsinə mane olan halların baş verdiyi
təqdirdə, icraatında cinayət işi olan sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi öz
daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilməsi nəzərdə tutulan şəxsin həbsdə saxlanması müddətinin
uzaldılması məsələsini həll edir və bu haqda qərarın lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətini sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə göndərir.
Maddə 74
Həbsdə saxlama müddətinin hesablanması
Verilən şəxsin sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində tutulma və saxlanma müddəti, habelə onun
bir yerdən başqa yerə keçirilmə müddətini sorğu edən Razılığa gələn Tərəf onun ümumi həbsdə saxlanma
müddətinə hesablayır.
M a d d ə 7 5 Həbsə alınan şəxsin azad edilməsi
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində həbsə alınan şəxs bu Konvensiyaya uyğun olaraq
gecikdirilmədən azad edilməlidir, əgər:
a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsindən həmin şəxsin azad edilməsi
zərurəti haqqında bildiriş daxil olmuşdursa;
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b) bu Konvensiyanın 67-ci maddəsində nəzərdə tutulan verilmə haqqında sorğu və ona əlavə edilmiş
sənədlər axtarışda olan şəxsin tutulması və həbsə alınması tarixindən etibarən 40 gün ərzində təqdim
edilməmişdirsə;
v) verilmə haqqında sorğuya dair sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin bu Konvensiyanın 71-ci
maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq xahiş etdiyi əlavə məlumat həmin maddədə müəyyən edilmiş müddət
ərzində təqdim edilməmişdirsə;
q) həbs etmə haqqında qərarda göstərilmiş, verilməsi nəzərdə tutulan şəxsin həbsdə saxlanma müddəti
bitmişdirsə və sorğu edən Razılığa gələn Tərəf həmin müddətin uzadılması haqqında qərarın surətini təqdim
etməmişdirsə.
M a d d ə 7 6 Müdafiə hüququnun təmin edilməsi
1. Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq həbs edilmiş (tutulmuş) şəxslər Razılığa gələn hər
bir Tərəfin ərazisində onların öz qanunvericiliklərinə uyğun olaraq müdafiə hüququna malikdirlər.
2. Həbs etmənin, həbsdə saxlama müddətinin uzaldılmasının qətimkan tədbiri kimi tətbiqinə dair
həbsdə olan şəxslərin, onların müdafiəçilərinin və ya qanuni nümayəndələrinin şikayətləri sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə və digər səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə verilir.
Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi və digər səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi axtarışda olan
şəxsin həbs edilməsi (tutulması) yeri üzrə göstərilən şəxslərin şikayətlərinə baxarkən bu Konvensiyanın
müddəalarına riayət olunmanın yoxlanılması ilə kifayətlənir.
Maddə 77
Verilmənin təxirə salınması
1. Əgər verilməsi xahiş olunan şəxs sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində digər cinayətə görə
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibsə və ya məhkum edilibsə, onda onun verilməsi cinayət təqibinin başa
çatmasına, hökmün icrasının təmin edilməsinə və ya cəza çəkməkdən azad edilməyə, yaxud cəzanın tam
çəkilməsinə qədər uzadıla bilər.
2. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf verilmənin təxirə salınması haqqında məlumatlandırılır.
Maddə 78
Müvəqqəti verilmə
1. Əgər bu Konvensiyanın 77-ci maddəsində nəzərdə tutulan verilmənin təxirə salınması cinayət
təqibinə cəlb etmə müddətinin bitməsinə səbəb ola bilərsə və ya cinayətin istintaqına xələl gətirə bilərsə,
onda verilməsi xahiş olunan şəxs vəsatət əsasında müvəqqəti verilə bilər.
2. Müvəqqəti verilmiş şəxs, onun verilməsi üçün əsas olan cinayət işi üzrə prosessual hərəkətlərin başa
çatmasından sonra, lakin şəxsin verildiyi gündən etibarən 90 gündən gec olmayaraq sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfə qaytarılmalıdır. Əsaslandırılmış hallarda, bu müddət sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin vəsatətinə əsasən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsi tərəfindən uzadıla bilər.
Maddə 79
Verilmə haqqında sorğuların kolliziyası
Əgər verilmə haqqında sorğuları Razılığa gələn bir neçə Tərəf göndərərsə, onda sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi bu sorğulardan hansının təmin ediləcəyini özü qərara alır.
Maddə 80
Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudları
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan verilmiş şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək
və ya onun verilməsinə qədər törətdiyi həmin cinayətlə əlaqədar verilmədiyi cinayətə görə cəzaya məruz
qoymaq olmaz.
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2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan şəxs üçüncü dövlətə verilə bilməz.
3. Əgər verilmiş şəxs cinayət icraatının başa çatmasından sonra 30 gün bitənə qədər, məhkum edildikdə
isə cəzasının çəkilməsindən və ya ondan azad edilməsindən sonra 30 gün bitənə qədər sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ərazisini tərk etməsə və ya ora könüllü qayıtsa, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin bu maddənin
1, 2-ci bəndlərində göstərilən razılığı tələb edilməyəcək. Verilmiş şəxsin özündən asılı olmayan səbəblərə
görə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddət bu müddətə hesab edilmir.
Maddə 81
Ölüm cəzasının tətbiq edilməməsi
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün və sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin
qanunvericiliyinə xələl gətirmədən, əgər bu Konvensiyaya uyğun olaraq verilmiş şəxs barəsində ölüm
cəzasını sorğu alan Razılığa gələn Tərəf tətbiq etmirsə, onda sorğu edən Razılığa gələn Tərəf də tətbiq
etmir.
Maddə 82
Verilən şəxsin ötürülməsi
1. Verilmə haqqında sorğu təmin edildiyi təqdirdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəf sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfi verilən şəxsin ötürülmə yeri və tarixi barədə məlumatlandırır və həmin şəxsi ötürmə yerinə
çatdırır.
2. Əgər sorğu edən Razılığa gələn Tərəf verilməsi nəzərdə tutulan şəxsi razılaşdırılmış ötürülmə
tarixindən sonra 15 gün ərzində qəbul etməzsə, onda həmin şəxs həbsdən azad edilməlidir. Əsaslandırılmış
hallarda, verilən şəxsin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş müddət sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin vəsatətinə əsasən 15 günə qədər uzadıla bilər.
Maddə 83
Verilmə ilə əlaqədar təkrar həbs etmə
1. Bu Konvensiyanın 75-ci maddəsinin "a" bəndində və 82-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq
şəxsin azad edilməsi verilmə haqqında yeni sorğunun daxil olduğu halda verilmə məqsədilə təkrar həbs
etməyə mane olmur.
2. Əgər verilmə haqqında sorğu, verilmə haqqında sorğuya əlavə edilmiş məlumatlar və ya həbsdə
saxlanma müddətinin uzadılması haqqında qərar müəyyən edilmiş müddətin bitməsindən sonra daxil
olarsa, bu Konvensiyanın 75-ci maddəsinin "b", "v" və "q" bəndlərinə uyğun olaraq azad edilmiş şəxs
verilmə məqsədilə təkrar həbs edilə bilər.
Maddə 84
Təkrar verilmə
1. Əgər verilmiş şəxs cinayət təqibindən və ya onun verilməsinə səbəb olmuş cinayətə görə cəza
çəkməkdən boyun qaçırarsa və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, onda 0, yeni sorğu
əsasında bu Konvensiyanın 67-cı maddəsində göstərilən materiallar təqdim edilmədən verilməlidir.
2. Əgər şəxs sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yeni cinayət törədərsə və ya ona qarşı irəli
sürülmüş ittihamın həcmi dəyişərsə, təkrar verilmə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq ümumi
əsaslarla həyata keçirilir.
Maddə 85
Cinayət işi üzrə icraatın nəticələri haqqında bildirmə
Razılığa gələn Tərəflər verilmiş şəxs barəsində cinayət işi üzrə icraatın nəticələri haqqında bir-birinə
məlumat verirlər. Xahiş edildikdə son qərarın surəti də göndərilir.
Maddə 86
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Tranzit daşınma, köçürülmə
1. Razılığa gələn bir Tərəf Razılığa gələn digər Tərəfin vəsatətinə əsasən tranzit daşınmaya icazə verir,
habelə müəyyən edilmiş qaydada üçüncü dövlət tərəfindən Razılığa gələn digər Tərəfə müvəqqəti verilmiş
və ya ötürülmüş şəxslərin öz ərazisi daxilində köçürülməsini həyata keçirir. Əgər tranzit daşınma hava
nəqliyyatı ilə tranzitin həyata keçirildiyi Razılığa gələn Tərəfin ərazisində müvəqqəti yerə enmədən həyata
keçirilirsə, tranzit daşınmaya icazə tələb olunmur.
2. Tranzit daşınma, köçürülmə haqqında vəsatət verilmə haqqında sorğunun tərtib edildiyi və baxıldığı
qaydada tərtib edilir və baxılır.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf verilmiş şəxsin tranzit daşınmasını özünün məqsədə müvafiq hesab
etdiyi qaydada və marşrutla həyata keçirilməsinə icazə verir.
Maddə 87
Verilmə, tranzit daşınma və köçürülmə ilə bağlı xərclər
Verilmə, müvəqqəti verilmə və köçürülmə ilə bağlı xərclərin ödənilməsini, həmin xərclərin baş verdiyi
Razılığa gələn Tərəf tranzit daşınma ilə bağlı xərcləri isə sorğu edən Razılığa gələn Tərəf həyata keçirir.
Maddə 88
Verilmə məsələləri üzrə əlaqələr
Verilmə məsələləri üzrə əlaqələrin saxlanılması, əgər Razılığa gələn Tərəflərin daxili
qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların baş prokurorları (prokurorları) tərəfindən
həyata keçirilir.
Maddə 89
Verilmənin rədd edilməsi
1. Verilmə həyata keçirilmir, əgər:
a) verilməsi xahiş edilən şəxs sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa;
b) verilmə haqqında sorğu qəbul edilən zaman sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin bitməsi səbəbindən, yaxud digər qanuni əsasla cinayət
təqibinə başlana bilməzsə və ya hökm icra edilə bilməzsə;
v) verilməsi xahiş edilən şəxs barəsində sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində eyni cinayətə görə
qüvvəyə minmiş hökm və ya cinayət işinin başlanılmasından imtina, yaxud cinayət işinə xitam verilməsi
haqqında qərar çıxarılmışsa;
q) verilmə üçün əsas olan əməl sorğu edən və ya sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq yalnız xüsusi ittiham qaydasında (zərərçəkmişin ərizəsi əsasında) təqib edilirsə;
d)verilmə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilərsə;
e) kifayət qədər əsas varsa ki, verilmə haqqında sorğu şəxsin, onun irqi, cinsi, etnik mənsubiyyəti və
ya siyasi baxışlarına görə təqibi ilə bağlıdır;
j) verilmə üçün əsas olan əməl sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən ümumi
cinayət hüququna uyğun olaraq hərbi cinayətlərə aiddirsə;
z) verilməsi xahiş olunan şəxs bundan əvvəl üçüncü dövlət tərəfindən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfə
verilmişdirsə və həmin dövlətin verilməyə dair razılığı alınmamışdırsa;
i) verilməsi xahiş olunan şəxsə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində sığınacaq verilmişdirsə;
k) sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulan
digər əsaslar mövcuddursa.
2. Əgər verilmə üçün əsas olan əməl sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində törədilmişdirsə,
verilmədən imtina edilə bilər.
3. Verilməyə imtina edildikdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəf bu barədə qərar qəbul edildiyi tarixdən
etibarən 10 gün ərzində imtinanın səbəbləri haqqında məlumatlandırılır.
Maddə 90
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Verilməmiş şəxsin cinayət təqibi
Verilməsi xahiş edilən şəxsin verilməsinə imtina edildiyi təqdirdə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin verdiyi
vəsatət və materialları əsasında Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilməsinə imtina
edilən şəxs barəsində cinayət təqibinə dair məsələni həll edir.
Bölmə III
CİNAYƏT TƏQİBİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
Maddə 91
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi vəzifəsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Razılığa gələn digər Tərəfin tapşırığına əsasən sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən, təqsirləndirilən öz vətəndaşlarına qarşı Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət təqibinin həyata keçirilməsi öhdəliyini öz üzərinə
götürür.
Razılığa gələn Tərəflər onların ərazilərində olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilər barəsində
cinayət təqibini eyni zamanda onların verilməsindən imtina edilən hallarda da həyata keçirə bilərlər.
2. Əgər cinayət işinin açılmasına səbəb olan cinayət cinayətdən zərərçəkmiş şəxslərin mülki-hüquqi
tələblərinin irəli sürülməsi ilə nəticələnirsə, onda bu tələblərə həmin şəxslərin zərərin ödənilməsi haqqında
vəsatəti olduğu təqdirdə həmin işdə və ya mülki mühakimə icraatı qaydasında baxılır.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfdə cinayət təqibi yalnız o zaman həyata keçirilə bilər ki, əməl
Razılığa gələn həmin Tərəfdə də cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl olsun.
Şəxs törədilmiş cəzaya görə məhkum edilərkən ona təyin edilmiş cəza sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan cəzadan sərt olmamalıdır.
Maddə 92
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar əks etdirilməlidir:
a) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
b) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
v) cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırığın göndərilməsi ilə əlaqədar olan əməlin təsviri;
q) əməlin törədildiyi yerin, vaxtın və şəraitin mümkün qədər dəqiq göstərilməsi;
d) əməli cinayət kimi tanıdan sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanununun mətni, habelə iş üzrə icraat
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən digər qanunvericilik normalarının mətnləri;
e) şübhəli bilinən və ya təqsirləndirilən şəxsin adı, soyadı, atasının adı, onun vətəndaşlığı, habelə onun
şəxsiyyəti haqqında digər məlumat;
i) zərərçəkmişin ərizəsi əsasında açılan cinayət işləri üzrə zərərçəkmişlərin ərizələri və zərərin
ödənilməsi haqqında ərizələr;
z) cinayət baş verməsi nəticəsində dəymiş zərərin miqdarının göstərilməsi.
Tapşırığa sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin sərəncamında olan cinayət işinin materialları əlavə edilir
və sorğu edən Razılığa gələn Tərəfdə onun daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq alınan sübutlar sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfdə də sübutedici qüvvəyə malikdir.
2. Açılmış cinayət işi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfindən göndərildikdə, həmin iş üzrə istintaqı
sorğu alan Razılığa gələn Tərəf onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq davam etdirir. Cinayət təqibinin
həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq göndərilənə qədər sorğu edən Razılığa gələn Tərəf
istintaqın müddətinin uzadılması, təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlanılması və iş üzrə icraatın
təzələnməsi məsələlərinə baxır.
3. İşdə olan hər bir sənəd sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin gerbli
möhürü ilə təsdiqlənməlidir.
4. Tapşırıq və ona əlavə edilmiş sənədlər bu Konvensiyanın 7 və 17-ci maddələrinin müddəalarına
uyğun olaraq tərtib edilir.
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5. Əgər təqsirləndirilən şəxs cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq göndərilən zaman
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində həbsdə saxlanırsa, onda o, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfə
ötürülür.
Maddə 93
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq alana qədər
öz vətəndaşlarının həbsə alınması
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsinə görə öz vətəndaşlarım
onlara qarşı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq alana qədər Razılığa gələn digər
Tərəfin vəsatətinə əsasən həbs edə bilər. Vəsatətdə həbs etmə haqqında qərara istinad və cinayət təqibinin
həyata keçirilməsi haqqında tapşırığın sonradan əlavə olaraq təqdim edilməsi göstərişi əks etdirilməlidir.
Göstərilən vəsatət və həbs etmə haqqında qərar, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq
almana qədər onların əsli poçt və ya qasidin köməyi ilə göndərilməklə eyni zamanda kommunikasiya
vasitələrinin istifadə edilməsi ilə ötürülə bilər.
2. İcraatda cinayət işi olan sorğu alan Razılığa gələn Tərəf təxirə salınmadan sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfin vətəndaşı olan şəxsin həbs edilməsi haqqında (faks, telefon, teleqrafla və s.) məlumatlandırılır
və bu Konvensiyanın 91-ci maddəsinə uyğun olaraq həmin şəxsin cinayət təqibi üçün müvafiq materialların
göndərilməsi haqqında məsələ qoyulur.
3. Bu cür şəxsi təqib edən zaman sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
4. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanın 92-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət
təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq və ona əlavə edilmiş sənədləri bu maddənin 1-ci bəndinə
əsasən həbs edilmiş şəxsin həbs edildiyi gündən etibarən 40 gün ərzində almazsa, həmin şəxs dərhal azad
edilməlidir.
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf öz daxili qanunvericiliyi əsasında həmin şəxsin təqib edilməsi
məsələsinə baxır.
Maddə 94
Cinayət təqibi məsələləri üzrə əlaqələrin saxlanılması qaydası
Cinayət təqibi məsələləri üzrə əlaqələrin saxlanılması, əgər Razılığa gələn Tərəflərin daxili
qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların baş prokurorları (prokurorları) tərəfindən
həyata keçirilir.
Maddə 95
Yurisdiksiyanın başqasına keçməsi
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf cinayət işini icraatına qəbul etdiyi andan sorğu edən Razılığa gələn
Tərəf cinayət təqibinə dair qoyulan məsələ ilə əlaqəsi olan əmələ görə şübhəli bilinən, təqsirləndirilən
şəxsi məsuliyyətə cəlb edə bilməz.
2. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişini yerinə yetirmək
üçün tədbirlər görməzsə və ya onun yerinə yetirilməsini rədd edərsə, onda cinayət təqibini aparmaq hüququ
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə keçir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda, sorğu alan Razılığa gələn Tərəf ona verilmiş
cinayət təqibi materiallarmı və sübutları geri qaytarır.
Maddə 96
Məhkəmələrin icraatında olan cinayət işlərinin verilməsi
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün məhkəmə iclaslarına gəlməkdən boyun qaçıran və
məhkəmədən yayınan müttəhimlər barəsində cinayət işləri, onların olduqları yeri və sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfin vətəndaşlığının mövcudluğunu müəyyən edərkən və ya iş üzrə icraatın dayandırılmasından
sonra şəxsin verilməsini rədd etdikdə, bu Konvensiyanın 92-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada sorğu
alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinə göndərilir.
2. Əlavə istintaq apararkən, istintaq başa çatarkən və işə baxarkən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi və bu Konvensiyanın 90-cı maddəsi tətbiq edilir.
Maddə 97
Cinayət təqibinin nəticələri haqqında məlumatlandırma
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfi sonuncunun cinayət təqibi haqqında
tapşırığına əsasən qəbul etdiyi son qərarı haqqında məlumatlandırmalıdır. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
xahişi ilə ona son qərarın surəti göndərilir.
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Maddə 98
Cinayət təqibi haqqında qərarın qəbul edilməsinin nəticələri
Əgər eyni əmələ görə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin qanuni
qüvvəyə minmiş hökmündən və ya qəbul etdiyi son qərarından sonra bu Konvensiyanın 91-ci maddəsinə
uyğun olaraq Razılığa gələn Tərəfə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq göndərilmişdirsə,
onda törədilmə faktı üzrə cinayət işi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi
tərəfindən açıla bilməz, onun açdığı iş isə dərhal bağlanmalıdır.
Maddə 99
Məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar
1. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri cinayətlərin istintaqı aparılarkən və məhkəmələr tərəfindən
cinayət işlərinə baxılarkən öz qanunvericiliyində nəzərdə tutulan məsuliyyəti yüngülləşdirən və
ağırlaşdıran halları, hansı Razılığa gələn Tərəfin ərazisində baş verib-verməməsindən asılı olmayaraq
nəzərə ala bilər.
2. Şəxsin xüsusi təhlükəli residivist kimi tanınması və ya onun hərəkətlərində müxtəlif cür residivin
mövcudluğu, cinayətin təkrar törədilməsi faktının müəyyən edilməsi və şərti məhkum olunma ilə bağlı
öhdəliklərin pozulması məsələsinə baxarkən Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri keçmiş SSRİ və
onun tərkibində olan ittifaq respublikaları məhkəmələrinin (tribunallarının), habelə Razılığa gələn
Tərəflərdən hər birinin məhkəmələri tərəfindən çıxarılan hökmləri tanıya və nəzərə ala bilər.
Maddə 1 00
Cinayət işlərinin birləşdirilməsi
1.Cinayət bir şəxs və ya bir qrup şəxs tərəfindən iki və ya daha çox Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
törədildikdə, cinayətlərə dair cinayət işləri Razılığa gələn Tərəflərin müvafiq səlahiyyətli ədliyyə
müəssisələrinin vəsatətlərinə əsasən bir icraata birləşdirilə bilər.
2. Cinayət işlərinin birləşdirilməsi bu Konvensiyanın 91 və 92-ci maddələrinin tələblərinə riayət
etməklə həyata keçirilir.
Maddə 1 0 1
Razılığa gələn Tərəflərin iki və ya bir neçə məhkəməsinə
aid olan işlərin baxılması qaydası
Bir şəxsi və ya bir qrup şəxsi bir neçə cinayətin törədilməsində təqsirləndirərkən, bir yerə birləşdirilən
və Razılığa gələn Tərəflərin iki və ya bir neçə məhkəməsinə məhkəmə aidiyyəti olan işlərin baxılmasına
ibtidai istintaqın başa çatdırıldığı Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Bu halda işə Razılığa
gələn həmin Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq baxılır.
Maddə 1 02
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən imtina
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən imtina edilir, əgər:
a) cinayət təqibi haqqında tapşırıq alman zaman şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün
müddət bitmişdirsə;
b) barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsi məsələsi qoyulan şəxsə barəsində sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində eyni əmələ görə iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar və ya qanuni
qüvvəyə minmiş hökm çıxarılmışdırsa, yaxud cinayət işinin açılmasından imtina edilmişdirsə;
v) törədilmiş əmələ görə cəzanın tətbiq edilməsi mümkünlüyünü aradan qaldıran amnistiya haqqında akt
mövcuddursa;
q) şəxs ictimai təhlükəli əməli törədərkən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
cinayət məsuliyyəti üçün nəzərdə tutulan yaş həddinə çatmamışdırsa.
2. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulan digər hallarda da imtina edilə bilər.
3. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən imtina edildikdə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəf imtinanın
səbəbləri haqqında bu barədə qərar qəbul edildiyi tarixdən etibarən 10 gün ərzində məlumatlandırılır.
Bölmə IV
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
VƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 1 03
Predmetlərin ötürülməsi
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1. Razılığa gələn Tərəflər aşağıdakı predmetlərin xahiş əsasında bir-birinə ötürülməsi öhdəliyini öz
üzərlərinə götürürlər:
a) cinayətin törədilməsində istifadə edilən predmetlər, o cümlədən cinayət alətləri; cinayətin
nəticəsində əldə edilən və ya onlara görə mükafat kimi verilən predmetlər, yaxud da bu cür predmetlərin
əvəzinə cinayətkarın bu qaydada əldə etdiyi digər predmetlər;
b) cinayət işində sübutedici qüvvəyə malik olan predmetlər. Cinayətkarların verilməsi onların ölümü,
qaçışı nəticəsində və ya digər səbəblərdən həyata keçirilə bilmədiyi təqdirdə də bu predmetlər ötürülür.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən predmetlər cinayət işində sorğu alan Razılığa gələn Tərəf
üçün sübutlar kimi lazım olduqda, onların ötürülməsi iş üzrə icraat başa çatana qədər təxirə salma bilər.
3. Üçüncü şəxslərin ötürülmüş predmetlərə olan hüquqları qüvvədə qalır. İş üzrə icraat qurtardıqdan
sonra həmin predmetlər onları vermiş Razılığa gələn Tərəfə, əgər sonuncu onlardan imtina etmirsə,
təmənnasız qaytarılmalıdır.
Maddə 1 0 4
Əmlakın axtarışı, həbsi və müsadirəsinin
təmin edilməsi məsələlərində hüquqi yardım
1.Razılığa
gələn
Tərəflər
öz
qanunvericiliklərinə
və
bu
Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın, pul və qiymətli əşyaların, habelə cinayət
fəaliyyətindən əldə edilən və təqsirləndirilənlərə (müttəhimlərə, məhkum olunmuşlara) məxsus olan
gəlirlərin axtarışı, həbsi və götürülməsində, cinayətlərdən zərərçəkmiş şəxslərə (mülki iddiaçılara) zərərin
ödənilməsində, cərimələrin tutulması və müsadirə haqqında məhkəmə hökmlərinin icra edilməsində birbirinə hüquqi yardım göstərirlər.
2. Bu məqsədlə Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri cinayət işləri üzrə hüquqi
yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqlara əsasən daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayət yolu ilə
əldə edilmiş əmlakın, pul və qiymətli əşyaların, habelə cinayət fəaliyyətindən əldə edilən və
təqsirləndirilənlərə (müttəhimlərə, məhkum olunmuşlara) məxsus olan gəlirlərin aşkar edilməsinə
yönələn bütün zəruri istintaq, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərini yerinə yetirirlər.
Bu cür əmlakı, pul və qiymətli əşyaları və gəlirləri müəyyən etdikdə, Razılığa gələn Tərəflərin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri onlarla hər hansı bir əməliyyatların aparılmasının və onların
götürülməsinin qarşısını almaq məqsədilə üzərinə həbs qoymaqla onların qorunması üçün tədbirlər
görürlər.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri öz yurisdiksiyasında cinayət
yolu ilə əldə edilmiş əmlakı, pul və qiymətli əşyaları müəyyən etdikdə, onları cinayət işinə maddi sübutlar
kimi əlavə etmək və sonradan qanuni sahiblərinə qaytarmaq, cinayətlərin törədilməsi nəticəsində dəymiş
zərəri ödəmək məqsədilə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinə
göndərirlər.
4. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri cinayət yolu ilə əldə edilmiş
əmlakın, pul və qiymətli əşyaların və təqsirləndirilənlərin (müttəhimlərin, məhkum olunmuşların) əmlakına,
cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin üzərinə həbs qoyaraq, onları sonradan cinayət nəticəsində
dəymiş zərərin ödənilməsinə yönəltmək və sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinin qanuni
qüvvəyə
minmiş
hökmü
əsasında
müsadirə
etmək
məqsədilə bu Konvensiyanın 58-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydaları nəzərə alaraq qorunmasını təmin
edirlər.
5. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri cinayət yolu ilə əldə edilmiş
əmlakın, pul və qiymətli əşyaların, habelə cinayət fəaliyyətindən əldə edilən və təqsirləndirilənlərə
(müttəhimlərə, məhkum olunmuşlara) məxsus olan gəlirlərin sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
ədliyyə müəssisələrinə verilməsini, əgər onlar cinayət təqibinin həyata keçirilməsi və ya digər (üçüncü)
şəxslərin hüquqları barədə mübahisələrin həll edilməsi ilə bağlı onlara lazımdırsa, təxirə sala bilər.
Maddə 1 05
Videorabitə vasitələrinin istifadəsi
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri hüquqi yardım göstərərkən qarşılıqlı
razılaşma əsasında videorabitə vasitələrindən istifadə etməsinə haqlıdırlar. Videorabitə vasitələrinin
istifadəsi Razılığa gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 1 0 6
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Həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə
cəzasını çəkən şəxsin müvəqqəti verilməsi
1. Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə cəzasını çəkən şəxsin
şahid və ya zərərçəkmiş qismində dindirilməsinə, habelə onun iştirakı ilə digər istintaq tədbirlərinin həyata
keçirilməsinə zərurət yarandığı təqdirdə, həmin şəxs onun vətəndaşlığından asılı olmayaraq sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin əsaslandırılmış xahişi ilə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin mərkəzi ədliyyə
müəssisəsinin qərarına əsasən onu həbsdə saxlamaq və müəyyən edilmiş müddətdə geri qaytarmaq şərtilə
ona müvəqqəti verilə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxsin müvəqqəti verilməsi haqqında müraciət bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq tərtib edilir və özündə həmin şəxsin sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində iştirakı üçün tələb olunan müddəti əks etdirməlidir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxsin müvəqqəti verilməsi həyata keçirilmir, əgər:
a) bu cür verilməyə onun razılığı alınmamışdırsa;
b) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində keçirilən ibtidai istintaq və ya məhkəmə
araşdırmasında onun iştirakı zəruridirsə;
b) bu cür verilmə, həmin şəxsin həbsdə saxlanılması üçün müəyyən edilmiş müddətin və ya ona təyin
edilmiş azadlıqdan məhrumetmə cəzasının çəkilməsinin pozulmasına səbəb olarsa.
4. Bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan təminatlar bu maddənin 1-ci
bəndində göstərilən şəxslərə şamil edilir.
Maddə 1 0 7
İttihamedici hökmlər haqqında xəbərdar etmə
və məhkumluq haqqında məlumatların təqdim edilməsi
1.Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri müvafiq Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşları barəsində onun
məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış və qanuni qüvvəyə minmiş ittihamedici hökmlər haqqında məlumatları,
eyni zamanda məhkum olunmuş şəxslərin əl izlərini də göndərməklə Razılığa gələn digər Tərəflərə ildə bir
dəfə məlumat verir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri öz məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərin
məhkumluğu haqqında məlumatı Razılığa gələn digər Tərəflərə, əgər həmin şəxslər sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirsə, onların xahişi ilə təmənnasız təqdim edir.
Maddə 1 0 8
Nəzarət qaydasında mal alınması
Razılığa gələn Tərəflər daxili qanunvericiliklərinə əsasən səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinin
qarşılıqlı razılaşması əsasında cinayətin törədilməsində iştirak edən şəxslərin aşkar edilməsi, sübutların
alınması və cinayət təqibinin təmin edilməsi məqsədilə istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə nəzarət
qaydasında malın alınması üsulundan istifadəni təmin edən tədbirlər görürlər.
Bölmə V
HÖKMLƏRİN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 1 09
Hökmlərin tanınması və icrası
1. Razılığa gələn bir Tərəfin məhkəməsi tərəfindən məhkum edilmiş və cəzasını çəkməmiş şəxs
Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək üçün verildikdə, habelə Razılığa
gələn bir Tərəfin məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış hökmün icrasını təmin etmək üçün Razılığa gələn digər
Tərəf şəxsi verməkdən imtina etdikdə, Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri Razılığa gələn digər Tərəfin
məhkəməsi tərəfindən çıxarılan hökmləri bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlər əsasında tanıyır və icra
edir.
2. Hökmlərin tanınması və icrası, bu cür hökmlərin tanınacağı və icra ediləcəyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
Maddə 1 1 0
Hökmün tanınması və icrası haqqında vəsatət
1. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin hökmün tanınması və icra
edilməsi haqqında vəsatəti sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə göndərilir.
2. Vəsatətə aşağıdakılar əlavə edilir:
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a) qanuni qüvvəyə minmiş hökmün və iş üzrə mövcud olan yuxarı instansiyaların qərarlarının lazımi
qaydada təsdiq edilmiş surətləri, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi və onun icrasının təmin edilməsi
haqqında rəsmi sənəd;
b) barəsində hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatət verilmiş şəxsin şəxsiyyəti və
vətəndaşlığı haqqında məlumat;
v) şəxsin məhkum edilməsində tətbiq edilən qanun maddələrinin mətnləri;
q) əsas və əlavə cəzanın çəkilmiş hissəsi, zərərin ödənilmiş məbləği haqqında arayış.
3. Lazım gəldikdə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi əlavə sənəd və
məlumatların təqdim edilməsini xahiş edə bilər.
4. Vəsatətə əlavə edilmiş sənədlər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin dilinə və ya rus dilinə təsdiq
edilmiş tərcümə ilə təmin edilir.
5. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi hökmün tanınması və icra
edilməsi haqqında daxil olmuş vəsatəti baxılmaq üçün öz Razılığa gələn Tərəfinin səlahiyyətli məhkəməsinə
göndərir.
Maddə 1 1 1
Hökmün tanınma və icra edilmə qaydası
1. Hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatət sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
məhkəməsi tərəfindən onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq baxılır.
2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi, verilən şəxsin onun ərazisinə faktiki
ötürülməsinə qədər hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında qərar qəbul edir.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli məhkəməsinin çıxardığı hökmü əsasında öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq hökmdə
nəzərdə tutulan cəzaya uyğun olan cəza müəyyən edir.
4. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən həmin əmələ görə ən yuxarı cəza
müddəti hökm əsasında təyin edilmiş müddətdən aşağıdırsa, məhkəmə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində analoji əmələ görə nəzərdə tutulmuş maksimal cəza müddəti təyin edir.
5. Cəzanın, hökmü çıxarmış sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində çəkilmiş hissəsi, hökmün
tanınması haqqında vəsatətə baxan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş
cəza müddətinə hesablanır. Eyni zamanda hökmün icra edilmə qaydası haqqında məsələyə baxılır.
6. Cəza həm sorğu edən, həm də sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulduğu təqdirdə tətbiq edilə bilər.
Maddə 1 1 2
Hökmün tanınması və icrasından imtina
1. Hökmün tanınması və icrasından imtina edilə bilər, əgər:
a) cəza cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin bitməsi və ya digər qanuni səbəblərdən, yaxud da
müttəhimin iştirakı olmadan qiyabi çıxarılmış hökmə əsasən icra edilə bilməzsə;
b) şəxs cinayət törətdiyinə görə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində cəza çəkmişsə və ya
bəraət almışsa, yaxud da cinayət işinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada xitam verilmişsə, habelə əgər şəxs
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi tərəfindən cəzadan azad edilmişsə;
v) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
təyin edilmiş analoji cəza nəzərdə tutulmursa;
q) kifayət qədər əsas varsa ki, şəxsin məhkum olunması, onun irqi, cinsi, dini, etnik mənsubiyyəti və ya
siyasi baxışları ilə əlaqədardırsa.
Maddə 1 1 3
Hökmlər icra edilərkən cəzaları toplama qaydası
Hökmlər icra edilərkən cəzaların toplanması ərazisində hökmün icra ediləcəyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydalarla həyata keçirilir.
Maddə 1 1 4
Əfv və amnistiyanın tətbiqi
Barəsində hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında qərar çıxarılmış şəxsin əfv və amnistiya
edilməsini həm sorğu edən, həm də sorğu alan Razılığa gələn Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
həyata keçirir.
Maddə 1 1 5
Hökmün yenidən baxılması qaydası
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Məhkum olunmuş şəxs barəsində icra edilmək üçün verilmiş hökmün yenidən baxılması yalnız hökmü
çıxaran Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilə bilər.
Maddə 1 1 6
Dəyişdirilmiş və ləğv edilmiş hökmlərin icrası
1. Əgər ərazisində hökm çıxarılan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi hökm icra edilərkən
onu dəyişdirərsə, qərarın surəti bu cür qərarın bu Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq icra edilməsi
məsələsinə baxılmaq üçün təxirə salınmadan, hökmü icra edən Razılığa gələn Tərəfə göndərilir.
2. Əgər hökmün icrası prosesində hökmə həmin hökmün çıxarıldığı Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən cinayət işi ilə birlikdə xitam verilərsə, onda qərarın surəti icra edilmək
üçün təxirə salınmadan, qərarı icra edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanına göndəriləcək.
3. Əgər hökmün icrası prosesində hökmə xitam verilmişsə və yeni istintaq və ya məhkəmə araşdırması
təyin edilmişsə, onda həmin qərarın surəti, cinayət işinin materialları və cinayət təqibinin həyata keçirilməsi
haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 92-ci maddəsinə uyğun olaraq hökmü icra edən Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə göndəriləcək.
Böl m ə V
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 1 17
Bu Konvensiyanın tətbiqi məsələləri
Bu Konvensiyanın tətbiqi və şərhi ilə bağlı yaranan məsələlər Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli
orqanları tərəfindən qarşılıqlı razılaşdırma əsasında həll edilir.
Maddə 1 1 8
Konvensiyanın digər beynəlxalq müqavilələrlə əlaqəsi
1. Eyni zamanda bu Konvensiyanın predmetinə toxunan müddəaları özündə əks etdirən kriminal sahədə
Avropa Şurasının bir və ya bir neçə konvensiyasının iştirakçısı olan Razılığa gələn Tərəflər arasındakı
münasibətlərdə yalnız Avropa Şurasının göstərilən konvensiyalarmı tamamlayan və ya onda
təsbit edilmiş prinsiplərin tətbiqinə yardım edən müddəalar tətbiq edilir.
2. Avropa Şurasının yuxarıda göstərilən konvensiyalarının iştirakçısı olan Razılığa gələn Tərəflər və
bu cür konvensiyaların iştirakçısı olmayan Razılığa gələn Tərəflər arasındakı münasibətlərə bu
Konvensiyanın müddəaları tətbiq edilir.
3. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin iştirakçısı olduqları və ya gələcəkdə ola
biləcəkləri digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.
4. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin xahişi ilə onların mərkəzi ədliyyə müəssisələri bu
Konvensiyanın və digər beynəlxalq müqavilələrin əlaqəsinə dair məsələlər üzrə və lazım gəldikdə,
Razılığa gələn Tərəflərin digər dövlət orqanlarının nümayəndələrini cəlb etməklə məsləhətləşmələr
keçirirlər.
Maddə 1 1 9
Dəyişiklik və düzəlişlərin edilməsi
Razılığa gələn Tərəflərin razılığı ilə bu Konvensiyaya müvafiq protokollarla tərtib edilən, onun ayrılmaz
hissəsi olan və bu Konvensiyanın 120-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada qüvvəyə minən dəyişiklik və
düzəlişlər edilə bilər.
Maddə 120
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları
bu Konvensiyanın depozitarisi funksiyasını yerinə yetirən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcra Komitəsinə
saxlanca verilir.
2. Bu Konvensiya üçüncü ratifikasiya fərmanının depozitariyə saxlanca verilməsindən sonra gələn
otuzuncu gün qüvvəyə minir. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra öz ratifikasiya fərmanmı
depozitariyə saxlanca verən dövlətə münasibətdə, Konvensiya o öz ratifikasiya fərmanını depozitariyə
saxlanca verdiyi tarixdən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
3. Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında 1993-cü il 22
yanvar tarixli Konvensiya və ona əlavə edilmiş 1997-ci il 28 mart tarixli Protokol bu Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətləri arasında öz qüvvəsini itirir.
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4. Bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən Konvensiyanın və ona əlavə edilmiş Protokolun bu
Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və onların iştirakçısı olan, barələrində bu Konvensiya qüvvəyə
minməyən dövlətlər arasındakı münasibətlərə tətbiqi davam edir.
Maddə 1 2 1
Konvensiyanın qüvvədə olma müddəti
1.Bu Konvensiya onun qüvvəyə minməsindən etibarən beş il ərzində qüvvədə qalır. Bu müddət
bitdikdən sonra Konvensiya avtomatik olaraq hər dəfə təkrarən beş illik müddətə uzadılır.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf müvafiq beş illik qüvvədə olma müddəti bitənə qədər 12 ay əvvəl
depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə bu Konvensiyadan çıxa bilər.
Maddə 122
Zamana görə qüvvə
Bu Konvensiyanın təsiri onun qüvvəyə minməsinə qədər yaranmış hüquqi münasibətlərə də şamil
edilir.
Maddə 123
Konvensiyaya qoşulma qaydası
Digər dövlətlər də Razılığa gələn bütün Tərəflərin razılığı ilə depozitariyə qoşulma haqqında sənədlər
təqdim etməklə bu Konvensiyaya, onun qüvvəyə minməsindən sonra qoşula bilərlər. Qoşulma, depozitari
bu cür qoşulmaya razılıq barəsində son məlumat aldığı tarixdən 30 gün sonra qüvvəyə minmiş hesab edilir.
Maddə 1 24
Depozitarinin funksiyaları
Depozitari bu Konvensiyanı imzalamış və ona qoşulmuş dövlətləri hər bir ratifikasiya fərmanı və ya
qoşulma haqqında sənədin saxlanca verildiyi tarix, bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix, habelə bu
Konvensiyaya aid olan onun aldığı digər sənədlər, qeyd-şərtlər, bildirişlər və məlumatlar haqqında
təxirə salmadan məlumatlandırır.
2002-ci il oktyabrın 7-də Kişinyov şəhərində əsli bir nüsxədə rus dilində tərtib edilmişdir. Əsl nüsxə
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcra Komitəsində saxlanılır, sonuncu da öz növbəsində bu Konvensiyanı
imzalamış hər bir dövlətə onun təsdiq edilmiş surətini göndərir.
Azərbaycan Respublikası
Moldova Respublikası
adından
adından
Ermənistan Respublikası
Rusiya Federasiyası
adından
adından
Belarus Respublikası
Tacikistan Respublikası
adından
adından
Gürcüstan
Türkmənistan
adından
adından
Qazaxıstan Respublikası
Özbəkistan Respublikası
adından
adından
Qırğızıstan Respublikası
Ukrayna
adından
adından
Mülki, ailə və Cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər
haqqında Konvensiyanın yeni redaksiyasına Azərbaycan Respublikasının
XÜSUSİ RƏYİ
1. Bu Konvensiya çərçivəsində əməliyyat-axtarış tədbirlərinin sorğu əsasında yerinə yetirilməsi
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin buna imkan verdiyi həcmdə və yalnız onun
səlahiyyətli orqanları tərəfindən mümkündür.
2. Bu Konvensiya çərçivəsində məhkəmə qərarına əsasən yalnız cinayətin törədilməsində istifadə
edilən alət və vasitələrin, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın müsadirəsi mümkündür.
3. Konvensiyanın 63 və 108-ci maddələrinin Azərbaycan Respublikası üçün hüquqi qüvvəsi yoxdur.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
MDB Dövlət Başçıları Şurasının "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi
yardıra və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın yeni redaksiyası
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haqqında" iclasının 13.3 bəndli gündəmində duran məsələyə dair
UKRAYNANIN
QEYD-ŞƏRTİ
1.Ukrayna, icra qeydlərinin tanınması və icra edilməsi istisna olmaqla, hüquqi yardımın Konvensiyanın
6-cı maddəsində nəzərdə tutulan həcmdə göstərilməsinə dair öhdəliyi öz üzərinə götürür.
2. Ukrayna, pul öhdəliklərinə dair notarial aktlar istisna olmaqla, Konvensiyanın iştirakçısı olan
dövlətlərin ərazilərində Konvensiyanın 54-cü maddəsinin 1-ci bəndinin "a" yarımbəndində nəzərdə tutulan
qərarların tanınması və icra edilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür.
L. D. KUÇMA,
Ukrayna Prezidenti
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"Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili
tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli Tövsiyə daxil
olmaqla) qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1999-cu il iyunun 17-də Cenevrə şəhərində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
Baş konfransı tərəfindən qəbul edilmiş "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların
aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 yanvar 2004-cü il
№ 585-IIQ

182-ci Konvensiya
Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili
tədbirlərə dair
KONVENSİYA
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş konfransı
1999-cu il iyunun 1-də Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış
87-ci sessiyasına toplaşaraq,
uşaq əməyi üzrə əsas sənədlər kimi qalmaqda olan minimum yaş həddi haqqında 1973-cü il
Konvensiyası və Tövsiyəsini tamamlaya biləcək milli və beynəlxalq fəaliyyət, o cümlədən beynəlxalq
əməkdaşlıq və beynəlxalq yardım üçün başlıca prioritet qismində uşaq əməyinin ən pis formalarının
qadağan edilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə yeni aktlar qəbul edilməsini zəruri sayaraq,
uşaq əməyinin ən pis formalarının təsirli vasitələrlə aradan qaldırılması üçün pulsuz baza təhsilinin
böyük əhəmiyyətini və uşaqların bu növ işlərdən azad olmasının zəruriliyini, habelə onların reabilitasiyası
və ailələrinin ehtiyaclarını unutmamaq şərtilə sosial inteqrasiyasını nəzərə alan təcili və hərtərəfli tədbirlər
görülməsinin tələb olunduğunu lazım bilərək,
1996-cı ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı konfransının 83-cü sessiyasında qəbul olunmuş Uşaq əməyinin
ləğv edilməsi haqqında Qətnaməni xatırladaraq,
uşaq əməyinin əsasən yoxsulluğun nəticəsi olduğunu və bu məsələnin uzun-müddətli həllinin sosial
tərəqqiyə, o cümlədən, yoxsulluğun aradan qaldırılmasına və ümumi təhsilə aparan sabit iqtisadi inkişafdan
asılı olduğunu etiraf edərək,
1989-cu il noyabrın 20-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Uşaq
hüquqları haqqında Konvensiyanı xatırladaraq,
1998-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı konfransının 86-cı sessiyasında qəbul edilmiş Əmək sahəsində
əsas prinsiplər və hüquqlar haqqında BƏT Bəyannaməsini və onun həyata keçirilməsi mexanizmini
xatırladaraq,
uşaq əməyinin ən pis formalarından bəzilərinin digər beynəlxalq aktlarla, o cümlədən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Məcburi əmək haqqında 1930-cu il Konvensiyası və Köləliyin, qul alverinin və
köləliyə oxşar təsisat və adətlərin ləğv olunması haqqında 1956-cı il Əlavə Konvensiyası ilə əhatə edildiyini
xatırladaraq,
sessiyanın gündəliyinin dördüncü bəndilə uşaq əməyi haqqında bir sıra təklifləri qəbul etməyi qərara
alaraq,
bu təkliflərə beynəlxalq konvensiya forması verməyi qərara alaraq,
1380

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

min doqquz yüz doxsan doqquzuncu il iyunun on yeddisində Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında
1999-cu il Konvensiyası adlandırıla biləcək aşağıdakı Konvensiyanı qəbul edir.
Maddə 1
Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir üzv dövlət uşaq əməyinin on pis formalarının təcili qaydada
qadağan edilməsini və aradan qaldırılmasını təmin edən təsirli tədbirlər görür.
Maddə 2
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "uşaq" termini 18 yaşma çatmamış bütün şəxslərə şamil edilir.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "uşaq əməyinin on pis formaları" termininə aşağıdakılar daxildir:
a) köləliyin bütün formaları və ya köləliyə oxşar təcrübə, məsələn, uşaqların satılması və uşaq alveri,
borc və təhkimçilik asılılığı, habelə məcburi və ya icbari əmək, o cümlədən, uşaqlardan silahlı
münaqişələrdə istifadə edilməsi üçün onları məcburi və ya icbari surətdə cəlb etmə;
b) fahişəliklə məşğul olmaq, pornoqrafik materialların istehsalı, yaxud pornoqrafik tamaşalar üçün
uşaqdan istifadə etmə, onu cəlb etmə və ya təklif etmə;
c) müvafiq beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edildiyi kimi, hüquqa zidd fəaliyyətlə məşğul
olmaq üçün, xüsusilə, narkotik maddələrin istehsalı və satışı üçün uşaqdan istifadə etmə, onu cəlb etmə və
ya təklif etmə;
d) öz xarakterinə və ya yerinə yetirildiyi şəraitə görə uşaqların sağlamlığına, təhlükəsizliyinə və ya
mənəviyyatına ziyan vura biləcək iş.
Maddə 4
1. Milli qanunvericilik və ya səlahiyyətli orqan, müvafiq beynəlxalq normaları, xüsusilə Uşaq
əməyinin ən pis formaları haqqında 1999-cu il Tövsiyələrinin 3-cü və 4-cü bəndlərinin müddəalarını nəzərə
alaraq, marağı olan işəgötürən və işçi təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra 3-cü maddənin d) bəndində
göstərilmiş iş növlərini müəyyən edir.
2. Səlahiyyətli orqan marağı olan işəgötürən və işçi təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra bu yolla
müəyyən edilmiş iş növlərinin həyata keçirilməsi yerlərini aşkar edir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən müəyyən edilmiş iş növlərinin siyahısı vaxtaşırı təhlil edilir və
zərurət yarandıqda, marağı olan işəgötürən və işçi təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra həmin siyahıya
yenidən baxılır.
Maddə 5
Hər bir üzv dövlət işəgötürən və işçi təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra, bu Konvensiyanı həyata
keçirən müddəaların tətbiqinə nəzarət etmək üçün müvafiq mexanizmləri yaradır və ya göstərir.
Maddə 6
1. Hər bir üzv dövlət uşaq əməyinin ən pis formalarının prioritet qaydada aradan qaldırılması üzrə
fəaliyyət proqramları hazırlayır və həyata keçirir.
2. Bu cür fəaliyyət proqramları müvafiq hökumət orqanları, işəgötürən və işçi təşkilatları ilə
məsləhətləşmələrdən sonra, zərurət yarandıqda isə, digər maraqlı qrupların rəyini nəzərə almaqla hazırlanır
və həyata keçirilir.
Maddə 7
1. Hər bir üzv dövlət bu Konvensiyanın həyata keçirilən müddəalarının təsirli tətbiqini və onlara riayət
olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan bütün tədbirləri görür, o cümlədən cinayət sanksiyalarını və ya
şəraitdən asılı olaraq digər sanksiyaları təyin və tətbiq edir.
2. Hər bir üzv dövlət uşaq əməyinin aradan qaldırılması işində təhsilin va-cibliyini nəzərə alaraq,
müəyyən edilmiş müddətlərdə:
a) uşaq əməyinin ən pis formalarına uşaqların cəlb olunmasına yol verilməməsinə;
b) uşaq əməyinin ən pis formaları ilə uşaqların məşğul olmasına son qoymaq, habelə onların
reabilitasiyası və sosial inteqrasiyası üçün bilavasitə zəruri və lazımi kömək göstərilməsinə;
c) uşaq əməyinin ən pis formalarından azad edilmiş bütün uşaqlar üçün pulsuz baza təhsilinin, habelə
imkan və zərurət daxilində, texniki peşə hazırlığının mümkünlüyünü təmin etməyə;
d) xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə olan uşaqların aşkar edilməsi və təsir dairəsinə alınmasına; və
e) qızların vəziyyəti xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına yönəldilmiş təsirli tədbirlər görür.
3. Hər bir üzv-dövlət bu Konvensiyanın həyata keçirilən müddəalarının tətbiqinə görə məsuliyyət
daşıyan səlahiyyətli orqanı təyin edir.
Maddə 8
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Üzv dövlətlər bu Konvensiya müddəalarının həyata keçirilməsində bir-birlərinə kömək etmək
məqsədilə zəruri tədbirlər görürlər və bunun üçün sosial-iqtisadi inkişafa, yoxsulluqla mübarizə və ümumi
təhsil üzrə proqramlara dəstək verilməsi daxil olmaqla, daha geniş beynəlxalq əməkdaşlıq və/və ya
yardımdan istifadə edirlər.
Maddə 9
Bu Konvensiyanın ratifikasiyası barədə rəsmi fərmanlar qeydiyyata alınmaq üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 10
1. Bu Konvensiya Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yalnız ratifikasiya fərmanları Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoru tərəfindən qeydiyyatdan keçmiş üzvləri üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
2. Bu Konvensiya, Təşkilatın iki üzvünün ratifikasiya fərmanları Baş direktor tərəfindən qeydiyyatdan
keçirildiyi tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
3. Daha sonra bu Konvensiya Təşkilatın hər bir üzvü üçün onun ratifikasiya fərmanının qeydiyyatdan
keçirildiyi tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 11
1. Təşkilatın bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzvü onun ilk dəfə qüvvəyə mindiyi gündən
sonrakı on illik dövr başa çatdıqdan sonra Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna qeydiyyatdan
keçirilmək üçün göndərdiyi ləvğetmə haqqında ərizə vasitəsilə onu ləğv edə bilər. Ləğvetmə, onun
qeydiyyat tarixindən bir il keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Təşkilatın bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzvü bundan əvvəlki bənddə göstərilən on illik
dövr başa çatdıqdan sonra bir il ərzində özünün bu maddədə nəzərdə tutulan ləğvetmə hüququndan istifadə
etmədikdə, növbəti on
il ərzində Konvensiya ilə bağlı olacaq və daha sonra hər on illik dövr başa çatdıqda, bu maddədə
göstərilmiş qaydada bu Konvensiyanı ləğv edə bilər.
Maddə 12
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı üzvlərinin ona
göndərdikləri bütün ratifikasiya fərmanlarının və ləğvetmə haqqında ərizələrin qeydiyyatdan keçirildiyi
barədə Təşkilatın bütün üzvlərinə məlumat verir.
2. Baş direktor aldığı ikinci ratifikasiya fərmanının qeydiyyatdan keçirildiyini Təşkilatın üzvlərinə
bildirdikdə, onların diqqətini Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixinə cəlb edir.
Maddə 13
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq, Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoru bundan əvvəlki maddənin müddəalarına əsasən qeydiyyatdan keçirdiyi bütün
ratifikasiya fərmanları və ləğvetmə ərizələri barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ətraflı
məlumat göndərir.
Maddə 14
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası, lazım bildiyi ballarda, Baş konfransa bu Konvensiyanın
tətbiqinə dair məruzə təqdim edir və bu Konvensiyaya tam, yaxud qismən yenidən baxılması məsələsinin
konfransın gündəliyinə salınıb-salınmamasını həll edir.
Maddə 15
1. Konfrans bu Konvensiyanı tam, yaxud qismən dəyişdirən yeni konvensiya qəbul edərsə və yeni
konvensiyada başqa şərt nəzərdə tutulmayıbsa:
a) Təşkilatın hər hansı bir üzvü tərəfindən dəyişdirilmiş yeni konvensiyanın ratifikasiya edilməsi, 11ci maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, mövcud Konvensiyanın dərhal ləğvinə səbəb olacaqdır, bu
şərtlə ki, dəyişdirilmiş yeni konvensiya qüvvəyə minmiş olsun;
b) dəyişdirilmiş yeni konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən bu Konvensiya Təşkilat üzvlərinin onu
ratifikasiya etməsi üçün bağlıdır.
2. Bu Konvensiya onu ratifikasiya etmiş, lakin dəyişdirilmiş konvensiyam ratifikasiya etməmiş
Təşkilat üzvləri üçün istənilən halda forma və məzmunca qüvvədə qalır.
Maddə 16
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsi və aradan qaldırılmasına dair təcili tədbirlər
haqqında 190 nömrəli
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TÖVSİYƏ
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 1999-cu il iyunun 1də özünün 87-ci sessiyasına toplaşmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş konfransı Uşaq əməyinin ən pis
formaları haqqında 1999-cu il Konvensiyasını qəbul edərək, sessiyanın gündəliyində dördüncü bənd
sayılan uşaq əməyinə aid bir sıra təkliflərin qəbul edilməsini qərara alaraq, bu təkliflərə Uşaq əməyinin ən
pis formaları haqqında 1999-cu il Konvensiyasını tamamlayan tövsiyə formasını verməyi qərara alaraq,
min doqquz yüz doxsan doqquzuncu il iyun ayının on yeddisində Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında
1999-cu il Tövsiyəsi adlana biləcək aşağıdakı Tövsiyəni qəbul edir.
1. Bu Tövsiyənin müddəaları Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında 1999-cu il Konvensiyasının
(bundan sonra "Konvensiya" adlandırılacaqdır) müddəalarım tamamlayır və onunla birlikdə tətbiq
edilməlidir.
I. FƏALİYYƏT PROQRAMLARI
2. Konvensiyanın 6-cı maddəsində qeyd edilmiş fəaliyyət proqramları, bilavasitə uşaq əməyinin ən pis
formalarına cəlb edilmiş uşaqların, habelə onların ailələrinin fikirlərini və lazım gəldikdə, Konvensiyanın
və bu Tövsiyənin məqsədlərinə şərik çıxan digər maraqlı qrupların fikirlərini nəzərə alaraq, müvafiq
hökumət qurumları və işəgötürən və işçi təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra təcili surətdə işlənib
hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Bu qəbildən olan proqramlar, digərlərilə yanaşı, aşağıdakı məqsədləri
daşımalıdır:
a) uşaq əməyinin ən pis formalarının aşkar edilməsi və pislənilməsi;
b) uşaqların uşaq əməyinin on pis formalarına cəlb edilməsinə'yol verilməməsi və ya bu cür əməklə
məşğul olmalarının dayandırılması, onların təzyiqlərdən müdafiəsi və təhsil sahəsində ehtiyaclarını, habelə
fiziki və psixoloji tələbatlarını nəzərə alan tədbirlər vasitəsilə onların reabilitasiyasının və sosial
inteqrasiyasının təmin edilməsi;
c) xüsusi diqqətin: i) azyaşlı uşaqlara; ii) yeniyetmə qızlara;
iii) qızların xüsusi təhlükəyə məruz qaldıqları gizli iş formaları probleminə; iv) xüsusilə müdafiəsiz
hesab edilən və ya xüsusi ehtiyacları olan digər qrup uşaqlara yetirilməsi;
d) uşaqların xüsusi təhlükəyə məruz qaldıqları icmaların aşkar olunması, bu qəbildən olan icmaların
əhatəyə alınması vo onlarla iş aparılması;
e) ictimaiyyətin və maraqlı qrupların, o cümlədən uşaqların və onların ailələrinin məlumatlandırılması,
onların diqqətinin bu problemə cəlb edilməsi və onların səfərbər edilməsi.
II. TƏHLÜKƏLİ İŞ
3. Bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin d) bəndində qeyd edilmiş işlərin növlərini müəyyən edərkən vo
onların həyata keçirilmə yerlərini aşkar edərkən müzakirə predmetinə, digərlərilə yanaşı, aşağıdakılar aid
olunmalıdır:
a) uşaqların fiziki, psixoloji və ya cinsi zorakılığa məruz qaldığı işlər;
b) yerin altında, suyun altında, təhlükəli hündürlükdə və ya qapalı məkanda görülən işlər;
c) təhlükəli mexanizm, avadanlıq və alətlərlə görülən işlər və ya ağır yüklərin əl ilə daşınmasını və ya
yerinin dəyişdirilməsini tələb edən işlər;
d) uşaqların, məsələn, təhlükəli maddələrin və ya proseslərin və yaxud da onların səhhətinə zərər
yetirən hərarətin, səs və ya vibrasiya səviyyəsinin təsirinə məruz qala biləcəkləri, sağlamlıq üçün zərərli
olan şəraitdə aparılan işlər;
e) xüsusilə çətin şəraitdə, məsələn, iş müddətinin uzun davam etməsi və ya gecə işlərilə bağlı şəraitdə
aparılan işlər, habelə' işəgötürənə məxsus olan yerdə uşağın əsassız saxlanılmasına səbəb olan işlər.
4. Konvensiyanın 3-cü maddəsinin d) bəndində və yuxarıdakı 3-cü bənddə qeyd edilmiş iş növlərinə
münasibətdə, milli qanunvericilik və ya səlahiyyətli orqan işçi və işəgötürən təşkilatları ilə
məsləhətləşmələrdən sonra uşaqların 16 yaşa çatdıqdan sonra işə qəbul edilməsinə icazə verə bilərlər, bu
şərtlə ki, uşaqların sağlamlığının, təhlükəsizliyinin və mənəviyyatının mühafizəsi tam təmin edilsin və
uşaqlar müvafiq fəaliyyət sahəsində lazımi xüsusi təlimat və ya peşə hazırlığı keçsinlər.
III. TƏTBİQ ETMƏ
5.1) Uşaq əməyinin xarakteri və miqyası haqqında ətraflı məlumat və statistik rəqəmlər toplamaq və
onları yeniləşdirmək lazımdır; bunlar uşaq əməyinin ləğvi, xüsusilə də onun ən pis formalarının təcili
surətdə qadağan edilməsi və aradan qaldırılması üzrə milli səviyyədə görülən tədbirlərə uyğun olaraq
prioritetləri müəyyənləşdirmək üçün əsas olmalıdır.
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2) Bu qəbildən olan məlumat və statistik rəqəmlər imkan daxilində cins, yaş qrupları, məşğuliyyət
növü, iqtisadi fəaliyyət sahələri, məşğulluğa münasibət, məktəbə davamiyyət və coğrafi baxımdan
yerləşmə üzrə ayrı-ayrı məlumatları əks etdirməlidir. Doğum haqqında şəhadətnamələrin verilməsini
şərtləndirən səmərəli doğum qeydiyyatı sisteminin mühüm əhəmiyyətini nəzərə almaq lazımdır.
3) Milli qanunvericiliyin uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və aradan
qaldırılmasına yönəldilmiş müddəalarının pozulmasına aid edilən müvafiq məlumatları toplamaq və
yeniləşdirmək lazımdır.
6. Yuxarıda 5-ci bənddə qeyd edilən məlumatın və rəqəmlərin toplanması və işlənməsi şəxsi həyatın
müdafiəsi hüququnu lazımınca nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir.
7. Yuxarıdakı 5-ci bəndə uyğun olaraq toplanan məlumat mütəmadi olaraq Beynəlxalq Əmək
Bürosuna göndərilməlidir.
8. Üzv dövlətlər işçi və işəgötürən təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra milli qanunvericiliyin uşaq
əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və aradan qaldırılmasına yönəldilmiş müddəalarının
tətbiq edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün müvafiq milli mexanizmləri yaratmalı və ya
göstərməlidirlər.
9. Üzv dövlətlər milli qanunvericiliyin uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və
aradan qaldırılmasına yönəldilmiş müddəalarının tətbiq edilməsinə məsul olan səlahiyyətli orqanların öz
aralarında əməkdaşlıq etməsini və öz fəaliyyətlərini əlaqələndirməsini təmin etməlidirlər.
10. Milli qanunvericilik və ya səlahiyyətli orqan milli qanunvericiliyin uşaq əməyinin ən pis formalarının
qadağan edilməsinə və aradan qaldırılmasına yönəldilmiş müddəalarının yerinə yetirilməməsinə görə
hansı şəxslərin məsuliyyət daşıdığını müəyyən etməlidir.
11. Üzv dövlətlər uşaq əməyinin ən pis formalarının təcili surətdə qadağan edilməsinə və aradan
qaldırılmasına yönəldilən, beynəlxalq səviyyədə göstərilən səylərdə aşağıdakı vasitələrlə, milli
qanunvericiliklə bir araya sığacaq dərəcədə iştirak etməlidirlər:
a) cinayətlərə, o cümlədən beynəlxalq şəbəkələrin iştirakı ilə törədilən hüquqpozmalara aid
məlumatların toplanması və mübadiləsi;
b) uşaqların satılması və uşaq alverilə məşğul olan, yaxud uşaqların qeyri-qanuni fəaliyyətlə,
fahişəliklə məşğul olmaq, pornoqrafik məhsullar hazırlamaq və ya pornoqrafik tamaşalar üçün istifadəsi,
cəlb edilməsi və ya təklif edilməsilə məşğul olan şəxslərin axtarışı və qanun əsasında təqibi;
c) bu cür hüquqpozmalar törədən şəxslərin qeydə alınması.
12. Üzv dövlətlər nəzərə almalıdırlar ki, uşaq əməyinin aşağıda qeyd edilən ən pis formaları cinayət
hesab edilir:
a) köləliyin bütün formaları və ya köləliyə oxşar təcrübə, məsələn, uşaqların satılması və uşaq alveri,
borc və təhkimçilik asılılığı, habelə icbari və ya məcburi əmək, o cümlədən uşaqlardan silahlı
münaqişələrdə istifadə üçün onların icbari və ya məcburi olaraq cəlb edilməsi;
b) uşağın fahişəliklə məşğul olması, pornoqrafik məhsulların hazırlanması və ya pornoqrafik
tamaşalar üçün istifadəsi, cəlb edilməsi və ya təklif edilməsi;
c) uşağın qeyri-qanuni fəaliyyət, xüsusilə müvafiq beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edildiyi kimi,
narkotiklərin istehsalı və satışı, yaxud odlu və ya digər silahın qeyri-qanuni gəzdirilməsi və ya tətbiq
edilməsilə bağlı məşğuliyyət üçün istifadəsi, cəlb edilməsi və ya təklif edilməsi.
13. Üzv dövlətlər milli qanunvericiliyin Konvensiyanın 3-cü maddəsinin d) bəndində göstərilən bütün
iş növlərinin qadağan edilməsinə və aradan qaldırılmasına yönəldilmiş müddəalarının pozulmasına görə
cəzaların, o cümlədən lazım gəldikdə, cinayət cəzalarının tətbiq olunmasını təmin etməlidirlər.
14. Üzv dövlətlər milli qanunvericiliyin uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və
aradan qaldırılmasına yönəldilmiş müddəalarına səmərəli əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə, lazımi
hallarda həmçinin cinayət, mülki və ya inzibati xarakterli digər hüquq-müdafiə tədbirlərinin, o cümlədən
uşaq əməyinin ən pis formalarından istifadə olunmuş müəssisələrə xüsusi nəzarət, daimi pozuntular baş
verən hallarda isə təsərrüfat fəaliyyətinin aparılmasına icazənin müvəqqəti dayandırılması kimi tədbirlərin
təcili surətdə tətbiq edilməsini nəzərdə tutmalıdırlar.
15. Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və aradan qaldırılmasına yönəldilmiş digər
tədbirlərə aşağıdakılar aid edilə bilər:
a) məlumatlandırma, həmin problemə diqqətin cəlb edilməsi və geniş ictimaiyyətin, o cümlədən milli
və yerli siyasi rəhbərlərin, parlament üzvlərinin və hakimlərin səfərbər edilməsi;
b) işəgötürən və işçi təşkilatlarının, həmçinin ictimai təşkilatların cəlb edilməsi və təlimatlandırılması;
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c) hökumətin müvafiq vəzifəli şəxslərinin, xüsusilə hüquq mühafizə orqanları işçilərinin və
müfəttişlərinin, habelə digər müvafiq mütəxəssislərin lazımi peşə hazırlığının təmin edilməsi;
d) üzv dövlətlərin milli qanunvericiliyinin uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və
aradan qaldırılmasına"yönəldilmiş müddəalarına uyğun olaraq, hüquq pozuntuları törədən, hətta həmin
hüquq pozuntularının digər ölkədə törədildiyi təqdirdə belə, öz vətəndaşlarının üzv-dövlətlər
tərəfindən öz ölkələrində məhkəmə təqibi;
e) məhkəmə və inzibati prosedurların sadələşdirilməsi, habelə onların məqsədyönlülüyünün və
tezliyinin təmin edilməsi;
f) müəssisələrin Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunmasına yönəldilmiş siyasətin həyata
keçirilməsinə təşviq edilməsi;
g) uşaq əməyinin aradan qaldırılması sahəsində ən yaxşı təcrübənin monitorinqi və
ictimaiyyətə çatdırılması;
h) uşaq əməyi haqqında hüquqi və ya digər qaydaların müxtəlif dillərdə və ya dialektlərdə nəşr
edilməsi;
i) qanuna əsasən Konvensiyanın müddəalarının pozulduğunu göstərən şəxslərin şikayətlərinə
baxılmasının xüsusi prosedurlarının müəyyən edilməsi və həmin şəxslərin ayrı-seçkilikdən və təzyiqlərdən
müdafiəsi haqqında qaydaların işlənib hazırlanması, habelə telefon şəbəkələrinin və ya yardım
məntəqələrinin yaradılması və vasitəçilərin təyin edilməsi;
j) oğlan və qızların ehtiyaclarını nəzərə almaq üçün təhsil infrastrukturunun və müəllimlərin peşə
hazırlığının təkmilləşdirilməsi üzrə lazımi tədbirlərin görülməsi;
k) milli fəaliyyət proqramlarında imkan daxilində aşağıdakıların nəzərə alınması:
i) uşaqları Konvensiya ilə qadağan edilən şəraitdə işləyən valideynlər və onların ailələrinin
böyük üzvləri üçün iş yerlərinin yaradılmasının və onların peşə-texniki hazırlığının zəruriliyi, və
ii) bu cür şəraitdə işləyən uşaqlarının problemlərinə valideynlərin diqqətinin cəlb edilməsinin zəruriliyi.
16. Üzv dövlətlər arasında daha sıx beynəlxalq əməkdaşlıq və/və ya uşaq əməyinin ən pis formalarının
qadağan edilməsi və səmərəli şəkildə aradan qaldırılması işində biri-birinə yardım milli səylərə yardımçı
olmalı və lazım gəldikdə, işəgötürən və işçi təşkilatları ilə məsləhətləşmələrdən sonra inkişaf etdirilməli və
həyata keçirilməlidir. Bu cür əməkdaşlığa və/və ya yardıma aşağıdakılar daxil edilməlidir:
a) milli və ya beynəlxalq proqramlar üçün resursların səfərbər edilməsi;
b) qarşılıqlı hüquqi yardım;
c) texniki yardım, o cümlədən məlumat mübadiləsi;
d) sosial-iqtisadi inkişafın, eləcə də yoxsulluğu aradan qaldırma və ümum-təhsil proqramlarının
dəstəklənməsi.
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"Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında" Avropa
Çərçivə Konvensiyasının və onun Əlavə protokollarının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1980-ci il mayın 21-də Madrid şəhərində imzalanmış "Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları
arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında" Avropa Çərçivə Konvensiyası və onun Əlavə protokolları
müvafiq bəyanatlarla (bəyanatların mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 yanvar 2004-cü il
№ 576-IIQ
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında
AVROPA ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI
Madrid 21.05.1980
PREAMBULA
Bu Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər,
Avropa Şurasının üzvləri arasında böyük birliyə nail olmağı, habelə onun iştirakçıları arasında
əməkdaşlığın dərinləşməsini Avropa Şurasının məqsədi hesab edərək,
Avropa Şurası Nizamnaməsinin 1-ci maddəsində göstərildiyi kimi, bu məqsədə, xüsusilə inzibati sahədə
sazişlər bağlanması vasitəsilə nail olunacağını hesab edərək,
Avropa Şurası bu məqsədə nail olmaq üçün ərazi icmalarının və hakimiyyət orqanlarının iştirakını
dəstəklədiyini hesab edərək,
bu məqsədə nail olmaq üçün sərhədyanı rayonlarda regional, şəhər və kənd inkişafı, ətraf mühitin
qorunması, ictimai infrastrukturun və xidmətin yaxşılaşdırılması sahəsində, habelə fövqəladə hallarda
qarşılıqlı yardım sahəsində ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini
nəzərə alaraq,
bu cür əməkdaşlığa və sərhədyanı rayonların iqtisadi və sosial inkişafına yardım etməyə və Avropada
insanları birləşdirən dostluğu möhkəmləndirməyə tamamilə hazır olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın hər bir iştirakçısı olan hər bir Tərəf öz yurisdiksiyası çərçivəsində ərazi icmaları və
hakimiyyət orqanları arasında və digər İştirakçı tərəfin öz yurisdiksiyası çərçivəsində ərazi icmaları və
hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığın inkişafı üzrə addımlar atır. Konvensiya
iştirakçılarının hər biri, onların hər birinin konstitusion müddəalarını nəzərə almaqla, zəruri müqavilə və
sazişlərin bağlanmasına çalışacaq.
Maddə 2
1. Bu Konvensiyaya əsasən transsərhəd əməkdaşlıq dedikdə, ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları
arasında iki və ya daha çox Konvensiya iştirakçısının yurisdiksiyası çərçivəsində səmimi qonşuluq
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və təşviqi üzrə istənilən birgə aksiya, habelə onlar arasında müvafiq
müqavilə və sazişlərin bağlanması başa düşülür. Transsərhəd əməkdaşlıq ərazi icmaları çərçivəsində və
qanunvericiliyə uyğun olaraq regional hakimiyyətlərin səlahiyyəti çərçivəsində həyata keçirilir. Bu cür
səlahiyyətlərin həcmi və xarakteri bu Konvensiyanın predmeti sayılmır.
2. Bu Konvensiyaya əsasən ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları dedikdə, dövlətin daxili
qanunvericiliyilə müəyyən edilən yerli və regional hakimiyyət funksiyalarını həyata keçirən ərazi icmaları,
hakimiyyətlər və ya orqanlar başa düşülür. Eyni zamanda Tərəflərdən hər biri Konvensiyanı imzalayarkən
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və ya Avropa Şurasının Baş katibinə müvafiq bildiriş göndərdikdən sonra subyekti və formaları bu
Konvensiya ilə müəyyən edilən siyahıya daxil olan və ya oradan çıxarılan ərazi icmalarının,
hakimiyyətlərin və ya orqanların adlarını göstərə bilər.
Maddə 3
1. Bu Konvensiyanın Tərəfləri 2-ci maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq ərazi icmaları
və yerli hakimiyyətlər arasında Avropa Şurası tərəfindən işlənib hazırlanan sazişlər çərçivəsində irəli
sürülən ərazi icmalarının və hakimiyyət orqanlarının təşəbbüslərini təşviq edir. Zəruri hesab edildiyi
təqdirdə, onlar Avropa Şurası tərəfindən işlənib hazırlanan və ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları
arasında əməkdaşlığın inkişafına yönələn ikitərəfli və ya çoxtərəfli dövlətlərarası model sazişləri nəzərdən
keçirə bilərlər.
Sazişlər və müqavilələr konkret vəziyyətdən asılı olaraq istənilən dəyişiklikləri nəzərə almaqla, bu
Sazişə əlavə olunan (1.1-1.5 və 2.1.-2.6.) nümunəvi model sazişlərə əsaslana bilər. Bu modellər yalnız əsas
istiqamətləri müəyyən edir və heç bir beynəlxalq müqavilə qüvvəsinə malik deyildir.
2. İştirakçıların rəyilə beynəlxalq sazişin bağlanması transsərhəd əməkdaşlığı həyata keçirərkən özündə
ərazi icmalarının və hakimiyyət orqanlarının fəaliyyət göstərdiyi konteksti, forma və çərçivələri əks etdirə
bilər. Hər bir sazişdə eyni zamanda onun tətbiq ediləcəyi hakimiyyətlər və orqanlar göstərilə bilər.
3. Konvensiyanın yuxanda göstərilən müddəaları transsərhəd əməkdaşlığın digər formalarına xələl
gətirmir. Bu Konvensiyanın müddəaları əməkdaşlıq haqqında artıq mövcud olan sazişlərin qüvvəsini ləğv
edən müddəalar kimi şərh edilməməlidir.
4. Saziş və müqavilələr beynəlxalq münasibət adətlərini və siyasətini nəzərə alaraq, mövcud olan
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, habelə ərazi icmalarının və hakimiyyət orqanlarının obyekti olduğu nəzarət
və müşayiət qaydalarına uyğun olaraq bağlanır.
5. Bu səbəbdən Tərəflərdən hər hansı biri Konvensiyanı imzalayarkən və ya ona qoşulmaq haqqında
Avropa Şurasının Baş katibini məlumatlandırarkən, daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq ərazi
icmalarına və hakimiyyət orqanlarına nəzarət və müşayiət etmək səlahiyyəti olan hakimiyyət dairələrini
göstərə bilər.
Maddə 4
Tərəflərdən hər biri transsərhəd əməkdaşlığın həyata keçirilməsində istənilən hüquqi, inzibati, yaxud
texniki xarakterli çətinlikləri həll etməyə çalışır və bu məsələlərlə əlaqədar Konvensiyanın digər
iştirakçıları ilə lazım olan həcmdə məsləhətləşmələr keçirir.
Maddə 5
Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq transsərhəd əməkdaşlıqda iştirak edən ərazi
icmalarına və hakimiyyət orqanlarına milli səviyyədə əməkdaşlıq zamanı nəzərdə tutulan imkanların
təqdim edilməsinin məqsədə müvafiqliyini nəzərdən keçirirlər.
Maddə 6
Tərəflərdən hər biri digər Tərəfin xahişilə bu Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin sonuncu tərəfindən
yerinə yetirilməsini asanlaşdırmaq üçün tam məlumatlandırmanı həyata keçirir.
Maddə 7
Tərəflərdən hər biri ərazi icmalarının və hakimiyyət orqanlarının, sonunculara bu Konvensiya ilə
yaradılmış imkanlar haqqında məlumatlandırılmasını izləyir.
Maddə 8
1. Tərəflər 3-cü maddədə adı çəkilən müqavilə və sazişlərə aid olan bütün zəruri məlumatı Avropa
Şurasının Baş katibinə təqdim edirlər.
2. Bir və ya bir neçə Tərəfin bu Konvensiyanı tamamlayan istənilən təklifi və ya nümunəvi sazişləri
Avropa Şurasının Baş katibinə göndərilir. Baş katib qərarın qəbul edilməsi üçün təklifi Nazirlər Komitəsinə
ötürür.
Maddə 9
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. Bu
Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın
depozitarisidir.
2. Konvensiya onun dördüncü Tərəfinin ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədinin saxlanca təqdim edilməsi tarixindən etibarən üç ay ərzində və ən azı bu rəsmiyyəti yerinə
yetirmiş və ümumi sərhədlərə malik olan iki tərəfin mövcud olduğu təqdirdə qüvvəyə minir.
1387

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

3. Bu Konvensiyam imzalamış və ratifikasiya etmiş Tərəfə münasibətdə, Konvensiya, ratifikasiya
fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədinin saxlanca təqdim edilməsi tarixindən üç ay
sonra qüvvəyə minir.
Maddə 10
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının üzvü
olmayan istənilən Avropa dövlətinin bu Konvensiyaya qoşulması üçün onun dəvət edilməsi haqqında
yekdil qərar qəbul edə bilər. Bu cür dəvəti Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir Tərəf bəyənməlidir.
2. Bu cür qoşulma ratifikasiya fərmanının, qoşulma və ya təsdiqetmə haqqında sənədin Avropa
Şurasının Baş katibinə verilməsindən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 11
1. İstənilən Tərəf Avropa Şurası Baş katibinin adına yazılı bildiriş göndərməklə bu Konvensiyam
denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya, Baş katib müvafiq bildirişi aldığı gündən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 12
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və Konvensiyaya qoşulan digər
dövlətlərə aşağıdakılar barədə bildirir:
a) hər bir imzalama;
b) ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədin saxlanca təqdim
edilməsi;
c) 9-cu maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
d) 2-ci maddənin 2-ci bəndinə və ya 3-cü maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq alınmış bildiriş;
g) 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış bildiriş və denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
1980-ci il mayın 21-də Madriddə ingilis və fransız dillərində, hər ikisi bir nüsxədə imzalanmış və eyni
qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir.
Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətini Avropa Şurasının üzvü olan hər bir
dövlətə göndərir.
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında
NÜMUNƏVİ AVROPA KONVENSİYASI
ƏLAVƏ
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında nümunəvi və
model sazişlər, əsasnamələr və müqavilələr
Bu nümunəvi sazişlərin ardıcıl sistemi, onların başlıca və sazişlərin bağlanma səviyyəsinə uyğun olan
iki kateqoriya arasındakı fərqdən irəli gələrək yaradılmışdır:
yerli və regional səviyyədə transsərhəd əməkdaşlıq haqqında dövlətlərarası model sazişlər;
ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığa əsas ola biləcək nümunəvi
sazişlər, müqavilələr və əsasnamələr.
1. DÖVLƏTLƏRARASI MODEL SAZİŞLƏR
Model sazişlərin ümumi bəndləri
1.1.Transsərhəd əməkdaşlığa yardım haqqında dövlətlərarası model saziş;
1.2.Regionlararası transsərhəd məsləhətləşmələr haqqında dövlətlərarası model saziş;
1.3.Rayonlararası transsərhəd məsləhətləşmələr haqqında dövlətlərarası model saziş;
1.4.Hakimiyyət orqanları arasında razılaşdırılmış transsərhəd əməkdaşlıq haqqında dövlətlərarası model
saziş;
1.5.Hakimiyyətlər arasında transsərhəd əməkdaşlıq üzrə orqanlar haqqında dövlətlərarası model saziş.
2. HAKİMİYYƏT ORQANLARI ARASINDA NÜMUNƏVİ SAZİŞLƏR, ƏSASNAMƏLƏR VƏ
MÜQAVİLƏLƏR
2.1. Hakimiyyət orqanları arasında məşvərətçi qrupun yaradılması haqqında nümunəvi saziş;
2.2. Hakimiyyət orqanlarının transsərhəd işlərinin idarə olunmasının əlaqələndirilməsi haqqında
nümunəvi saziş;
2.3. Xüsusi hüquq transsərhəd assosiasiyalarının yaradılması haqqında nümunəvi saziş;
2.4. Sərhədyanı rayonların hakimiyyət orqanları arasında mal tədarükü və xidmətin göstərilməsi
haqqında (xüsusi hüquqi xarakterli) nümunəvi müqavilə;
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2.5. Hakimiyyət orqanları arasında mal tədarükü və xidmətin göstərilməsi haqqında (ümumi hüquqi
xarakterli) nümunəvi müqavilə;
2.6. Hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq üzrə orqanların yaradılması haqqında
nümunəvi saziş.
1. DÖVLƏTLƏRARASI MODEL SAZİŞLƏR
Giriş qeydi. Dövlətlərarası sazişlərin bağlanmasının məqsədi, ilk növbədə dövlətlər tərəfindən müəyyən
edilən hakimiyyət orqanlarının vəziyyətinin, formalarının və fəaliyyət dairələrinin dəqiq müəyyən
edilməsindən və problemlərin (tətbiq olunacaq hüququn, məhkəmə hakimiyyətinin, şikayət vermək
mümkünlüyünün və s. müəyyən edilməsi) yaranmasına səbəb ola biləcək hüquqi anlaşılmazlıqların aradan
qaldırılmasından ibarətdir.
Bundan savayı, maraqlı dövlətlər arasında hakimiyyət orqanlarının transsərhəd əməkdaşlığına yardım
göstərilməsi haqqında dövlətlərarası sazişlərin bağlanması şübhəsiz ki, aşağıdakı münasibətlərdə faydalı
olacaq:
bu cür əməkdaşlıq üsullarının qanuniliyinin rəsmi tanınması və hakimiyyətlərin onların istifadəsinə
təşviq edilməsi;
müşayiət və nəzarət edən orqanların müdaxiləsinin məqsəd və şərtləri;
dövlətlər arasında məlumat mübadiləsi;
bu cür əməkdaşlıq formaları və sərhədyanı rayonlarda digər birgə fəaliyyət üsulları arasında yaradıla
biləcək əlaqə;
transsərhəd əməkdaşlığa mane olan hüquq normalarının dəyişdirilməsi və ya onların şərhi və s.
Yuxarıda göstərilən model sazişlərin müxtəliflik sisteminin seçilməsi hökumətlərə, transsərhəd
əməkdaşlığa (1.1.) yardım göstərilməsi üçün dövlətlərarası sazişdən istifadə etməklə, əsas kimi onu verilən
müxtəlif variantlardan (1.2-1.5. model sazişlərdən) birilə tamamlayaraq, sərhədyanı əməkdaşlığı öz
tələbatlarına uyğun olaraq ən əlverişli şərtlərlə həyata keçirməyə imkan verir. Dövlət eyni zamanda və ya
ardıcıl bu variantlardan ya birimi, ya bir neçəsini, yaxud da onların hamısını seçə bilər. Skandinaviya
dövlətləri kimi analoji hüquqi sistemə malik olan dövlətlər arasında sazişlər mövcud olduğu təqdirdə, bu
cür xüsusi növ sazişlərin seçilməsi onlar üçün məcburi olmaya da bilər.
Model sazişlərin ümumi müddəaları 1.1-1.5.
Maddə a
1. Bu saziş üçün "hakimiyyət orqanları" dedikdə, hər bir dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
yerli özünüidarəetmə funksiyasını həyat keçirən hakimiyyətlər, icmalar və ya orqanlar başa düşülür.
2. Bu saziş üçün "regional hakimiyyət" dedikdə, hər bir dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
regional idarəetmə funksiyalarını həyata keçirən hakimiyyətlər, icmalar və ya orqanlar başa düşülür.
Maddə b
Bu saziş onun iştirakçısı olan dövlətlər arasında mövcud olan, xüsusilə də beynəlxalq sazişə əsaslanan
transsərhəd əməkdaşlığın digər formalarına toxunmur.
Maddə c
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlər yerli və regional hakimiyyətləri onlara təqdim olunan səlahiyyətlərin
həcmi barədə məlumatlandırır və bunlardan istifadə etmək üçün onlara kömək edirlər.
Maddə d
Bu sazişdə qeyd edilən "yuxarı hakimiyyət orqanları", saziş iştirakçılarının hər biri tərəfindən təyin
edilən nəzarət orqanlarıdır.
Maddə e
Bu saziş, hakimiyyət orqanlarına sazişin iştirakçısı olan tərəflərin daxili qanunvericiliyilə müəyyən
edilmiş səlahiyyətlərin həcmini və xarakterini heç cür dəyişmir.
Maddə f
Hər bir dövlət, bu sazişin tətbiq edilməyəcəyi öz ərazisində olan rayonları, əməkdaşlığın məqsəd və
formalarını istənilən zaman göstərə bilər.
Lakin bunun edilməsi, artıq qüvvədə olan əməkdaşlıqla əlaqədar əldə olunmuş hüquqlara xələl
gətirməməlidir.
Maddə g
İştirakçı dövlətlər bu saziş əsasında tapşırıq almış komissiyaların, komitələrin və digər orqanların
fəaliyyəti haqqında mütəmadi olaraq Avropa Şurasının Baş katibini məlumatlandırır.
Maddə h
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İştirakçı dövlətlər əldə etdikləri təcrübə əsasında sadə nota mübadiləsi yolu ilə bu sazişə cüzi
dəyişikliklər etməyə haqlıdırlar.
Maddə i
1. Hər bir İştirakçı bu sazişin həyata keçirilməsi üçün öz daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş və
sonuncu bildirişin təqdim edildiyi tarixdən qüvvəyə minən prosedurların yerinə yetirilməsi haqqında digər
iştirakçım məlumatlandırır.
2. Bu saziş, onun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş illik müddətə bağlanır. Əgər onun ləğv edilməsi
haqqında altı ay əvvəlcədən bildiriş təqdim edilməzsə, onda o, avtomatik olaraq həmin şərtlər əsasında hər
dəfə beş illik müddətə uzadılır.
3. Sazişin ləğv edilməsi haqqında bildiriş təqdim edən iştirakçı göstərə bilər ki, saziş yalnız müəyyən
maddələrə, coğrafi regionlara və ya fəaliyyət sahələrinə tətbiq edilir. Belə olduğu təqdirdə, əgər saziş, onun
qismən ləğv edilməsi haqqında bildiriş alındıqdan sonra dörd ay ərzində digər İştirakçı və ya İştirakçılar
tərəfindən ləğv edilmirsə, o, qalan müddətdə də qüvvədə qalacaqdır.
4. İştirakçılar istənilən zaman bu sazişin tətbiqini müəyyən müddətə qədər dayandıra bilərlər. Onlar
həmçinin müvafiq komitənin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında da razılığa gələ bilərlər.
1.1. Transsərhəd əməkdaşlığa yardım haqqında dövlətlərarası model saziş
Giriş qeydi. Bu, aşağıda göstərilən, ayrı-ayrılıqda, yaxud bir və ya bir neçə dövlətlərarası model
sazişlərlə birlikdə bağlana biləcək ümumi müddəaları özündə əks etdirən dövlətlərarası model sazişdir.
Hökumətlər _____________________________________________________________________
və _________________________________________________________________________
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Nümunəvi Avropa
Konvensiyasında müəyyən edilmiş transsərhəd əməkdaşlığın əhəmiyyətini etiraf edərək, aşağıdakılar
barədə razılığa gəldilər:
Maddə
1
İştirakçılar regional və yerli səviyyədə transsərhəd əməkdaşlıq üçün vasitələrin axtarılmasını və ona
kömək göstərilməsini öz öhdələrinə götürürlər.
Transsərhəd əməkdaşlığı, onlar sərhədin hər iki tərəfində yerləşən rayonlar arasında mehriban
qonşuluğun möhkəmləndirilməsi və inkişafı üzrə bütün birgə inzibati, texniki, iqtisadi və mədəni tədbirlər
və bu sahədə yarana biləcək problemlərin həlli məqsədilə müvafiq sazişlərin bağlanılması kimi başa
düşürlər.
Bu tədbirlər, digərlərindən savayı, yerli və şəhər inkişafının yaxşılaşdırılmasına, təbii ehtiyatların
mühafizəsinə, təbii fəlakətlər və ya qəzalar zamanı qarşılıqlı yardıma və əhaliyə göstərilən xidmətin
yaxşılaşdırılmasına yönəlməlidir.
Maddə 2
İştirakçılar, qarşılıqlı məsləhətləşmələrin köməyilə onların yurisdiksiyası altında olan yerli
hakimiyyətləri bu cür əməkdaşlıq üçün lazım olan zəruri resurslarla təmin etməlidirlər.
Maddə 3
Onlar həmçinin hakimiyyət orqanlarının transsərhəd əməkdaşlığının qurulmasına və inkişafına yönələn
hərəkətlərini dəstəkləməyi öz öhdələrinə götürürlər.
Maddə 4
Bu sazişə uyğun olaraq transsərhəd əməkdaşlığı həyata keçirən yerli və regional hakimiyyət orqanları,
əgər onlar ümumdövlət səviyyəsində əməkdaşlıq etsəydilər, onların istifadə edəcəyi vasitə və müdafiəyə
uyğun olan vasitə və müdafiədən istifadə etməyə haqlıdırlar.
Hər bir İştirakçının səlahiyyətli hakimiyyəti bu sazişdə nəzərdə tutulan transsərhəd əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinə məsuliyyət daşıyan orqanların cari xərclərinin ödənilməsi üçün lazım olan vəsaitin
ayrılmasına nəzarət etməlidir.
Maddə 5
Hər bir İştirakçı, yerli hakimiyyətlərin transsərhəd əməkdaşlığın inkişafına mane ola biləcək istənilən
müddəalara dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar təkliflərin verilməsi məqsədilə onun tərəfindən qüvvədə olan
milli qanunvericiliyin tədqiq edilməsi üçün təyin edilən orqana, komissiyaya və ya təşkilata göstəriş verir.
Bu cür orqanlar maliyyə və gömrük qaydalarının, xarici valyutanın və kapitalın köçürülmə qaydalarının
təkmilləşdirilməsinə və yuxarı hakimiyyətlərin, xüsusilə də müşahidə və ya nəzarət baxımından
müdaxiləsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.
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Yuxarıdakı yarımbənddə göstərilən addımları atmaqdan öncə, İştirakçılar bir-birilə məsləhətləşmələr
aparmalı və lazım gəldikdə, müvafiq məlumat mübadiləsi etməlidirlər.
Maddə 6
İştirakçılar transsərhəd əməkdaşlıq layihələrinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün zəruri olan
əvvəlki tənzimlənməni tələb edən yerli xarakterli mübahisəli məsələləri arbitraj və ya digər vasitələrlə həll
etməyə çalışırlar.
1.2. Rayonlar arasında transsərhəd məsləhətləşmələr haqqında dövlətlərarası model saziş
Giriş qeydi. Bu saziş ayrı-ayrılıqda, yaxud bir və ya bir neçə dövlətlərarası model sazişlərlə birlikdə
bağlana bilər (1.1-1.5. Mətnlər).
Maddə 1
Rayonlar arasında, tərifi bu mətnin əlavəsində verilən transsərhəd əməkdaşlığa yardım etmək üçün
İştirakçılar, transsərhəd məsləhətləşmələrə dair məsələlərə baxılması məqsədilə (bundan sonra "Komitələr"
adlanacaq) birgə komissiyalar yaradırlar.
Maddə 2
1. Komissiya və Komitələr hər bir İştirakçı tərəfindən seçilən nümayəndə heyətindən ibarət olur.
2. Komissiyadakı nümayəndə heyəti ən azı üçü rayon hakimiyyətlərini təmsil edən 8 üzvdən ibarət olur.
Komitələrin nümayəndə heyətlərinin başçıları, yaxud onların nümayəndələri Komissiyanın işində
məsləhətçi qismində iştirak edirlər.
3. Komitələr hər birində üzv olmaq şərtilə nümayəndə heyətindən ibarət olur və bu sazişin təsiri altına
düşən sərhədyanı rayonlardakı regional və yerli hakimiyyətlərin razılığı ilə Komissiyanın təşəbbüsü
əsasında təşkil edilir. Komitədəki nümayəndə heyəti bu hakimiyyətlərin, yaxud da regional və ya yerli
orqanların nümayəndələrindən ibarət olur. Bir nümayəndə mərkəzi hakimiyyətlər tərəfindən təyin edilir.
O, mümkün olan yerdə, mərkəzi hakimiyyətləri komitələrin məsul olduqları sərhədyanı rayonlarda təmsil
edən orqan üzvlərinin sırasından seçilir.
4. Komissiya ən azı ildə bir dəfə iclas keçirir. Komitələr, lazım gəldikdə, ildə iki dəfədən çox olmayaraq
iclas keçirirlər.
5. Komissiya və Komitələr öz prosedur qaydalarını qəbul edir.
Maddə 3
Hər bir İştirakçı Komissiyadakı nümayəndə heyətinin xərclərini özü ödəyir. Komitədəki nümayəndə
heyətinin xərcləri, onları yaratmış hakimiyyətlər tərəfindən ödənilir.
Maddə 4
Komissiya və Komitələrin işini düzgün qurmaq və əlaqələndirmək məqsədilə İştirakçılar, lazım gəldikdə
tərkibi, qərargahı, fəaliyyət qaydası və maliyyələşməsi Komissiyasının təklifi əsasında İştirakçıların
bağladığı xüsusi razılaşma ilə müəyyən edilən Katiblik yaradır. İştirakçılar arasında razılaşma mövcud
olmadığı təqdirdə, bu cür Katibliyi Komissiya özü yaradır.
Maddə 5
Bu sazişin təsiri altına düşən sərhədyanı rayonlar, məzmunu sadə notalar mübadiləsilə dəyişdirilən
sazişin Əlavəsində göstərilir.
Maddə 6
1. Transsərhəd məsləhətləşmələr vasitəsilə həll edilən məsələlər aşağıda göstərilən fəaliyyət sahələrində
yaranır:
regional və şəhər inkişafı;
nəqliyyat və kommunikasiya (ictimai nəqliyyat, yol və avtostradalar, birgə aeroportlar, su yolları, dəniz
yolları və s.);
enerji təchizatı (elektrik stansiyaları, qaz, elektrik və su təchizatı);
su ehtiyatlarının saxlanılması (çirklənməyə nəzarət, təmizləyici qurğular və s.);
atmosferin mühafizəsi (havanın çirklənməsi, səslə mübarizə, səsdən azad olan zonalar və s.);
təhsil, təlim və elmi təhqiqatlar;
səhiyyə (məsələn, rayonlardan birinin tibb müəssisələrindən digər rayon sakinlərinin istifadə etməsi);
mədəniyyət, asudə vaxt və idman (teatr, orkestr, idman mərkəzləri, istirahət düşərgələri və evləri,
gənclik mərkəzləri və s.);
tibbi fəlakətlər zamanı qarşılıqlı yardım (yanğınlar, sellər, epidemiyalar, hava qəzaları, zəlzələ, dağlarda
bədbəxt hadisələr və s.);
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turizm (turizmin inkişafı üzrə birgə layihələr);
sərhədyanı rayonlarda zəhmətkeşlərin problemləri (nəqliyyat vasitələri, yaşayış, sosial təminat,
vergitutma, məşğulluq, işsizlik və s.);
iqtisadi layihələr (sənayenin yeni sahələri və s.);
müxtəlif layihələr (zibil və tullantıların məhv edilməsi üçün qurğular, kanalizasiya və s.);
kənd təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi;
sosial xidmət vasitələri.
2. İştirakçılar sadə notalar mübadiləsi vasitəsilə bu siyahıya dəyişikliklər edə bilərlər.
Maddə 7
1. Əgər digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, Komitələrin işləri üzrə proqramların tərtib edilməsi, bu
saziş qüvvəyə minənə qədər yaradılmış maraqlı Komissiyalarla rabitə və əlaqələndirmə kimi ümumi və
prinsipial xarakterli məsələlərin həll edilməsinə görə Komissiya cavabdehdir.
2. Komissiya, xüsusilə beynəlxalq sazişlərin bağlanması üçün müvafiq hökumətlərə, lazım gəldikdə, öz
tövsiyələrinin və Komitənin tövsiyələrinin və istənilən layihələrin təqdim edilməsinə görə cavabdehdir.
3. Komissiya müəyyən məsələləri həll edərkən ekspertlərin köməyindən istifadə edə bilər.
Maddə 8
1. Komitələrin əsas funksiyası 6-cı maddədə sadalanan sahələrdə yaranan problemlərin təhlilindən və
müvafiq təklif və tövsiyələrin təqdim edilməsindən ibarətdir. Bu cür problemlər onlara Komissiya,
İştirakçıların mərkəzi, regional və yerli hakimiyyətləri və müəssisələr, assosiasiyalar, yaxud digər ictimai
və ya özəl təşkilatlar tərəfindən verilə bilər. Onlar həmçinin problemləri öz şəxsi təşəbbüsü əsasında həll
edə bilərlər.
2. Komitələr bu məsələlərin təhlili üçün işçi qruplar yarada bilər. Onlar həmçinin ekspertlərin
köməyindən istifadə edə bilər və hüquq məsləhətçilərinin və ya texniki ekspertlərin rəylərini istəyə bilər.
Komitələr ən dolğun məsləhətləşmələr vasitəsilə sərhədyanı rayonların əhalisinin maraqlarına uyğun gələn
nəticələrin əldə olunmasına çalışırlar.
Maddə 9
1. Komitələr onlara təqdim olunan və onlar tərəfindən verilən rəylər haqqında Komissiyanı
məlumatlandırır.
2. Əgər onların bağlanmasına Komissiya və ya müvafiq hökumətlər tərəfindən qərarların qəbul edilməsi
tələb olunursa, Komitələr bu barədə Komissiyaya tövsiyələr təqdim edir.
Maddə 10
1. Həm Komissiya, həm də Komitələr ümumi maraq kəsb edən məsələlərin həllinə dair onların
üzvlərinin razılığı ilə onlara verilən səlahiyyətə malikdir, bu şərtlə ki, onlar həmin səlahiyyətə İştirakçıların
qanunvericiliyinə uyğun olaraq malik olsunlar.
2. Komissiya və Komitələr, onlar tərəfindən qəbul edilmiş bu cür qərarlar haqqında məlumat
mübadiləsi həyata keçirirlər.
Maddə 11
1. Komissiyada və ya Komitələrdəki nümayəndə heyəti səlahiyyətli hakimiyyətlər tərəfindən onlara
verilən tövsiyələr əsasında görülən tədbirlər, yaxud 7.2 və 9.2-ci maddələrə uyğun olaraq işlənib hazırlanan
sazişlər haqqında məlumat mübadiləsi həyata keçirir.
2. Komissiya və ya Komitələr 1-ci bənddə göstərilən səlahiyyətli hakimiyyətlər tərəfindən görülən
tədbirlər üzrə zəruri olan hərəkətləri nəzərdən keçirir.
1.3. Rayonlar arasında transsərhəd məsləhətləşmələr haqqında dövlətlərarası model saziş
Giriş qeydi. Bu saziş ayrı-ayrılıqda, yaxud bir və ya bir neçə dövlətlərarası model sazişlərlə birlikdə
bağlana bilər (1.1-1.5. Mətnlər).
Maddə 1
Həmsərhəd dövlətlərin yerli hakimiyyətləri arasında daha dolğun məlumat mübadiləsini və
məsləhətləşmələrin inkişaf etdirilməsini təmin etmək məqsədilə İştirakçılar, bu cür hakimiyyətlərdən
ümumi maraq kəsb edən problemləri məşvərətçi komitələrin köməyilə birgə tədqiq etməyi tələb edir.
Maddə 2
Bu cür komitələrin prosedur qaydaları onların üzvləri tərəfindən qəbul edilir. Yuxarı hakimiyyətlər ya
onların işində iştirak edir, ya da ki, onlardan mütəmadi olaraq məlumat alır.
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Məşvərətçi komitələr, əgər onlar həmin rayonlarda yaradılırsa, yerli transsərhəd məşvərətçi
komissiyalarının işində komissiyaların müəyyən etdiyi şərtlər əsasında iştirak edirlər. Bu komissiyalar da
məşvərətçi komissiyaların işində onlara eyni qaydada yardım edir.
Onlar həmçinin transsərhəd əməkdaşlıq məsələləri üzrə bağlanmış xüsusi dövlətlərarası sazişlərin
həyata keçirilməsilə əlaqədar məsləhətçi orqanlar kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Maddə
3
Məşvərətçi komitələrin funksiyaları məlumat mübadiləsinin təşkili və hər iki tərəfin məsləhətləşməsi,
habelə ümumi maraq kəsb edən məsələlərin tədqiqindən və ümumi məqsədlərin müəyyən edilməsindən
ibarətdir.
Onlar öz fəaliyyətində öz üzvlərinin vəzifələrinə hörmət bəslənilməsini rəhbər tutur və onların
səlahiyyəti ötürülmür.
Lakin bu komitələrin üzvləri əməkdaşlıq haqqında olan sazişlər çərçivəsində öz fəaliyyətində hansı
tədbirlərin və ya məhdudiyyətlərin rəhbər tutulması və ya hansı məsləhət prosedurlarının yerinə yetirilməsi
məsələsini birgə həll edə bilərlər.
Maddə 4
Bu məşvərətçi komitələrə onların işində yardım göstərilməsi məqsədilə maraqlı yerli hakimiyyətlər
daxili qanunvericiliyə əsasən öz səlahiyyətləri çərçivəsində öz əməkdaşlıqları üçün hüquqi əsas təmin edən
assosiasiyalar yarada bilər.
Bu cür assosiasiyalar maraqlı dövlətlərdən birində assosiasiyalara tətbiq edilən mülki və ya ticarət
hüququ normalarına uyğun olaraq yaradılır. Seçilmiş hüquqi sistemin tətbiq edilməsi zamanı lazım
gəldikdə, assosiasiya üzvlərinin vətəndaşlığına aid olan şərtlər, rəsmiyyətlər və müəyyən qərarlar nəzərə
alınmır.
2-ci maddəyə uyğun olaraq yuxarı hakimiyyətlərə ötürülən məlumat, bu maddədə adı çəkilən
assosiasiyaların fəaliyyəti haqqında bütün məlumatı əks
etdirir.
1.4. Hakimiyyət orqanları arasında razılaşdırılmış transsrəhəd əməkdaşlıq haqqında dövlətlərarası
model saziş
Giriş qeydi. Bu saziş ayrı-ayrılıqda, yaxud bir və ya bir neçə dövlətlərarası model sazişlərlə birlikdə
bağlana bilər (1.1.-1.5. Mətnlər).
Maddə 1
Yerli hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq, digərlərindən savayı, inzibati, iqtisadi və
ya texniki müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
Maddə 2
Transsərhəd əməkdaşlıq haqqında müqavilələr daxili qanunvericiliyə əsasən öz səlahiyyətləri
çərçivəsində yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən bağlanır.
Onlar, digərlərindən savayı, mal tədarükünə və xidmət göstərilməsinə, birgə hərəkətlərə, sazişin
iştirakçısı olan dövlətlərdən birinin mülki və ya ticarət hüququnun normalarına əsasən assosiasiyaların
yaradılmasına, yaxud bu cür asosiassiyalarda olan üzvlərin tərkibinə aiddir.
Maddə 3
Bu cür müqavilənin İştirakçıları bu sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdən birinin müqavilə (istər ümumi,
istərsə də xüsusi) hüququna istinad etməklə, müqaviləyə tətbiq edilməli olan hüququ göstərirlər.
Onlar həmçinin, lazım olan həcmdə, bu hüququn məcburi olmayan müddəalarından hansı çıxarışların
edilməsini göstərə bilərlər.
Müqavilədə müvafiq şərtin mövcud olmadığı təqdirdə, dövlətin yerli hakimiyyətlərinin, yaxud bu cür
hakimiyyətlər olmadıqda, ən çox maliyyə vəsaitlərini təmin edən yerli hakimiyyətlərinin əsas xidmətin
göstərilməsinə görə cavabdeh olmasına əsas verən hüquq tətbiq edilən hüquq hesab edilir.
Müqavilə iştirakçılarının yerli hakimiyyət orqanlarının idarəçiliyi altında olan şəxslər hər bir halda bu
cür hakimiyyətlərə qarşı iddialar qaldırmaq, yaxud onlara qarşı mülki-müdafiə vasitələri axtarmaq
hüququna malikdirlər, onlar sonuncu hüquqa o şərtlə malik ola bilər ki, bu hakimiyyətlər adı çəkilən
şəxslərin həmin mal və xidmətlərlə təmin edilməsini öz üzərinə götürmüş olsun. Bu cür iddiaların verildiyi,
yaxud barələrində mülki-müdafiə vasitələrinin istifadə edildiyi yerli hakimiyyətlər, bu cür mal və
xidmətlərin təmin edilməsini öz üzərinə götürən yerli hakimiyyətlərə qarşı məhkəmə işi açmaq hüququna
malikdirlər.
Maddə 4
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Müqavilələrin bağlanması və ya onlara dəyişikliklər edilməsi haqqında təkliflər eyni zamanda hər bir
dövlətdə yuxarı hakimiyyətlərin müdaxiləsini nəzərdə tutan adi hüquq normaları ilə tənzimlənir. Yuxan
hakimiyyət orqanının əməkdaşlıq haqqında transsərhəd müqavilənin ləğv olunmasına səbəb ola biləcək
istənilən qərarı, digər maraqlı dövlətlərin müvafiq yuxarı hakimiyyətlərilə məsləhətləşmələrdən sonra
qəbul edilməlidir.
Maddə 5
Mübahisə yarandığı təqdirdə, səlahiyyətli məhkəmə orqanının seçilməsi tətbiq olunan hüquqla müəyyən
edilir, lakin transsərhəd əməkdaşlıq haqqında müqavilələrə arbitraj haqqında qeyd-şərtlər edilə bilər. Bu
cür qeyd-şərtin olub-olmamasından asılı olmayaraq, istehlakçılar və ya üçüncü şəxslər öz dövlətlərinin yerli
hakimiyyətlərinə qarşı istənilən mülki-müdafiə vasitələrdən istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır,
çünki, məhz bu hakimiyyətlər müqaviləni pozmuş tərəfdən kompensasiya tələb edə bilər.
Yuxan hakimiyyət orqanları məhkəmə qərarlarının tezliklə icrasını təmin etmək məqsədilə onları
çıxarmış məhkəmələrin dövlət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün mümkün tədbirləri görür.
Maddə 6
Bu Sazişə əsasən bağlanan müqavilələr onun denonsasiyasından sonra da qüvvədə qalır. Lakin bu saziş
denonsasiya edildikdə, müqavilələrə, tərəflərə həmin müqavilələrin ləğv edilməsinə icazə verən, bu cür
ləğvetməyə beş il qalmış məlumatlandırmaq şərtilə qeyd-şərt əlavə edilir. İştirakçı dövlətlər bu qeyd-şərti
tətbiq etməyə haqlıdır.
1.5. Yerli hakimiyyətlər arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında dövlətlərarası model saziş
Giriş qeydi. Bu saziş ayrı-ayrılıqda, yaxud bir və ya bir neçə dövlətlərarası model sazişlərlə birlikdə
bağlana bilər (1.1-1.5. Mətnlər).
Maddə 1
Yerli hakimiyyətlər və digər ümumi hüquqi orqanlar onların dövlətdaxili qanunvericiliyilə assosiasiya
və ya konsorsiumların tərkibində nail olunmasına yol verilən məqsədlər üçün sazişin digər iştirakçısının
ərazisində onun dövlət-daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan assosiasiya və ya konsorsiumlara
daxil ola bilərlər.
Maddə 2
1-ci maddədə adı çəkilən assosiasiya və ya konsorsiumlar öz üzvlərinin səlahiyyətləri çərçivəsində
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məqsədlərlə öz fəaliyyətini hər bir maraqlı İştirakçının ərazisində həyata
keçirməyə haqlıdır. Belə olduqda, dövlətin icazə verdiyi hallar istisna olmaqla, onlar həmin dövlətin
müəyyən etdiyi qaydaları rəhbər tutur.
Maddə 3
1. Assosiasiya və konsorsiumun təsis sənədləri, nizamnaməsi və onlara edilən düzəlişlər onlarda iştirak
edən yerli hakimiyyətlərin yuxarı hakimiyyətləri tərəfindən təsdiq edilməlidir. Həmin qaydalar eyni
zamanda artıq mövcud olan assosiasiya vo ya konsorsiuma daxil olmağa da tətbiq edilir.
2. Maraqlı əhali bu cür təsis sənədləri və onların təsdiq edilməsi barədə adi qaydada hər bir ölkədə
məlumat yayımı vasitəsilə məlumatlandırılır. Həmin qayda eyni zamanda rəsmi mənzil qərargahın
yerləşdiyi yerin dəyişməsinə, assosiasiya və ya konsorsium adından çıxış etməyə səlahiyyəti olan şəxslərə
və onların səlahiyyət həddinə aid istənilən qərarlara dair tətbiq edilir.
3. Yuxarıda göstərilən təsis sənədləri onların qüvvəyə minəcəyi hər bir dövlətin rəsmi dilində tərtib
edilir. Onların mətnlərinin hər bir nüsxəsi autentikdir.
Maddə 4
1. Nizamnamələrdə assosiasiya və ya konsorsiumların hüquqi statusunu tənzimləyən qaydalar əks
olunur. Onlar 1 -ci maddəyə əsasən müvafiq qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirir. Hər bir halda
onlarda assosiasiya və ya konsorsiumun adı, qərargahı, üzvləri göstərilir. Onlarda assosiasiya və ya
konsorsiumun məqsədləri və lazım gəldikdə, onun müəssisələrinin funksiyaları və onların olduqları yer
əks etdirilir. Onlarda idarəedici və inzibati aparatın təyin edilmə qaydası, onların üzvlərinin vəzifə həcmi
və ümumi xərclərə etdikləri ödənişlərin məbləği müəyyən edilir. İdarəedici aparata hər bir dövlətin
assosiasiya və ya konsorsium üzvlərinin yerli hakimiyyətlərindən ən azı bir nümayəndə daxildir.
Nizamnamədə Baş Assambleyanın tərkibi və iş qaydası, iclas protokollarının təmin edilməsi, buraxılma
və ya ləğv etmə qaydası büdcə və hesabatı tənzimləyən qaydalar müəyyən edilir.
2. Nizamnamə həmçinin assosiasiya üzvlərinin öz kapital qoyuluşlarına və onların adından çəkilən
xərclərə görə assosiasiyaya bütün borclarını və ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə kompensasiyanı
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ödədikdən sonra nizamnamə ilə müəyyənləşdirilən müddət ərzində bildiriş təqdim etməklə assosiasiyadan
üzvlərin çıxması haqqında müddəanı əks etdirir.
Maddə 5
İştirakçılar ictimai qayda və ictimai təhlükəsizlik normalarını nəzərə almaqla, assosiasiya və ya
konsorsiumun qarşısında duran vəzifələrin öz ərazisində yerinə yetirilməsinə görə icazənin verilməsini öz
üzərlərinə götürürlər.
Maddə 6
Əgər daxili qanunvericiliyə əsasən assosiasiya və ya konsorsium hər hansı bir ölkənin ərazisində öz
üzvünün yerli hakimiyyət orqanının maraqları naminə zəruri olan müəyyən səlahiyyət, hüquq və ya
imtiyazları həmin dövlətdə həyata keçirə bilmirsə, onda həmin hakimiyyət orqanı bu cür səlahiyyət, hüquq
və ya imtiyazların həyata keçirilməsi və ya təmin edilməsi məqsədilə həmin assosiasiya və ya konsorsium
tərəfindən və ya onun adından hərəkət etməyə haqlıdır və bunu etməyə borcludur.
Maddə 7
1. Assosiasiya və ya konsorsiuma müşahidə və ya nəzarət etmək hüququ, onların qərargahlarının
yerləşdiyi dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata
keçirilir. Bu cür orqan eyni zamanda digər dövlətlərin yerli hakimiyyətlərinin maraqlarının müdafiə
olunmasını təmin edir.
2. Digər dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının assosiasiya və ya konsorsiumun fəaliyyəti və ya qərarları
haqqında və müşahidə və ya nəzarətin həyata keçirilməsi üçün görülən tədbirlər haqqında məlumat almaq
hüququ vardır. Onlara sorğu əsasında xüsusilə assosiasiya və ya konsorsium orqanlarının iclas
protokolları və təsdiq edilmiş sənədlər, illik hesabatlar və büdcə layihələri, əgər onlar varsa, müşahidə və
nəzarətə görə məsul olan orqanlara ötürülmə mümkünlüyünü nəzərdə tutan daxili qanunvericiliyə əsasən
təqdim edilir. Onlar assosiasiya və ya konsorsium orqanları, yaxud müşahidə və ya nəzarət edən orqanlar
ilə birbaşa əlaqə yarada bilər, öz qeydlərini təqdim edə və müəyyən hallarda və ya müəyyən məsələlərə
dair birbaşa məsləhətləşmənin keçirilməsini tələb edə bilərlər.
3. Digər dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, onların yurisdiksiyası altında olan yerli hakimiyyətlərin
assosiasiya və ya konsorsiumda sonrakı iştirakına etiraz etmələri haqqında assosiasiya və ya konsorsiumu
məlumatlandırmaq hüququna malikdirlər. Bu cür bildiriş, buna kifayət qədər əsas olduqda, onların
çıxarılması üçün əsas hesab edilir və assosiasiyanın nizamnaməsinə daxil edilir. Bu maddənin 1 və 2-ci
bəndlərində göstərilən orqanların öz nümayəndəsini assosiasiya və ya konsorsiumun idarəedici orqanına
göndərməyə ixtiyarı var; bu cür nümayəndə bütün bu orqanların iclaslarında iştirak etməyə və onların
gündəliyini və protokollarını almağa haqlıdır.
Maddə 8
Assosiasiya və ya konsorsiuma onların üzvlərinin arasında, onların nizamnaməsinə uyğun olaraq həvalə
olunan mal tədarükü və xidmətlərin göstərilməsi onların məsuliyyəti altında həyata keçirilir və bu da
onların üzvlərini bu səbəbdən hər hansı bir öhdəliyin yerinə yetirilməsindən tam azad edir. Assosiasiya və
ya konsorsium həmçinin istehlakçılar və üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq,
istehlakçılar və üçüncü şəxslər mal tədarükü və xidmətlər göstərilən və ya göstərən yerli hakimiyyətlərə
münasibətdə iddialar vermək və mülki müdafiə vasitələrindən istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır,
onlar sonuncu hüquqlara o şərtlə malik ola bilər ki, bu hakimiyyətlər həmin mal tədarükünə və həmin
xidmətlərin göstərilməsinə məsuliyyət daşımış olsun. Barələrində iddia və ya reqres hüququ həyata
keçirilən hakimiyyətlər özləri assosiasiyalara qarşı iddialar qaldırmağa haqlıdır.
Maddə 9
1. Assosiasiyanın fəaliyyətilə bağlı assosiasiya və onun üzvləri və ya onun üzvlərinin bir
neçəsi arasında olan mübahisə, barışığa nail olunmadıqda, assosiasiya və ya konsorsiumun qərargahının
yerləşdiyi dövlətin inzibati və ya məhkəmə orqanına verilir.
2. 1-ci bənddə göstərilən mübahisələr istisna olmaqla, bütün mübahisələr, əgər maraqlı tərəflər bu cür
mübahisələrin onların təyin etdiyi digər məhkəmə
orqanına verilməsini qərara almazsa, iştirakçı dövlətlərin ərazisində mövcud olan adi qaydalara uyğun
olaraq inzibati və ya məhkəmə orqanlarına verilə bilər. 3. İştirakçı dövlətlər yuxarıda göstərilən müddəalara
aid olan inzibati və məhkəmə qərarlarının öz ərazisində icra edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görürlər.
Maddə 10
Bu sazişə uyğun olaraq yaradılmış assosiasiya və ya konsorsiumlar, 7-ci maddənin 3-cü bəndinin
müddəalarına xələl gətirmədən, bu sazişin denonsasiyasından sonra da öz fəaliyyətini davam etdirir.
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2. YERLİ HAKİMİYYƏT ORQANLARI ARASINDA NÜMUNƏVİ SAZİŞLƏR,
ƏSASNAMƏLƏR VƏ MÜQAVİLƏLƏR
Giriş qeydi.
Yerli hakimiyyət orqanları üçün nəzərdə tutulan nümunəvi sazişlər, müqavilələr və əsasnamələr
Dövlətlərə təklif olunduğu kimi, yerli hakimiyyət orqanlarına da saziş və müqavilələrin seçilməsini
təklif etmək olar. Bu cür seçim, artıq bağlanmış müqavilələrə əsasən toplanmış sənədlərin həcmindən
göründüyü kimi, faktiki olaraq artıq bir neçə dövlətdə mövcuddur.
Təklif olunan sistem yerli hakimiyyətlərin transsərhəd əməkdaşlığının müxtəlif səviyyə və formalarına
uyğun gələn altı nümunəvi saziş, müqavilə və əsasnamədən ibarətdir. Milli qanunvericiliyin həcmindən və
mövcud vəziyyətindən asılı olaraq, onlar dərhal, yaxud onların tətbiq edilməsini tənzimləyən dövlətlərarası
sazişin qəbul edilməsindən sonra tətbiq edilir.
Ümumilikdə, dövlətlərarası sazişlərin bağlanması, hətta əgər buna zərurət olmadıqda belə, bu cür
sazişlərin yerli hakimiyyətlər tərəfindən həyata keçirilmə şərtlərinə aydınlıq gətirə bilər. Hər bir halda,
dövlətlərarası sazişin bağlanması 2.6-cı bənddə (transsərhəd əməkdaşlıq üzrə orqanlar) göstərilən sazişin
tətbiq edilməsi üçün ilkin şərt kimi zəruri ola bilər.
Yerli hakimiyyətlər üçün nəzərdə tutulan hazırkı nümunəvi sazişlər sistemi dövlətlərarası model
sazişlərə uyğun gəlir. Hər bir nümunəvi sazişin giriş qeydində dövlətlərarası sazişlərə istinad verilir.
Yerli səviyyədə yaradılmış orqanları sonradan regional və ya ümumdövlət səviyyəsində yaradılan
məşvərətçi transsərhəd qurumlara daxil etmək olar. Məsələn, əlaqələr üzrə yerli komitələri (nümunəvi saziş
2.1) regionlar arasında transsərhəd məsləhətləşmələr haqqında dövlətlərarası model sazişlərdə (1.2) nəzərdə
tutulan Komissiyaların, Komitələrin və işçi qrupların strukturunda daxil etmək olar.
Bundan əlavə, hər bir konkret halda yarana biləcək problemlərə hərtərəfli baxış mümkün olmadığından,
bu model sazişlər sxematik olaraq tərtib edilmişdir. Nümunəvi sazişlər dəyərli təlimatdır. Lakin onları
istifadə edən yerli hakimiyyətlərin tələbatından asılı olaraq onlarda dəyişikliklər edilə bilər.
Eyni zamanda yerli hakimiyyətlər sosial-mədəniyyət sahəsində transsərhəd əməkdaşlıqda öz
vətəndaşlarının iştirakmı təmin etmək üçün həvəsləndirmə vasitələri müəyyən etməlidir. Bu cür iştirakçılıq
hər halda, bəzən transsərhəd əməkdaşlıq üçün olan psixoloji maneələrin aradan qalxmasına yardım edəcək.
İctimaiyyətin maraqları ilə dəstəklənən məsləhətləşmələr möhkəm özül yaradır. İctimaiyyətin iştirak etməsi
üçün həvəsləndirmə üsullarından biri də assosiasiyalardan istifadə etməkdir. Bu səbəbdən nümunəvi
sazişlərdən biri də (2.3) xüsusi hüquq assosiasiyasının yaradılmasıdır.
2.1. Yerli hakimiyyət orqanları arasında məşvərətçi qrupun yaradılması
haqqında nümunəvi saziş
Giriş qeydi. Bu cür qrupun yaradılması adətən dövlətlərarası sazişlər bağlamadan da mümkündür. Buna
bir çox misal gətirmək olar. Lakin, əgər hüquqi baza yoxdursa, dövlətlərarası saziş bu cür
məsləhətləşmələrin keçirilmə şərtlərini müəyyən edə bilər (bax, nümunəvi saziş 1.3).
Qrupun məqsədi və onun qərargahı
Maddə
1
Sazişin İştirakçıları olan yerli hakimiyyətlər öz səlahiyyətləri çərçivəsində (fəaliyyət sahəsini və ya
"yerli məqsədləri" göstərmək) aşağıdakı sahələrdə öz səylərini əlaqələndirməyi öz üzərilərinə götürürlər.
Bu məqsədlə onlar qərargahı olan və bundan sonra "Qrup" adlanacaq, Məşvərətçi Qrup yaradır.
Qrupun məqsədi onun üzvləri arasında yuxarıdakı yarımbənddə göstərilən fəaliyyət sahələrində məlumat
mübadiləsini, əlaqələndirməni və məsləhətləşməni təmin etməkdən ibarətdir. Sazişin iştirakçıları olan
hakimiyyətlər, onun məqsədlərinin yerinə yetirilməsi və qərar qəbul etməzdən və ya tədbir görməzdən öncə
Qrupun köməyilə bir-birilə məsləhətləşmələrin keçirilməsi üçün bütün zəruri məlumatla təchiz etmək
öhdəliyini öz üzərlərinə götürürlər.
Qrupun tərkibi
Saziş iştirakçısı olan hər bir yerli hakimiyyət orqanı Qrupda onun təyin etdiyi nəfərdən ibarət olan üzvlər
tərəfindən təmsil olunur. Hər bir nümayəndə heyəti Qrupun razılığı ilə özəl sosial-iqtisadi təşkilatların
nümayəndələri və ekspertlərilə müşayiət oluna bilər (bu variant yerli hakimiyyət olmayan istənilən orqanı
Qrupun tərkibindən çıxarır, bu isə onu 2.3-cü bənddə nəzərdə tutulan xüsusi hüquq assosiasiyasından
fərqləndirir).
Mümkün variant: hər bir nümayəndə heyətində olan üzvlərin sayı müxtəlif ola bilər. Qrupun tərkibinə
yerli və regional hakimiyyət orqanları, sosial-iqtisadi qruplar və bu sazişi imzalayan şəxslər daxil ola bilər.
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Qrup öz tərkibinə yeni üzvlərin daxil olması haqqında qərar qəbul edir. Hər bir nümayəndə heyəti Qrupun
razılığı ilə özəl təşkilatların nümayəndələrilə müşayiət oluna bilər.
Səlahiyyət
Maddə 3
Qrup 1-ci maddədə göstərilən bütün məsələləri müzakirə etməyə haqlıdır. Konsensus əsasında qəbul
olunan bütün qərarlar və Qrupun müvafiq orqan və ya qruplara verəcəyi tövsiyələr protokola daxil edilir.
Qrup, onun səlahiyyətinə daxil olan məsələləri təhlil etməyə və təhqiqatlar keçirməyə səlahiyyətlidir.
Maddə 4
Qrupun üzvləri müəyyən edilmiş, dəqiq formalaşdırılmış praktiki vəzifələrin yerinə yetirilməsinin
Qrupa həvalə olunması barədə razılaşa bilərlər. Qrup eyni zamanda ona digər müəssisələr tərəfindən həvalə
olunan məsələləri yerinə yetirə bilər.
İş prinsipi
Maddə 5
Qrup öz prosedur qaydalarını qəbul edir.
Maddə 6
Qrupun iclasları, bir qayda olaraq, ildə iki dəfə və ya iclasın keçirilməsi haqqında bəndi iclasın
gündəliyinə çıxaran üzvlərinin üçdə bir hissəsinin xahişilə çağırılır.
İclasın keçirilməsi haqqında bildiriş və gündəlik ən azı 15 gün qalmış göndərilməlidir ki, orada təmsil
olunan bütün təşkilatlar müzakirəyə hazırlaşa bilsin.
Maddə 7
Qrup öz üzvlərinin sırasından daimi Büro təyin edir və onun tərkib və səlahiyyətini müəyyən edir.
Sədr prosedur qaydalara uyğun olaraq seçilir, yaxud əgər onlar tətbiq edilmirsə, sədr kimi Qrupda iştirak
edən üzvlərdən qocamanı seçilir.
Qrupun üzvü olmayan şəxslər və yuxarı hakimiyyətlərlə münasibət
Maddə 8
Qrupun üzvü olmayan şəxslərlə münasibətdə, prosedur qaydalarda nəzərdə tutulan hallar istisna
olmaqla, Qrupu sədr təmsil edir. Qrupun üzvləri tərəfindən təmsil olunan yuxan hakimiyyət orqanları
Qrupun işi barədə onların tələb etdikləri məlumatı ala bilər və onlar iclaslara müşahidəçini göndərməyə
haqlıdırlar.
Katiblik və maliyyə vəsaitləri
Maddə 9
Katibliyin işi Qrup üzvlərinin təşkilatlarından biri tərəfindən təmin edilir.
Hər bir hakimiyyət orqanı katibliyin xərclərini ödəmək üçün aşağıdakı qaydada ödəniş etməlidir:
Məlumat və sənədlər adətən həmin sənədlərin göndərildiyi dövlətin dilində göndərilir.
Qrup üzvlüyünə qəbul və ondan çıxma
Maddə 10
Qrupun üzvlüyünə daxil olmaq üçün qəbul bu sazişi imzalaya biləcək əlavə yerli və regional
hakimiyyətlər üçün açıqdır. Yeni üzvlərin qəbul edilməsi haqqında qərarı Qrup qəbul edir.
Maddə 11
Qrupun istənilən üzvü Qrupun sədrini məlumatlandıraraq Qrupun tərkibindən çıxa bilər. Əgər Qrup
digər qərar qəbul etməmişdirsə, üzvün Qrupun tərkibindən çıxması onun işinə təsir etmir.
Maddə 12
Bu sazişin iştirakçıları onun bağlanması haqqında Avropa Şurasının Baş katibini məlumatlandırır və
sazişin mətnini ona ötürürlər.
2.2. Yerli hakimiyyət orqanlarının transsərhəd işləri üzrə idarəçiliyin əlaqələndirilməsi haqqında
nümunəvi saziş
Giriş qeydi. Transsərhəd əməkdaşlıq haqqında bu cür sazişin artıq bir neçə dövlətdə mövcud olması
mümkündür. Əgər mövcud deyilsə, onda bu cür sazişin tətbiq etmə şərtləri dövlətlərarası saziş çərçivəsində
müəyyən edilməlidir (bax, model saziş 1.3).
Sazişin məqsədi
Maddə 1
1-ci maddə sazişin məqsədini və onun təsir dairəsini müəyyən edir (məsələn, sərhədyanı rayonların
inkişafının razılaşdırılması).
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Sazişin təsir dairəsində olan ərazi
Maddə 2
2-ci maddə sərhədin hər iki tərəfindən (və ya üç tərəfindən) sazişin təsir dairəsində olan ərazini müəyyən
etməlidir.
Öhdəliklər
Maddə 3
3-cü maddə sazişin məqsədlərinə (maddə 1) nail olunması üçün vasitələri müəyyən etməlidir. Sazişin
əsas məqsədinə uyğun olaraq aşağıdakı öhdəlikləri müəyyən etmək olar:
İştirakçılar öz səlahiyyətləri çərçivəsində və onların idarəçiliyi altında olan ərazilər daxilində görəcəyi
bəzi tədbirlər üzrə qərar qəbul etməzdən öncə əvvəlcədən keçirilən məsləhətləşmə proseduruna riayət
etməyi öz öhdələrinə götürürlər;
İştirakçılar öz səlahiyyətləri və əraziləri çərçivəsində sazişin məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan
tədbirlərin görülməsini öz öhdələrinə götürürlər;
İştirakçılar bu sazişin məqsədlərinə xələl gətirməyən tədbirlərin görülməsini öz öhdələrinə götürürlər.
Əlaqələndirmə
Maddə 4
4-cü maddə hər bir sazişin müəyyən hallarına və tələblərinə uyğun olaraq:
əlaqələndirmə məqsədilə 2.1 saylı nümunəvi sazişdə qeyd olunan ümumi təyinatlı qrup təyin etməklə;
hazırkı sazişin mahiyyətinə əsasən xüsusi məşvərətçi qrup yaratmaqla;
yaxud da sadəcə olaraq maraqlı hakimiyyət orqanları arasında ikitərəfli əlaqələrlə;
əlaqələndirmə üzrə tədbirlər müəyyən etməlidir.
Barışdırma
Maddə 5
Qrupun hər bir üzvü (Qrup olmadıqda, hər bir İştirakçı) Qrup (Qrup olmadıqda, digər İştirakçı)
qarşısında sazişin həyata keçirilməməsi barədə məsələ qoya bilər, xüsusən:
ilkin məsləhətləşmələr keçirilməmişdirsə;
görülən tədbirlər sazişə uyğun gəlmirsə;
sazişin məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri tədbirlər görülməmişdirsə.
Əgər İştirakçılar razılığa gələ bilməzsə, mübahisə Barışdırıcı Komitəyə verilir ki, o, onların öz
üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etsin.
Nəzarətedici Orqan
Maddə 6
Tərəflər götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə riayət edilməsini təmin edən, hər bir İştirakçı
tərəfindən təyin edilən eyni saylı ekspertlərdən və təyinatı və ya təyin edilmə qaydası əvvəlcədən
razılaşdırılmalı neytral ekspertdən ibarət olan xüsusi Nəzarətedici Orqanın yaradılması haqqında razılığa
gələ bilər.
Nəzarətedici Orqan sazişə riayət olunub-olunmaması barədə ümumi ictimai fikrə əsasən roy verir.
Maddə 7
Sazişin İştirakçıları onun bağlanması haqqında Baş katibi məlumatlandırır və sazişin mətnini ona
ötürürlər.
2.3. Xüsusi hüquq transsərhəd assosiasiyalarının yaradılması haqqında nümunəvi saziş
Giriş qeydi. Güman edilir ki, bir dövlətin yerli hakimiyyət orqanı, həmin hakimiyyət orqanının öz
dövlətinin xüsusi hüquq assosiasiyasına daxil olması
üçün tətbiq edilən qayda və şərtlərə uyğun olaraq, digər dövlətin xüsusi hüquq assosiasiyasına daxil ola
bilər. Əgər bu, hal-hazırda mümkün deyilsə, bu cür mümkünatı maraqlı dövlətlər arasında dövlətlərarası
sazişin bağlanması vasitəsilə birbaşa qaydada nəzərdə tutmaq lazımdır (bax, dövlətlərarası model sazişlər
1.3 və 1.4).
Xüsusi hüquq assosiasiyaları, onların qərargahlarının yerləşdiyi dövlətin hüquq normalarına uyğun
fəaliyyət göstərməlidir. Aşağıda göstərilən siyahı, müvafiq qanunvericiliyin olmadığı təqdirdə, onların
nizamnaməsinə daxil edilməli müddəaları əks etdirir. Bu növ assosiasiyalara müvafiq dəyişikliklərlə, eyni
zamanda məşvərətçi qruplar haqqında müddəalar tətbiq edilə bilər (bax, nümunəvi saziş 2.1).
Assosiasiyanın nizamnaməsi aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
Onun təsisçi üzvləri və yeni üzvlərin üzvlüyə qəbul edilmə şərtləri;
Onun adı, qərargahı və (müvafiq milli qanunvericiliyi göstərməklə) hüquqi statusu;
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Onun məqsədi, bu məqsədə nail olma qaydası və assosiasiyanın sərəncamında olan ehtiyatlar;
Onun orqanları və xüsusilə də onun Baş Assambleyasının funksiya və iş qaydası (təmsil olunma və
səsvermə qaydası);
1. Müdiriyyətin və ya rəhbərliyin təyin edilməsi və onların səlahiyyətləri;
2. Assosiasiya üzvlərinin üçüncü şəxslərə münasibətdə öhdəliyinin həcmi;
3. Nizamnaməyə dəyişikliklərin edilmə qaydası və assosiasiyanın ləğv edilməsi;
4. İştirakçıların Avropa Şurasının Baş katibini transsərhəd assosiasiyası yaradılması barədə
məlumatlandırmaq və nizamnamə mətnini ona ötürmək vəzifəsi.
2.4. Sərhədyanı rayonlarda yerli hakimiyyət orqanları arasında mal tədarükü və xidmətlərin
göstərilməsi haqqında nümunəvi müqavilə
Giriş qeydi. Güman edilir ki, yerli hakimiyyət orqanları digər dövlətlərin yerli hakimiyyət orqanları ilə
bu cür müqavilələr bağlamaq hüququna malikdir. Əgər bu cür hüquq yoxdursa, onda bu cür mümkünlüyü
dövlətlərarası saziş çərçivəsində nəzərdə tutmaq lazımdır (bax, nümunəvi saziş 1.4).
Bu növ müqavilə yerli hakimiyyətlər tərəfindən alqı-satqı, icarə, podrat, malların tədarükü və
xidmətlərin göstərilməsi, konsessiyaların yaradılması və s. məqsədlərlə istifadə oluna bilər. Yerli
hakimiyyətlər tərəfindən "xüsusi hüquqi" müqavilələrin istifadə edilməsi həm milli qanunvericilik, həm də
təcrübəyə əsasən müxtəlif dərəcədə mümkündür və buna görə də "ümumi hüquqi" və "xüsusi hüquqi"
müqavilələr arasında fərqləndirmə aparmaq çətindir. Buna baxmayaraq, güman edilir ki, bu cür müqavilə
o hallarda istifadə edilir ki, hər bir müvafiq ölkədəki üstün tutulan şərhə uyğun olaraq, bu cür müqavilə
kommersiya və ya iqtisadi xarakterli əməliyyatları nəzərdə tutmuş olsun və bunların həyata keçirilməsi
üçün fiziki və ya hüquqi şəxslər müqavilələr bağlaya bilsinlər.
Aşağıda göstərilən müddəalara əlavə olaraq, dövlət orqanlarının üzərinə qoyulan vəzifələri yerinə
yetirən zaman yerli hakimiyyət orqanlarından müvafiq hərəkətlərin edilməsini tələb edən əməliyyatlar
mövcud olduqda, nümunəvi "xüsusi hüquqi" müqavilədə nəzərdə tutulan əlavə qaydaları nəzərə almaq
lazımdır (bax, 2.5).
Müqavilə iştirakçıları
1-ci maddə İştirakçıları (habelə müqavilənin digər yerli hakimiyyət orqanlarının iştirakı üçün açıq olubolmamasını) müəyyən edir.
2-ci maddə müqavilə üzrə ümumi hüquqlara aid olan məsələləri və xüsusən də, mənfəət əldə edənləri
və müqavilənin şərtlərini müəyyən edir. Onda həmçinin, lazım gəldikdə, əgər bu, müqavilənin tətbiqinə
toxunursa, yuxarı hakimiyyətlərə icazələrin verilməsinə dair qeyd-şərtləri müəyyən edir.
Müqavilənin məqsədi
3-cü maddə aşağıdakılara istinadən müqavilənin məqsədini müəyyən edir:
konkret məsələlər;
coğrafi rayonlar;
hüquqi şəxslər (bələdiyyələr, yerli hakimiyyət səlahiyyətinə malik olan milli orqanlar və s.);
konkret hüquqi status.
4-cü maddə müqavilənin qüvvədə olma müddətini, onun müddətinin uzadılmasını və bütün bunların
yerinə yetirilmə müddətlərini müəyyən edir.
Hüquqi rejim və maliyyə vəsaitləri haqqında müddəalar
5-ci maddə müqavilənin imzalanma və yerinə yetirilmə yerini və onun (beynəlxalq xüsusi hüquqla)
hüquqi tənzimlənməsini və tətbiqə yararlı hüququ göstərir.
6-cı maddə, lazım gəldikdə, maliyyə məsələlərini (ödənişin edildiyi valyutanı və uzunmüddətli
xidmətlərin göstərilməsi zamanı qiymətlərin tənzimlənmə qaydasını) və sığortanı müəyyən edir.
Arbitraj
7-ci maddədə, lazım gəldikdə, tətbiqetmə proseduru, habelə arbitraj proseduru nəzərdə tutulur.
Arbitraj araşdırması ilə əlaqədar arbitraj məhkəməsi aşağıdakı qaydada yaradılır:
əks maraqları olan iştirakçılardan hər biri (variant: İştirakçılardan hər birinin məhkəmə aidiyyəti olan
inzibati məhkəmələrin sədrləri) arbitraj orqanında bir üzv təyin edir və İştirakçılar birgə bir və ya iki
müstəqil üzv seçir ki, onların sayı tək olsun;
arbitraj orqanının üzvlərinin sayı cüt olduqda, səslər bərabər bölünməklə son səsə müstəqil üzv malik
olur.
Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi
Maddə 8
1399

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

8-ci maddə müqaviləyə düzəlişlərin edilməsini və ya onun ləğv edilməsini tənzimləyən qaydalar
müəyyən edir.
Maddə 9
Müqavilə iştirakçıları müqavilənin bağlanması və ya onun ləğv edilməsi haqqında Avropa Şurasının
Baş katibini məlumatlandırır.
2.5. Sərhədyanı rayonlarda yerli hakimiyyət orqanları arasında
malların tədarükü və xidmətlərin göstərilməsi haqqında
(ümumi hüquqi xarakterli) nümunəvi müqavilə
Giriş qeydi. Bu cür müqavilə öz müvafiq məqsəd daşımasına görə 2.4-cü bənddəki müqavilə ilə (xüsusi
hüquqi müqavilələrlə) oxşardır. Bu müqavilə, daha konkret olaraq, konsessiyaya və ya əhaliyə xidmətin
göstərilməsi (yaxud maraqlı tərəflərdən birində "ictimai" iş və ya xidmət kimi hesab edilən iş və ya
xidmətlərə) və ya ictimai işlərə, yaxud sərhədin digər tərəfində olan hakimiyyət orqanı tərəfindən digər
hakimiyyət orqanının maliyyələşməsinə aiddir. Bu cür konsessiyalardan əhaliyə xidmətin göstərilməsilə
əlaqədar xüsusi risklər və öhdəliklər irəli gəlir, bu isə müqaviləyə "xüsusi və ya ümumi" xarakterli
nümunəvi müqavilələrlə müəyyən edilməyən müddəaların daxil edilməsini tələb edir.
Bu kimi "transsərhəd" müqavilələr bütün ölkələrdə tətbiq edilmir. Nəticə etibarı ilə bu cür müqavilənin
bağlanma mümkünlüyü və onların tətbiq olunma şərtləri ilk növbədə dövlətlərarası sazişlə müəyyən edilir
(bax, model saziş 1.4).
Bəzi hallarda, bu cür müqavilənin tətbiqi, hüquqi xarakterli problemləri qaldıran "Yerli hakimiyyət
orqanlarının transsərhəd sindikatı" (bax, 2.6) kimi birgə təşkilatın yaradılması zərurətini aradan qaldırır.
Müqavilənin müddəaları
Əgər müqavilə ilə ictimai əmlakın yaradılması və ya onun idarə olunması, əhaliyə xidmətin göstərilməsi
və ya yerli hakimiyyət orqanına məxsus olan, hətta dövlətlərdən birində olsa belə, xidmət vasitələri nəzərdə
tutulursa, müqavilədə maraqlı dövlətdə və ya maraqlı dövlətlərdə qüvvədə olan hüquq normalarına uyğun
olaraq təminatlar müəyyən edilməlidir.
Müqavilədə, lazım gəldikdə, aşağıdakı konkret şərtlərə istinad edilməlidir:
1. xidmət vasitələrinin yaradılmasını və ya onların istismarını tənzimləyən qaydalara, yaxud xidmətin
özünə (məsələn, qrafik, ödəmə, istifadə qaydaları və s.);
2. xidmət vasitələrinin yaradılmasının xüsusi şərtlərinə, yaxud xidmətin özünə (məsələn, lazımi
icazələr, prosedurlar və s.);
3. bu cür xidmət vasitələri və ya xidmət haqqında müqavilənin şərtlərinə;
4. ictimai maraqlar naminə müqavilənin tənzimlənmə qaydasına və müvafiq maliyyə səlahiyyətinə;
5. xidmət vasitələrindən və ya xidmətdən istifadə edənlər və istismarçılar arasında yaradılmış
münasibətlərə (məsələn, istifadə etmə qaydaları, ödəmə və s.);
6. Müqavilədən çıxmağa, ondan imtina etməyə və ya onun ləğv edilməsinə. Bu cür xüsusi şərtlərə
əlavə olaraq, 2.4-cü "xüsusi hüquqi" nümunəvi müqavilədə nəzərdə tutulan müddəalar da tətbiq edilir.
2.6. Yerli hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq üzrə orqanların yaradılması
haqqında nümunəvi saziş
Giriş qeydi. Güman edilir ki, bir neçə yerli hakimiyyət orqanı birləşib qanuni əsaslarla kommunal
xidmətlər üzrə müəssisələrin və digər növ xidmətlərin göstərilməsi və ya xidmət vasitələri üçün
müəssisələrin yaradılması məqsədilə təşkilatlar yarada bilər.
Bu cür assosiasiya və ya sindikatın yaradılması və işi əsasən tətbiq olunan hüquqdan və bu cür
əməkdaşlıq formasını nəzərdə tutan, əvvəl bağlanmış dövlətlərarası sazişin müddəalarından asılı olacaq
(bax, nümunəvi saziş 1.5).
Əgər aşağıda göstərilən müddəalar artıq tətbiq edilən hüquqda göstərilmirsə, onlar bu cür müəssisənin
nizamnaməsinə daxil olunmalıdır.
Digərlərindən savayı, təşkilatın nizamnaməsində həm də aşağıdakılar göstərilməlidir:
1. təşkilatı təsis edən üzvlərin adı və yeni üzvlərin üzvlüyə qəbul edilmə şərtləri;
2. təşkilatın adı, qərargahı, fəaliyyət müddəti və (ona bu cür statusu verən hüququ göstərməklə)
hüquqi statusu;
3. təşkilatın məqsədi, bu məqsədə nail olma qaydası və onun sərəncamında olan ehtiyatlar;
4. ilkin təsis kapitalının formalaşma qaydası;
5. təşkilat üzvlərinin öhdəliklərinin həcmi və hüdudu;
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6. müdiriyyət və rəhbərlik heyətinin vəzifəyə təyin və azad olunma qaydaları, habelə onların
səlahiyyətləri;
7. təşkilatın öz üzvləri, üçüncü şəxslər və yuxarı hakimiyyət orqanları ilə münasibəti, xüsusilə do
onlara büdcə, balans və hesabatlar haqqında məlumatın təqdim edilməsi;
8. təşkilatın fəaliyyətilə əlaqədar maliyyə və texniki nəzarət üçün məsul olan şəxslər və bu cür nəzarət
haqqında hesabat;
9. təşkilatın nizamnaməsinə düzəlişlər edilmə və təşkilatın buraxılma qaydası;
10.heyətin işini tənzimləyən qaydalar;
11.təşkilatın işlək dillərinə dair qaydalar.
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə
Konvensiyasına
ƏLAVƏ PROTOKOL
Strasburq, 9.11.1995-ci il
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə
Konvensiyasına əlavə (bundan sonra "Çərçivə Konvensiyası" adlanacaq) olan bu protokolu imzalayan
Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər
sərhəd ərazilərində ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığın
əhəmiyyətini təsdiq edərək;
ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığı təmin etmək məqsədilə
müəyyən tədbirlər həyata keçirilməsi əzmində olaraq;
sərhəd ərazilərində yerləşən ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək və genişləndirməyə niyyət edərək;
Çərçivə Konvensiyasını Avropada aktual vəziyyətlə uyğunlaşdırmaq tələbatını müəyyən edərək;
ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə
Çərçivə Konvensiyasını mükəmməlləşdirməyi müvafiq hesab edərək;
Yerli özünüidarə haqqında Avropa Xartiyasını nəzərə alaraq;
Nazirlər Komitəsinin Avropa Şurasının 40-cı ildönümü münasibətilə qəbul etdiyi transsərhəd
əməkdaşlıq haqqında Bəyannamənin, digər işlər arasında transsərhəd layihələrin inkişafını dayandıran
inzibati, hüquqi, siyasi və psixoloji maneələri aradan qaldırmağa çağırdığını yadda saxlayaraq,
aşağıdakı əlavə müddəalar üzrə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf öz yurisdiksiyası altında olan və Model Konvensiyanın 1 və 2-ci
maddələrində istinad edilən ərazi icmalarının və hakimiyyət orqanlarının digər dövlətlərin ekvivalent
sahələrdə ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları ilə, onların nizamnamələrinə, milli qanunvericiliyinə və
Tərəfin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun gələn transsərhəd əməkdaşlıq sazişini bağlamaq hüququnu tanıyır
və ona hörmət edir.
2. Transsərhəd əməkdaşlıq sazişi yalnız bu sazişi imzalayan hakimiyyət orqanları və ərazi icmalarının
məsuliyyətinə səbəb olur.
Maddə 2
Transsərhəd əməkdaşlıq sazişi üzrə birgə olaraq qəbul edilən qərarlar, ərazi icmalarının və hakimiyyət
orqanlarının öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, öz milli hüquq sistemləri əsasında onların özləri
tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Yerinə yetirilən qanunlar bu birliklər və ya yerli hakimiyyətin milli hüquq
sistemləri əsasında görülən tədbirlərə əsasən eyni hüquqi qüvvəyə və təsirə malikdir.
Maddə 3
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında bağlanan transsərhəd saziş hüquq subyektliyinə malik
olan və ya olmayan transsərhəd əməkdaşlıq orqanını yarada bilər. Saziş istənilən şəxsi təfsilatı ilə müəyyən
etməli, burada qeyd olunan məsuliyyətləri və milli qanunvericiliyin müddəalarını təyin etməli və saziş ərazi
icmalarının və hakimiyyət orqanlarının aid olan sazişi imzaladıqları milli hüquq sistemləri əhatəsində
ictimai və ya şəxsi varlıq kimi qəbul edilməlidir.
Maddə 4
1. Transsərhəd əməkdaşlıq orqanının hüquq subyektliyini onun daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
transsərhəd sazişin tərəfi olan ərazi icmaları və ya yerli hakimiyyətə malik Tərəflər tanıyırlar.
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2. Transsərhəd əməkdaşlıq orqanı təyin edildiyi milli qanunvericilikdə təmin edilən üsula və məqsədlərə
müvafiq olaraq, ərazi icmalarının və ya yerli hakimiyyətin təyin etdiyi səlahiyyətləri həyata keçirir.
Beləliklə:
a) transsərhəd əməkdaşlıq orqanı tərəfindən olan fəaliyyət öz nizamnaməsi və mərkəz dövlətin
qanunları ilə idarə olunur;
b) transsərhəd əməkdaşlıq orqanına şəxslərin azadlığı və hüquqlarına təsir edə bilən və ya geniş surətdə
tətbiq edilən tədbirlər həyata keçirmək səlahiyyəti verilməməlidir;
c) transsərhəd əməkdaşlıq orqanı ərazi icmaları və hakimiyyət orqanlarının büdcəsindən
maliyyələşdirilir. Ona maliyyənin yığılmasını təyin etmək hüququ verilməməlidir. Müvafiq olan zaman,
ərazi icmaları və yerli hakimiyyət, istifadəçilər və ya 3-cü tərəf üçün təmin olunan xidmətlərə görə gəlir
qəbul etmək olar.
d) transsərhəd əməkdaşlıq orqanı illik qiymətləndirilən büdcəyə malik olmalı və sazişdə tərəf olan ərazi
icmaları və hakimiyyəti müstəqil auditorlar tərəfindən qəbul olunan balans-hesabı müəyyən edə bilərlər.
Maddə 5
1. Razılığa gələn Tərəflər, milli qanunvericilik və mümkünsə, belə bir qərara gələ bilərlər ki, transsərhəd
əməkdaşlıq orqanı ümumi qanuni müəssisədir və razılığa gələn tərəflərin hüquq sisteminə görə irəli sürülən
istənilən tədbir sazişi imzalayan ərazi icmaları və yerli hakimiyyət tərəfindən irəli sürülən bir tədbir kimi
eyni hüquqi qüvvəyə və təsirə malik olmalıdır.
2. Lakin saziş qarşıya belə bir şərt qoya bilər ki, tədbirlərin insanların hüquqlarına, azadlıqlarına və
maraqlarına təsir edə bilən yerlərdə belə tədbirlərin həyata keçirilməsi sazişi imzaları ərazi icmaları və yerli
hakimiyyət üçündür. Bundan əlavə, hər bir müqaviləni imzalayan tərəf ümumi məsuliyyətlərin transsərhəd
əməkdaşlıq orqanına aid edilməməsini və bu orqana ümumi şəkildə tətbiq olunan tədbirlərin həyata
keçirilməsi hüququnun verilməməsini təmin edə bilər.
Maddə 6
1. Transsərhəd əməkdaşlıq sazişi əsasında ərazi icmaları və yerli hakimiyyət tərəfindən görülən
tədbirlər sazişi imzalayan ərazi icmaları və yerli hakimiyyət tərəfindən irəli sürülən hər hansı tədbirə görə
Razılığa gələn hər bir Tərəfin verdiyi qanun kimi eyni nəzarətə malik olmalıdır.
2. Transsərhəd əməkdaşlıq orqanı tərəfindən saziş əsasında irəli sürülən tədbirlər orqanın mərkəzinin
yerləşdiyi dövlətin qanunlarında və eyni zamanda digər dövlətlərin ərazi icmalarının və yerli
hakimiyyətinin maraqlarını nəzərdə saxlayaraq, təmin edilən nəzarətə aiddir. Transsərhəd əməkdaşlıq
orqanı ərazi icmalarının və yerli hakimiyyətin aid olduğu dövlətlərin yerli hakimiyyəti tərəfindən irəli
sürülən məlumat sorğusunu yerinə yetirməlidir. Razılığa gələn tərəflərin nəzarət etdiyi yerli hakimiyyət
müvafiq koordinasiya və məlumat vasitələrini təsis etmək üçün cəhd göstərməlidir.
3. Maddə 5-in 1-ci paraqrafında istinad edildiyi kimi, orqan tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sazişi
imzalayan ərazi icmaları və yerli hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilən hər hansı tədbirə görə müqaviləni
imzalayan hər bir tərəfin verdiyi qanun kimi, eyni nəzarətə malik olmalıdır.
Maddə 7
Transsərhəd əməkdaşlıq orqanının fəaliyyətindən yaranan hər hansı mübahisənin həlli üçün daxili
qanunvericilik və ya beynəlxalq saziş əsasında səlahiyyətə malik olan məhkəməyə müraciət olunmalıdır.
Maddə 8
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Protokol imzalanarkən və ya təsdiq, ratifikasiya və ya qəbul edilmə
sənədlərini saxlanca verərkən 4 və 5-ci maddələrin müddəalarını və ya yalnız bu maddələrdən birinin
müddəalarını tətbiq edəcəyini bəyan edir.
2. Bu bəyannamə istənilən sonrakı vaxtda dəyişdirilə bilər.
Maddə 9
Bu Protokolun müddəalarına heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 10
1. Bu Protokol Çərçivə Konvensiyasını imzalayan dövlətlərin imzalamaları üçün açıqdır, onlar
razılıqlarını həm:
a. ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqetmə kimi qeyd-şərt olmadan imza etməklə, həm də
b. ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqi tələb edən qeyd-şərtlə imza etməklə bildirirlər.
2. Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər Çərçivə Konvensiyasının ratifikasiyası, təsdiqi və ya qəbul
edilməsi haqqında sənədləri təhvil verməyənə kimi və
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd
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əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə Konvensiyasına
2 saylı PROTOKOL
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə
Konvensiyasının 2 saylı Protokolunu imzalayan, Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər,
1995-ci il noyabrın 9-da, sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyətin hüquqi nəticələrinə
və sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq haqqında sazişlərə uyğun olaraq yaradıla biləcək bu cür əməkdaşlığın
inkişafı üzrə təşkilatların hüquqi statusuna aid olan Çərçivə Konvensiyasına Əlavə Protokolun
imzalanmasını nəzərə alaraq,
ərazi icmaları və yerli hakimiyyətlərin öz funksiyalarının daha da səmərəli yerinə yetirilməsi üçün nəinki
sərhədyanı dövlətlərin qonşu rayonları (sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq), həm də ümumi sərhədi
olmayan dövlətlərin regionları ilə fəal əməkdaşlıq etməsini, eləcə də birgə maraqların olmasını və bütün
bunların yalnız sərhədyanı əməkdaşlıq üzrə təşkilatlar və ərazi icmaları və yerli hakimiyyətlərin
assosiasiyaları çərçivəsində deyil, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq kontekstində həyata keçirildiyini nəzərə
alaraq,
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1993-cü il tarixli Vyana
bəyannaməsini, sərhədyanı rayonlarda ərazi icmaları və ya yerli hakimiyyətlər arasında əməkdaşlığın
köməyilə tolerant və çiçəklənən Avropanın yaradılması prosesində onun rolunu xatırladaraq,
Avropada transsərhəd əməkdaşlıq sahəsində Avropa Çərçivə Konvensiyasına uyğun olan digər sənədin
olmamasını qeyd edərək,
bu cür əməkdaşlıq üçün beynəlxalq səviyyədə hüquqi bazanın yaradılmasını arzulayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Protokolda "transsərhəd əməkdaşlıq" dedikdə, sərhədyanı rayonlarda qonşu olan ərazi icmaları
arasında əməkdaşlıq münasibətlərindən fərqli olaraq Razılığa gələn bir və ya bir neçə Tərəfin ərazi icmaları
və hakimiyyətləri arasında əlaqələrin yaradılması məqsədilə razılaşdırılmış istənilən formalı hərəkətlər, o
cümlədən digər dövlətlərin ərazi icmaları və yerli hakimiyyətlərilə sazişlərin bağlanması başa düşülür.
Maddə 2
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf ərazi icmalarının və yerli hakimiyyətlərin, onların yurisdiksiyasından
irəli gələn və Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa
Çərçivə Konvensiyasının (bundan sonra - "Çərçivə Konvensiyası") 1 və 2-ci maddələrində qeyd olunan
hüquqlarını tanıyır və onlara riayət edir. Bu hüquqlar, münasibətlərin saxlanılmasını və onların
nizamnamələrində, milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq onların ümumi
səlahiyyətlərinə aid olan sahələrdə əməkdaşlıq haqqında ərazilərarası sazişlərin bağlanmasını nəzərdə tutur.
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd
əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə Konvensiyasına
2 saylı PROTOKOL
Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə
Konvensiyasının 2 saylı Protokolunu imzalayan, Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər,
1995-ci il noyabrın 9-da, sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyətin hüquqi nəticələrinə
və sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq haqqında sazişlərə uyğun olaraq yaradıla biləcək bu cür əməkdaşlığın
inkişafı üzrə təşkilatların hüquqi statusuna aid olan Çərçivə Konvensiyasına Əlavə Protokolun
imzalanmasını nəzərə alaraq,
ərazi icmaları və yerli hakimiyyətlərin öz funksiyalarının daha da səmərəli yerinə yetirilməsi üçün nəinki
sərhədyanı dövlətlərin qonşu rayonları (sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq), həm də ümumi sərhədi
olmayan dövlətlərin regionları ilə fəal əməkdaşlıq etməsini, eləcə də birgə maraqların olmasını və bütün
bunların yalnız sərhədyanı əməkdaşlıq üzrə təşkilatlar və ərazi icmaları və yerli hakimiyyətlərin
assosiasiyaları çərçivəsində deyil, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq kontekstində həyata keçirildiyini nəzərə
alaraq,
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1993-cü il tarixli Vyana
bəyannaməsini, sərhədyanı rayonlarda ərazi icmaları və ya yerli hakimiyyətlər arasında əməkdaşlığın
köməyilə tolerant və çiçəklənən Avropanın yaradılması prosesində onun rolunu xatırladaraq,
Avropada transsərhəd əməkdaşlıq sahəsində Avropa Çərçivə Konvensiyasına uyğun olan digər sənədin
olmamasını qeyd edərək,
bu cür əməkdaşlıq üçün beynəlxalq səviyyədə hüquqi bazanın yaradılmasını arzulayaraq,
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aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Protokolda "transsərhəd əməkdaşlıq" dedikdə, sərhədyanı rayonlarda qonşu olan ərazi icmaları
arasında əməkdaşlıq münasibətlərindən fərqli olaraq Razılığa gələn bir və ya bir neçə Tərəfin ərazi icmaları
və hakimiyyətləri arasında əlaqələrin yaradılması məqsədilə razılaşdırılmış istənilən formalı hərəkətlər, o
cümlədən digər dövlətlərin ərazi icmaları və yerli hakimiyyətlərilə sazişlərin bağlanması başa düşülür.
Maddə 2
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf ərazi icmalarının və yerli hakimiyyətlərin, onların yurisdiksiyasından
irəli gələn və Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa
Çərçivə Konvensiyasının (bundan sonra - "Çərçivə Konvensiyası") 1 və 2-ci maddələrində qeyd olunan
hüquqlarını tanıyır və onlara riayət edir. Bu hüquqlar, münasibətlərin saxlanılmasını və onların
nizamnamələrində, milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq onların ümumi
səlahiyyətlərinə aid olan sahələrdə əməkdaşlıq haqqında ərazilərarası sazişlərin bağlanmasını nəzərdə tutur.
2. Ərazilərarası əməkdaşlıq haqqında saziş, yalnız onu bağlamış ərazi icmaları və ya yerli hakimiyyətlər
üçün hüquqi nəticələrə səbəb olur.
Maddə 3
Razılığa gələn Tərəflər transsərhəd əməkdaşlıqda Çərçivə Konvensiyasını bu Protokol
çərçivəsində mutatis mutandis tətbiq edəcəklər (mutatis mutandis müvafiq dəyişikliklərlə - tərcüməçinin
qeydi)
Maddə 4
Bu Protokol çərçivəsində Razılığa gələn Tərəflər eyni zamanda Çərçivə Konvesiyasına Əlavə Protokol
çərçivəsində də Razılığa gələn Tərəflər kimi çıxış edir və Əlavə Protokolu transsərhəd əməkdaşlığa mutatis
mutandis tətbiq edirlər.
Maddə 5
Bu Protokolda "mutatis mutandis" ifadəsi işlətdikdə, Çərçivə Konvensiyasında və ona Əlavə
Protokolda "sərhədyanı rayonlarda əməkdaşlıq" termininin "transsərhəd əməkdaşlıq" kimi oxunacağı və
Çərçivə Konvensiyasının və ona Əlavə Protokolun maddələrinin, əgər bu Protokolda başqa cür şərt
edilməzsə, ona tətbiq olunacağı başa düşülür.
Maddə 6
Razılığı gələn hər bir Tərəf Çərçivə Konvensiyası və ona Əlavə Protokol çərçivəsində Protokolu
imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, onun qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədlərini saxlanca
verərkən, bu Protokolun 4-cü maddəsinə əsasən Əlavə Protokolun 4-cü və 5-ci maddələrini və ya bu
maddələrdən birinin tətbiq edilib-edilməməsini göstərə bilər.
2. Bu cür bəyanat, Avropa Şurasının Baş katibinə müvafiq müraciət göndərməklə sonradan istənilən
zaman dəyişdirilə bilər.
Maddə 7
Bu Protokolun müddəalarına münasibətdə heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 8
Bu Protokol, öz razılığını aşağıdakı qaydada bildirən və Çərçivə Konvensiyasını imzalamış bütün
dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır:
a) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqi tələb edən qeyd-şərti etmədən imzalama; və ya
b) sonradan ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmək vəzifəsilə ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etməklə
imzalama.
2. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət, əgər o, hələ Çərçivə Konvensiyasının ratifiksiya, qəbul və ya
təsdiqi haqqında sənədi saxlanca verməmişdirsə, onda o, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə zərurəti
haqqında qeyd-şərt etmədən bu Protokolu imzalaya və ya Protokolun ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
olunması haqqında sənədlərini saxlanca verə bilməz.
3. Ratifikasiya fərmanları, qəbul və ya təsdiq etmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə
saxlanca verilir.
Maddə 9
1. Bu Protokol, Avropa Şurasının üzvü olan ən azı dörd dövlətin 8-ci maddəyə uyğun olaraq bu
Protokola qoşulması barədə öz razılığım bildirdiyi gündən üç ay sonra qüvvəyə minir.

1404

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2. Bu Protokola sonradan qoşulmaq razılığını ifadə edən istənilən dövlətə münasibətdə Protokol, onun
imzalandığı gündən və ya onun ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədlərin saxlanca
verildiyi gündən üç ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 10
1. Bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Çərçivə Konvensiyasına qoşulmuş istənilən dövlət həm də
bu Protokola qoşula bilər.
2. Protokola qoşulma, Avropa Şurasının Baş katibinə Protokola qoşulma haqqında sənədin saxlanca
verilməsindən sonra baş verir, o, da onun saxlanca verilməsindən üç ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 11
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərməklə bu Protokolu
istənilən zaman denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya, Avropa Şurasının Baş katibi müvafiq bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə
minir.
Maddə 12
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Protokola qoşulmuş bütün
dövlətlərə aşağıdakıları bildirir:
a) 6-cı maddəyə uyğun olaraq Razılığa gələn Tərəflərdən alınan bütün müraciətlər barədə;
b) bu Protokolun bütün imzalanma faktı barədə;
c) istənilən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqetmə və ya Protokola qoşulma haqqında sənədlər barədə;
d) 9-cu və ya 10-cu maddələrə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi barədə;
e) bu Protokola aidiyyəti olan hər hansı bir digər hərəkət, bildiriş və ya məlumatlar barədə.
Bunun təsdiqi olaraq, buna lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıdakı imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn bir nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir,
həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir. Avropa Şurasının Baş katibi bu Protokolun təsdiq
olunmuş surətlərini Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə və bu Protokola qoşulmaq üçün dəvət almış
digər istənilən dövlətə lazımı qaydada ötürür.
I. "Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd
əməkdaşlıq haqqında" Avropa Çərçivə Konvensiyası"na
(Madrid, 21 may 1980-ci il) dair
BƏYANATLAR
1. Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
Konvensiya yalnız Azərbaycan Respublikası ilə bu Konvensiyanın iştirakçısı olan digər dövlət arasında
müvafiq beynəlxalq saziş mövcud olduqda tətbiq ediləcək.
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)*.
II. "Ərazi icmaları" və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında" Avropa
Çərçivə Konvensiyasına Əlavə Protokol'a
(Strasburq, 9 noyabr 1995-ci il) dair
BƏYANATLAR
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Əlavə Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana
qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
2. Əlavə Protokolun 8-ci maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan
edir ki, o, yalnız 4-cü maddənin müddəalarını tətbiq edəcəkdir.
III. "Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında" Avropa
Çərçivə Konvensiyasına 2 saylı Protokol'a
(Strasburq, 5 may 1998-ci il) dair
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BƏYANATLAR
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində 2 saylı Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana
qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
2. 2 saylı Protokolun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan
edir ki, o, yalnız Əlavə Protokolun 4-cü maddəsinin müddəalarını tətbiq edəcəkdir.
* Bax: "Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu", 2003-cü il, № 4, səh. 712.
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"Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında" Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1999-cu il yanvarın 27-də Strastburq şəhərində qəbul olunmuş "Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət
məsuliyyəti haqqında" Konvensiya müvafiq qeyd-şərtlər və bəyanatlarla (qeyd-şərtlərin və bəyanatların
mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun 2004-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2003-cü il
№ 570-IIQ
Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında
KONVENSİYA
Strasburq, 27 yanvar 1999-cu il
PREAMBULA
Bu Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər və digər dövlətlər,
hesab edərək ki, Avropa Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaqdır;
bu Konvensiyam imzalayan digər dövlətlərlə əməkdaşlığın fəallaşması vacibliyini etiraf edərək;
cəmiyyətin korrupsiyadan müdafiəsinə yönələn ilk növbədə ümumi cinayət siyasətinin həyata
keçirilməsi zərurətinə, o cümlədən müvafiq qanunvericiliyin qəbul edilməsinə və preventiv tədbirlərin
görülməsinə əmin olaraq;
qeyd edərək ki, korrupsiya qanunun aliliyinə, demokratiya və insan hüquqlarına təhlükə yaradır,
səmərəli dövlət idarəçiliyini sarsıdır, bərabərlik və sosial ədalət prinsiplərini pozur, rəqabət üçün şəraiti
təhrif edir, iqtisadi inkişafı çətinləşdirir, demokratik təsisatların sabitliyinə və cəmiyyətin mənəvi
dəyərlərinə təhlükə yaradır;
hesab edərək ki, korrupsiya ilə səmərəli mübarizə aparmaq üçün cinayət hüququ sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, fəallaşması və lazımi qaydada həyata keçirilməsi tələb olunur;
korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq anlaşmanın və əməkdaşlığın dərinləşməsinə yardım edən, bu
yaxınlarda atılan addımları, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı və Avropa Birliyi tərəfindən görülən tədbirləri alqışlayaraq;
1996-cı ilin noyabr ayında Avropa ölkələrinin ədliyyə nazirlərinin 19-cu Konfransının (Valetta, 1994)
tövsiyələrinə uyğun olaraq Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilən Korrupsiya ilə
mübarizə üzrə fəaliyyət Proqramını nəzərə alaraq;
bununla əlaqədar Avropa Şurasına üzv olmayan dövlətlərin onun fəaliyyətində korrupsiya ilə
mübarizəyə yönələn iştirakının vacibliyini yada salaraq və Korrupsiya ilə mübarizə üçün fəaliyyət
Proqramının həyata keçirilməsində onların dəyərli töhfələrini alqışlayaraq;
eyni zamanda, Korrupsiya ilə mübarizə üçün fəaliyyət Proqramının tezliklə həyata keçirilməsini
tövsiyə edən və xüsusilə də korrupsiya şəklində olan hüquqpozmaların cinayət qaydasında cəzalandırılan
əməllər kimi əlaqələndirilmiş tövsifi nəzərdə tutan Cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiyanın tezliklə
qəbul edilməsi çağırışını, bu cür hüquqpozmalara görə təqib etmək məqsədi ilə əməkdaşlığın fəallaşmasını,
habelə Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin və onun üzvü olmayan dövlətlərin bərabər əsaslarla
iştirakı üçün açıq olan səmərəli nəzarət mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutan Avropa ölkələrinin
ədliyyə nazirləri tərəfindən onların 21 -ci Konfransında (Praqa, 1997) qəbul etdikləri 1 saylı Qətnaməni
yada salaraq;
həmçinin yada salaraq ki, Avropa Şurasının dövlət və hökumət başçıları özlərinin 1997-ci il oktyabrın
10-11-də Strasburqda keçirilmiş ikinci görüşlərində korrupsiyanın artması ilə əlaqədar yaranan çağırışlara
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cavab olaraq birgə tədbirlərin işlənib hazırlanması qərarını və korrupsiya, o cümlədən onu mütəşəkkil
cinayətkarlıq və pulların leqallaşdırılması ilə bağlıyan faktorlarla mübarizə üzrə əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinə yardım etmək məqsədi ilə fəaliyyət Planı qəbul etmişlər, Nazirlər Komitəsinə Korrupsiya ilə
mübarizə üzrə fəaliyyət Proqramına uyğun olaraq xüsusilə beynəlxalq hüquqi sənədlərin tezliklə hazırlanıb
başa çatdırılmasını təmin etmək həvalə olunmuşdur;
nəzərə alaraq ki, Nazirlər Komitəsi özünün 1997-ci ilin noyabrın 6-da keçirdiyi 101-ci sessiyasında
iyirmi rəhbər prinsip haqqında qəbul etdiyi (97)24 saylı Qətnaməsində Korrupsiya ilə mübarizə üzrə
fəaliyyət Proqramının həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq hüquqi sənədlərin tezliklə hazırlanıb
başa çatdırılması zərurətini qeyd edir;
onun üzvlərinin korrupsiya ilə mübarizədə bu sahədə onların öhdəliklərinə riayət edilməsinə nəzarət
vasitəsi ilə imkanların genişləndirilməsi məqsədi ilə "Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (KQDQ)"
yaradılması haqqında qismən geniş saziş təsdiqləyən 1998-ci il mayın 4-də Nazirlər Komitəsinin 102-ci
sessiyasında qəbul edilən (98)7 saylı Qətnaməsini nəzərə alaraq;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BÖLMƏ I
TERMİNLƏRDƏN İSTİFADƏ
Maddə 1
Terminlərdən istifadə
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a. "dövlət vəzifəli şəxs" dedikdə, dövlətin milli hüququnda "dövlət qulluqçusu", "vəzifəli şəxs", "mer",
"nazir" və ya "hakim" kimi müəyyən edilən və onun cinayət qanununda müəyyən edildiyi kimi, bu
funksiyanı onun ərazisində həyata keçirən şəxs başa düşülür;
b. yuxarıdakı (a) yarımbəndində qeyd edilən "hakim" termininə prokurorlar və məhkəmə orqanlarında
vəzifə tutan şəxslər aid edilir;
c. digər dövlətin hər hansı bir dövlət vəzifəli şəxsi barəsində araşdırma aparılarsa, təqibi həyata keçirən
dövlət, vəzifəli şəxs anlayışını yalnız onun milli hüququna zidd olmayan həcmdə tətbiq edə bilər;
d. "hüquqi şəxs" dedikdə, dövlətlər, dövlət hakimiyyətini həyata keçirən digər orqanlar, eləcə də
beynəlxalq təşkilatlar istisna olmaqla, qüvvədə olan milli hüquqa əsasən bu cür status almış hər bir qurum
başa düşülür.
BÖLMƏ II
MİLLİ SƏVİYYƏDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
Maddə 2
Milli dövlət vəzifəli şəxslərinin rüşvətlə aktiv ələ alınması
Hər bir Tərəf, hər hansı bir şəxs tərəfindən onun istənilən dövlət vəzifəli şəxsinə o, öz funksiyalarını
yerinə yetirən zaman hər hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə görə, həmin
şəxsin özü və ya istənilən digər şəxs üçün birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün
vəd edilməsini, təklif edilməsini, yaxud da verilməsini, bu bilə-bilə edildikdə, öz daxili hüququna uyğun
olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazımi qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 3
Milli dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvətlə passiv ələ alınması
Hər bir Tərəf, onun istənilən dövlət vəzifəli şəxsi tərəfindən, öz funksiyalarını yerinə yetirdiyi zaman
hər hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə görə, bu şəxsin özü və ya istənilən
digər şəxs üçün birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün istənilməsini və ya
alınmasını, yaxud da bu cür üstünlük təklifinin qəbul edilməsini və ya ona vəd edilməsini, bu qəsdən
edildikdə, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım ola
biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 4
Milli seçkili orqanların üzvlərinin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, qanunvericilik və ya inzibati
səlahiyyətləri həyata keçirən hər hansı milli dövlət seçkili orqanların üzvü olan istənilən şəxsə aid olduqda,
öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım ola biləcək
qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 5
Xarici vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınması
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Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, digər hər hansı bir dövlətin vəzifəli
şəxsinə aid olduqda, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün
lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 6
Xarici dövlətlərin seçkili orqanları üzvlərinin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, hər hansı bir digər dövlətdə
qanunvericilik və ya inzibati səlahiyyətləri həyata keçirən hər
hansı bir seçkili orqanın üzvü olan istənilən şəxsə aid olduqda, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət
hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 7
Özəl sektorda rüşvətlə aktiv ələ alma
Hər bir Tərəf, özəl sektorun müəssisələrinə rəhbərlik edən və ya onlarda bu və ya digər vəzifədə işləyən
hər hansı bir şəxsə, kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən zaman öz vəzifəsinə zidd olaraq hər hansı bir
hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə görə həmin şəxsin özü və ya hər hansı bir digər
şəxs üçün birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün vəd edilməsini, təklif edilməsini
və ya verilməsini öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım
ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 8
Özəl sektorda rüşvətlə passiv ələ alma
Hər bir Tərəf, özəl sektorun müəssisələrinə rəhbərlik edən və ya onlarda bu və ya digər vəzifədə işləyən
hər hansı bir şəxs tərəfindən, kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən zaman öz vəzifəsinə zidd olaraq hər
hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə görə, həmin şəxsin özü üçün və ya hər
hansı bir digər şəxs üçün birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün istənilməsini və
ya alınmasını və yaxud onun tərəfindən bu cür üstünlük təklifinin qəbul edilməsini və ya ona vəd edilməsini
öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım ola biləcək
qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 9
Beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxslərinin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, Tərəfin üzv olduğu hər hansı bir
beynəlxalq və ya üstmilli təşkilatın və ya orqanın - onların şəxsi heyəti haqqında müddəalar anlamında hər hansı bir vəzifəli şəxsinə və ya müqavilə üzrə cəlb edilən digər əməkdaşına, habelə bu cür vəzifəli
şəxslərin və ya əməkdaşların yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun olan funksiyaları yerinə yetirən ezam
edilən və ya ezam edilməyən istənilən şəxsə aid olduqda, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət
hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün tələb oluna biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 10
Beynəlxalq parlament assambleyaları üzvlərinin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf, 4-cü maddədə nəzərdə tutulan əməli, bu, Tərəfin üzv olduğu beynəlxalq və ya üstmilli
təşkilatların parlament assambleyalarının istənilən üzvlərinə aid olduqda, öz daxili hüququna uyğun olaraq
cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 11
Beynəlxalq məhkəmələrin hakimlərinin və vəzifəli şəxslərinin rüşvətlə ələ alınması
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulan əməli, məhkəmə orqanlarında vəzifə tutan hər
hansı şəxslərə və ya yurisdiksiyasını həmin tərəfin tanıdığı hər hansı beynəlxalq məhkəmənin vəzifəli
şəxslərinə aid olduqda, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün
lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 12
Nüfuz alveri
Hər bir Tərəf, 2, 4-6 və 9-11-ci maddələrdə adı çəkilən hər hansı bir şəxs tərəfindən qərarın qəbul
edilməsinə qeyri-qanuni nüfuz edə biləcəyini bəyan edən və ya təsdiq edən istənilən şəxsə, ediləcək nüfuz
müqabilində, onun özünə və ya hər hansı bir digər şəxsə təqdim edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq,
hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün birbaşa və ya dolayı vəd edilməsini, təklif edilməsini və ya təqdim
edilməsini, habelə bu cür nüfuzun edilib-edilməməsindən və güman olunan edilmiş nüfuz nəticəsində arzu
olunan nəticənin alınıb-alınmamasından asılı olmayaraq, ediləcək nüfuz müqabilində, bu cür üstünlüyün
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istənilməsini, alınmasını, qəbulunu və ya təklif edilməsini, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət
hüquqpozmaları kimi tövsif etmək üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 13
Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalardan əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması
Hər bir Tərəf, cinayətkar fəaliyyətdən əldə edilən gəlirin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi
və müsadirəsi haqqında (Avropa Müqavilələri N» 141) Avropa Şurası Konvensiyasının 6-cı maddəsinin 1ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan əməli, əgər əsas hüquqpozma bu Konvensiyanın 2-12-ci maddələrinə
uyğun olaraq cinayət hüquqpozması kimi tövsif edilmiş istənilən cinayət hüquqpozmalarının
törədilməsindən ibarətdirsə, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi tövsif etmək
üçün lazımn ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür, bu şərtlə ki, Tərəf bu cür hüquqpozmalara
dair qeyd-şərt və ya bəyanat verməmiş olsun və ya gəlirlərin leqallaşdırılmasına dair öz qanunvericiliyi bu
cür hüquqpozmaları ağır hüquqpozmalar kimi nəzərdə tutmamış olsun.
Maddə 14
Mühasibat əməliyyatlarına aid olan hüquqpozmalar
Hər bir Tərəf, 2-12-ci maddələrdə nəzərdə tutulan hüquqpozmaların törədilməsi, gizlədilməsi və ya
cinayət hallarının həqiqətə uyğun olmayan şəkildə təqdim edilməsi məqsədi daşıyan aşağıda göstərilən biləbilə edilən hərəkəti və ya hərəkətsizliyi, öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət cəzası və ya digər cəza
ilə cəzalandırılan hüquqpozmalar kimi tövsif etmək üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər
görür:
a) həqiqətə uyğun olmayan və ya natamam məlumatı əks etdirən hesab-fakturanın və ya hər hansı bir
digər mühasibat sənədinin rəsmiləşdirilməsi və ya istifadəsi;
b) qeyri-qanuni olaraq tədiyə əməliyyatının mühasibat kitabına keçirilməməsi.
Maddə 15
İştirakçılıq
Hər bir Tərəf, bu Konvensiyaya uyğun olaraq tövsif edilən hər hansı bir cinayət hüquqpozmasının
törədilməsində köməyi və ya təhrikçiliyi öz daxili hüququna uyğun olaraq cinayət hüquqpozmaları kimi
tövsif etmək üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.*
Maddə 16
İmmunitet
Bu Konvensiyanın müddəaları, istənilən müqavilənin, protokolun və ya nizamnamənin, eləcə də
onların tətbiqini tənzimləyən mətnlərin immunitetdən məhrum etməyə dair müddəalarına aid xələl
gətirmədən tətbiq edilir.
Maddə 17
Yurisdiksiya
1. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanın 2-14-cü maddələrinə uyğun olaraq tövsif edilən cinayət
hüquqpozmalarına dair yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər
tədbirləri aşağıdakı hallarda görür, əgər:
a. hüquqpozma tam və ya qismən onun ərazisində törədilmişdirsə;>
b. hüquqpozmanı törədən onun vətəndaşlarından, onun dövlət vəzifəli şəxslərindən və ya onun milli
seçkili orqanlarının üzvlərindən biridirsə;
c. hüquqpozma onun dövlət vəzifəli şəxslərindən və ya milli seçkili orqanlarının üzvlərindən birinə və
ya eyni zamanda onun vətəndaşlarından biri olan, 9-11-ci maddələrdə göstərilən digər hər hansı bir şəxsə
aiddirsə.
2. Hər bir Tərəf, imzalayan zaman və ya öz ratifikasiya fərmanım, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurası Baş katibinin adına bəyanat verməklə
bəyan edə bilər ki, bu maddənin l(b) və (c) bəndlərində və ya onun digər hər hansı bir Hissəsində təsbit
olunan yurisdiksiyaya dair qaydaların tətbiq edilməməsi və ya yalnız xüsusi hallarda və ya xüsusi şərtlərlə
tətbiq edilməsi hüququnu özündə saxlayır.
3. Əgər Tərəf, bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən qeyd-şərtdən istifadə edirsə və hüquqpozmanı
törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində olduğu halda həmin Tərəf onun verilməsi haqqında
müraciətin olmasına baxmayaraq, yalnız onun vətəndaşlığı səbəbindən onu digər Tərəfə vermirsə, onda
həmin Tərəf bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət hüquqpozmasına dair yurisdiksiyanın təmin edilməsi
üçün lazım ola biləcək tədbirlər görür.
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4. Bu Konvensiya, Tərəfin öz daxili hüququna uyğun olaraq hər hansı bir cinayət yurisdiksiyasını
həyata keçirməsi mümkünlüyünü istisna etmir.
Maddə 18
Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyaya uyğun olaraq rüşvətlə aktiv ələ almadan, nüfuz alveri və gəlirlərin
leqallaşdırılmasından ibarət olan cinayət hüquqpozmalarının törədilməsi ilə bağlı və öz şəxsi qismində
fəaliyyət göstərən və ya hüquqi şəxsin orqanı tərkibində:
hüquqi şəxs adından təmsilçi funksiyasını yerinə yetirməklə; və ya hüquqi şəxs adından qərarlar qəbul
edilməsində hüququ həyata keçirməklə; və ya
hüquqi şəxs tərkibində nəzarət funksiyasını həyata keçirməklə aparıcı vəzifəni tutan hər hansı bir fiziki
şəxsin maraqları naminə törədilən, habelə bu cür fiziki şəxsin yuxarıda göstərilən hüquqpozmalarda
köməkçi və ya təhrikçi qismində iştirakına görə hüquqi şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin etmək
üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
2. Artıq 1 -ci bənddə nəzərdə tutulan hallardan başqa, 1 -ci bənddə qeyd edilən fiziki şəxs tərəfindən
nəzarətin və ya idarəetmənin olmaması nəticəsində bu hüquqi şəxsin maraqları naminə onun adından öz
səlahiyyətlərini həyata keçirən fiziki şəxs üçün 1-ci bənddə göstərilən cinayət hüquqpozmalarının
törədilməsinə imkan yarandığı təqdirdə, hər bir Tərəf hüquqi şəxsin məsuliyyətə cəlb oluna bilməsini təmin
etmək üçün lazımi tədbirlər görür.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərə uyğun olaraq hüquqi şəxsin məsuliyyəti 1-ci bənddə göstərilən cinayət
hüquqpozmalarını törətmiş, onların törədilməsində təhrikçilik və ya iştirak etmiş fiziki şəxslərin cinayət
təqibinin mümkünlüyünü istisna etmir.
Maddə 19
Sanksiyalar və tədbirlər
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq tövsif edilmiş cinayət hüquqpozmalarının ağırlığını nəzərə alaraq, hər
bir Tərəf, 2-14-cü maddələrə uyğun olaraq tövsif edilmiş həmin cinayət hüquqpozmalarına münasibətdə
səmərəli, mütənasib və çəkindirici sanksiya və tədbirlər, o cümlədən, əgər bu cinayət hüquqpozmaları
fiziki şəxslər tərəfindən törədilmişdirsə, ekstradisiya ilə nəticələnə biləcək azadlıqdan məhrum etmə
sanksiayaları nəzərdə tutur.
2. Hər bir Tərəf təmin edir ki, 18-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb
edilmiş hüquqi şəxslər barəsində səmərəli, mütənasib və çəkindirici cinayət və ya qeyri-cinayət xarakterli
sanksiyalar, o cümlədən maliyyə sanksiyaları tətbiq edilsin.
3. Hər bir Tərəf, cinayətin törədilməsində istifadə edilən vasitələri və bu Konvensiyaya uyğun olaraq
tövsif edilmiş cinayət hüquqpozmalarından əldə edilən gəlirləri və ya dəyəri bu cür gəlirlərə müqabil olan
əmlakı müsadirə etmək və ya digər qaydada götürmək hüququ ilə özünü təmin etmək üçün lazım ola biləcək
qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
Maddə 20
İxtisaslaşdırılmış orqanlar
Hər bir Tərəf, müvafiq şəxslərin və ya orqanların korrupsiya ilə mübarizə üzrə ixtisaslaşmasını təmin
etmək üçün tələb edilən tədbirlər görür. Onlara öz funksiyalarının səmərəli və hər hansı bir qeyri-qanuni
təzyiqsiz yerinə yetirilməsini mümkün etmək üçün Tərəfin hüquqi sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun
olaraq lazımi qədər müstəqillik verilir. Tərəf, bu cür orqanların əməkdaşlarının lazımi qaydada hazırlıq
keçməsini və onların üzərinə qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün adekvat maliyyə resurslarına
malik olmasını təmin edir.
Maddə 21
Milli orqanlarla və onların arasında əməkdaşlıq
Hər bir Tərəf dövlət orqanlarının, habelə dövlət vəzifəli şəxslərin onun öz daxili hüququna uyğun
olaraq cinayət hüquqpozmalarının istintaqına cavabdeh olan və onların törədilməsinə görə təqib edən
orqanları ilə:
a. öz şəxsi təşəbbüsü ilə bu sonuncu orqanları məlumatlandırmaq vasitəsilə, əgər kifayət qədər əsas
varsa ki, 2-14-cü maddələrə uyğun olaraq tövsif edilən hər hansı bir cinayət hüquqpozması törədilmişdir;
və ya
b. bu sonuncu orqanlara onların xahişi ilə bütün zəruri məlumatı təqdim etmək vasitəsilə
əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün lazım ola biləcək bütün tədbirləri görür.
Maddə 22
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Ədalət məhkəməsi ilə əməkdaşlıq edən şəxslərin və şahidlərin müdafiəsi
Hər bir Tərəf aşağıda göstərilən şəxslərin səmərəli və lazımi qaydada müdafiəsinin təmin edilməsi üçün
tələb edilə biləcək tədbirlər görür:
a. 2-14-cü maddələrə uyğun olaraq tövsif edilən cinayət hüquqpozmaları haqqında məlumat verən və
ya cinayət təqibini həyata keçirən orqanlarla və ya istintaqla digər qaydada əməkdaşlıq edən şəxslər;
b. bu hüquqpozmalarla əlaqədar ifadə verən şahidlər.
Maddə 23
Sübutların toplanması və gəlirlərin müsadirəsinə yardım etmək üçün tədbirlər
1. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanın 2-14-cü maddələrinə uyğun olaraq tövsif edilən cinayət
hüquqpozmaları üzrə sübutların toplanmasına yardım etmək üçün imkanların təmin edilməsi məqsədilə,
habelə korrupsiyadan əldə edilən maddi sübutların, bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 3-cü bəndinə
uyğun olaraq müəyyən edilən tədbirlərin tətbiq edildiyi korrupsiyadan əldə edilən gəlirlərin və ya dəyəri
bu cür gəlirlərə bərabər olan əmlakın aşkar edilməsi, axtarışı, dondurulması və həbsi üçün zəruri tutulan
tədbirlərin, o cümlədən milli qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi istintaq hərəkətlərinin istifadəsinə imkan
verən tədbirlərin təmin edilməsi üçün lazım ola biləcək qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
2. Hər bir Tərəf, bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün bank,
maliyyə və kommersiya sənədlərinin təqdim edilməsinə və ya həbs edilməsinə dair sərəncam vermək
səlahiyyətini onun məhkəmələrinə və ya digər səlahiyyətli orqanlarına vermək məqsədilə lazım ola biləcək
qanunvericilik və digər tədbirlər görür.
3. Bank sirri bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün
maneə törətmir.
BÖLMƏ III
YERİNƏ YETİRMƏYƏ NƏZARƏT
Maddə 24
Nəzarət
Bu Konvensiyanı Razılığa gələn Tərəflərin yerinə yetirməsinə Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupu
(EQDQ) nəzarət edir.
BÖLMƏ IV
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Maddə 25
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində ümumi prinsiplər və tədbirlər
1. Tərəflər, cinayət işləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında tətbiq edilən beynəlxalq sənədlərin və
ya ümumi tətbiq edilən və ya qarşılıqlı qəbul edilmiş qanunvericilik əsasında əldə edilmiş razılaşmaların
müddəalarına uyğun olaraq, habelə bu Konvensiyaya uyğun olaraq tövsif edilən cinayətlərə dair istintaqın
və araşdırmaların keçirilməsində öz daxili hüququna uyğun olaraq mümkün qədər geniş şəkildə bir-biri ilə
əməkdaşlıq edirlər.
2. Tərəflər arasında 1-ci bənddə qeyd edilən qüvvədə olan beynəlxalq sənədlərin və ya razılaşmaların
mövcud olmadığı təqdirdə, bu bölmənin 26-31-ci maddələri tətbiq edilir.
3. Bu bölmənin 26-31-ci maddələri eyni zamanda 1-ci bənddə qeyd edilən beynəlxalq sənədlərdə və
ya razılaşmalarda nəzərdə tutulan rejimlə müqayisədə daha əlverişli rejim təmin edildiyi halda da tətbiq
olunur.
Maddə 26
Qarşılıqlı yardım
1. Tərəflər, bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi tövsif edilmiş əməllərlə əlaqədar olaraq öz
daxili hüququna müvafiq surətdə istintaqı və ya cinayət işləri üzrə icraatı həyata keçirməyə səlahiyyətli
olan orqanlardan alınan sorğuların təxirəsalınmadan təhlilini təmin etməklə bir-birinə mümkün qədər geniş
qarşılıqlı yardım göstərirlər.
2. Sorğunu alan Tərəf qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğunun yerinə yetirilməsinin
onun milli maraqlarına, dövlət suverenliyinə, milli təhlükəsizliyinə və ya ictimai asayişinə ziyan vura
biləcəyini hesab edirsə, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu cür yardımdan imtina edə bilər.
3. Bank sirri bu bölməyə uyğun olaraq istənilən əməkdaşlıqdan imtina edilməsi üçün səbəb ola bilməz.
Tərəf, bu onun daxili hüququnda nəzərdə tutulduqda, tələb edə bilər ki, bank sirrinin açıqlanmasını da
nəzərdə tutan əməkdaşlıq haqqında sorğu cinayət hüquqpozmaları sahəsində səlahiyyətli olan hakimin və
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ya dövlət ittihamçıları da daxil olmaqla, cinayət işləri üzrə icraatla məşğul olan digər məhkəmə orqanının
icazəsi ilə həyata keçirilsin.
Maddə 27
Ekstradisiya
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi tövsif edilən əməllər Tərəflər arasında qüvvədə olan
ekstradisiya haqqında hər hansı müqaviləyə uyğun surətdə ekstradisiyaya əsas olan cinayətlər sırasına daxil
olan cinayətlər hesab edilir. Tərəflər, bu cür cinayətləri ekstradisiyaya əsas olan cinayətlər kimi, öz
aralarında bağlana biləcək ekstradisiya haqqında hər hansı müqaviləyə daxil etməyi öz öhdələrinə
götürürlər.
2. Ekstradisiyanı müvafiq müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən Tərəf ekstradisiya haqqında
müqaviləyə tərəf olmayan digər Tərəfdən ekstradisiya haqqında sorğu alırsa, o, bu Konvensiyanı, bu
Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi tövsif edilmiş istənilən cinayətlə bağlı ekstradisiya üçün hüquqi
əsas kimi nəzərə ala bilər.
3. Ekstradisiyanı müvafiq müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən Tərəflər öz aralarındakı
münasibətlərdə bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi tövsif edilmiş cinayətləri ekstradisiya üçün
əsas olan cinayətlər kimi tanıyacaqlar.
4. Ekstradisiya, sorğunu alan dövlətin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan şərtlərlə və ya ekstradisiya
haqqında tətbiq edilən müqavilələrlə, o cümlədən sorğunu alan dövlətin ekstradisiyadan imtina edə biləcəyi
əsaslarla həyata keçirilir.
5. Əgər bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi tövsif edilmiş cinayətlə bağlı müvafiq şəxsin
vətəndaşlığı və ya sorğunu alan dövlətin həmin cinayət hüquqpozmasının onun yurisdiksiyasına aid
olmasını hesab etməsi faktı ekstradisiyadan imtina etmək üçün yeganə əsasdırsa, onda sorğunu alan Tərəf
sorğu edən Tərəflə aralarında digər razılaşma mövcud olmadığı təqdirdə, işin icraatını öz səlahiyyətli
orqanlarına təqdim edir və sorğu edən Tərəfi icraatın nəticələri haqqında müəyyən edilmiş qaydada
məlumatlandırır.
Maddə 28
Tərəflərin öz təşəbbüsü ilə təqdim etdiyi məlumat
Əgər Tərəf hüquqpozma halları barədə məlumatın yayılmasını bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət
kimi tövsif edilmiş cinayətlərlə bağlı istintaqın və ya digər prosessual hərəkətlərin başlanmasına və ya
aparılmasına kömək edə
biləcəyini və ya bu bölməyə uyğun olaraq, həmin Tərəfin sorğu göndərməsinə səbəb ola biləcəyini
hesab edərsə, o öz istintaqlarına və ya prosessual hərəkətlərinə xələl gətirmədən öz təşəbbüsü ilə digər
Tərəfə bu cür məlumat təqdim edə bilər.
Maddə 29
Mərkəzi orqan
1. Tərəflər, bu bölməyə uyğun olaraq sorğuların göndərilməsinə və ya bu cür sorğulara cavabların
hazırlanmasına, habelə onların təmin edilməsi və ya onların sonradan icra edilməsi məqsədilə müvafiq
səlahiyyətli orqanlara təqdim edilməsi üçün tədbirlərin görülməsinə məsul olan mərkəzi orqan və ya
lazım gəldikdə, bir neçə mərkəzi orqan təyin edirlər.
2. Hər bir Tərəf Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və
ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurasının Baş katibinə bu maddənin 1-ci
bəndinə uyğun olaraq təyin etdiyi orqanların adı və ünvanları barədə məlumat verir.
Maddə 30
Birbaşa əlaqələr
1. Mərkəzi orqanlar bir-biri ilə birbaşa əlaqə saxlayırlar.
2. Təxirəsalınmaz hallarda qarşılıqlı yardımın göstərilməsi haqqında xahişlər və ya bu cür yardıma aid
olan məlumatlar bilavasitə sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanları, o cümlədən dövlət ittihamçıları
tərəfindən sorğunu alan Tərəfin müvafiq orqanlarına göndərilə bilər. Bu halda sorğunun və ya məlumatın
surəti eyni zamanda sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı vasitəsi ilə sorğunu alan Tərəfin mərkəzi orqanına
göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq istənilən sorğu və ya məlumat Beynəlxalq
Cinayət Polisi Təşkilatı (İNTERPOL) vasitəsi ilə göndərilə bilər.
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4. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq sorğu təqdim edilərkən, hakimiyyət orqanının ona baxmağa
səlahiyyəti olmadığı təqdirdə, o, həmin sorğunu səlahiyyətli milli orqanına ötürür və bu barədə bilavasitə
sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
5. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilən və məcburi tədbirlər nəzərdə tutmayan sorğu
və məlumatlar bilavasitə sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən sorğunu alan Tərəfin
səlahiyyətli orqanlarına göndərilə bilər.
6. Hər bir Tərəf imzalayan zaman və ya öz ratifikasiya fərmanmı, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdirə edərkən Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verə bilər ki,
bu bölməyə uyğun olaraq sorğunun səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə təqdim edilən sorğular onun
mərkəzi orqanlarının ünvanına göndərilməlidir.
Maddə 31
Məlumat
Sorğunu alan Tərəf bu bölməyə uyğun olaraq təqdim edilən sorğu üzrə görülən tədbirlər və bu cür
tədbirlərin yekun nəticələri barədə sorğu edən Tərəfi təxirəsalmadan məlumatlandırır. Sorğunu alan Tərəf
həmçinin sorğu edilən tədbirlərin yerinə yetirilməsini qeyri-mümkün edən və ya onların yerinə yetirilməsini
xeyli gecikdirə biləcək istənilən hallar barədə sorğu edən Tərəfə təxirəsalmadan məlumat verir.
BÖLMƏ V
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 32
İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və onun üzvü olmayan, Konvensiyanın işlənib
hazırlanmasında iştirak edən dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. Bu cür dövlətlər bu
Konvensiyaya bağlı olmasına öz razılığını aşağıdakı qaydada ifadə edə bilər:
a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetməyə dair qeyd-şərt etmədən imzalama; və ya
b) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetməyə dair qeyd-şərt etməklə imzalama.
2. Ratifikasiya fərmanları, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş
katibinə saxlanca verilir.
3. Bu Konvensiya 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyanı imzalayan on dörd dövlət
özünün ona bağlı olması istəyini bəyan etdiyi tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir. Bu Konvensiyanı imzalayan və Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun (KQDQ) üzvü olmayan hər
bir bu cür dövlət ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə zamanı Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən
avtomatik olaraq onun üzvü olur.
4. Bu Konvensiyanı imzalayan və sonradan özünün ona bağlı olması razılığını bildirən hər hansı bir
dövlətə münasibətdə, bu Konvensiya 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq sonradan ona bağlı olması
istəyini ifadə etdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir. Konvensiyanı imzalayan
Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun (KQDQ) üzvü olmayan istənilən dövlət Konvensiya ona
münasibətdə qüvvəyə mindiyi gündən avtomatik olaraq həmin qrupun üzvü olur.
Maddə 33
Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Konvensiya Tərəfləri
ilə məsləhətləşmələr apararaq Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulan səs
çoxluğu və Nazirlər Komitəsinin işində iştirak etməyə hüququ olan Razılığa gələn Tərəflərin
nümayəndələrinin yekdil səs verməsi ilə qəbul edilmiş qərar əsasında Avropa Birliyinə, habelə Avropa
Şurasının üzvü olmayan və onun işlənib hazırlanmasında iştirak etməyən istənilən dövlətə bu
Konvensiyaya qoşulmağı təklif edə bilər.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulan Avropa Birliyinə və istənilən dövlətə
münasibətdə, Konvensiya, onlar qoşulmaq haqqında sənədi Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanca verdiyi
tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir. Bu Konvensiyaya qoşulan Avropa Birliyi və
istənilən dövlət, əgər qoşulma zamanı o, hələ KQDQ-nın üzvü deyilsə, Konvensiyanın ona münasibətdə
qüvvəyə mindiyi gündən avtomatik olaraq KQDQ-nin üzvü olur.
Maddə 34
Ərazi üzrə tətbiq
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1. İstənilən dövlət imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazini və ya əraziləri
göstərə bilər.
2. İstənilən dövlət hər hansı bir sonrakı müddətdə Avropa Şurası Baş katibinin adına bəyanat verməklə,
Bu Konvensiyanın qüvvəsini həmin bəyanatda ayrıca göstərilmiş hər hansı bir digər əraziyə tətbiq edə bilər.
Bu cür əraziyə münasibətdə Konvensiya, Baş katib bu cür bəyanatı aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın
birinci günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat onda göstərilən hər
hansı bir əraziyə münasibətdə Baş katibin adına bildiriş təqdim etməklə geri götürülə bilər. Geri götürmə
Baş katib bu cür bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 35
Digər konvensiya və sazişlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya xüsusi məsələlərə dair çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn hüquq və
öhdəliklərə xələl gətirmir.
2. Konvensiyanın Tərəfləri, bu Konvensiyada nəzərdə tutulan məsələlərə dair onun müddəalarına
əlavə etmək və ya onda möhkəmləndirmək və ya əks olunan prinsiplərin tətbiqini asanlaşdırmaq məqsədilə
bir-biri ilə ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilər.
3. Əgər iki və ya bir neçə Tərəf, artıq bu Konvensiyanın toxunduğu hər hansı bir məsələyə dair saziş
və ya müqavilə bağlayıbsa və ya həmin məsələ üzrə öz əlaqələrini hər hansı bir digər qaydada
müəyyənləşdiribsə və əgər bu, beynəlxalq əməkdaşlığa yardım edirsə, onda onlar bu Konvensiyanın
əvəzinə həmin sazişi və ya müqaviləni tətbiq edə bilər və ya müvafiq qaydada öz əlaqələrini tənzimləyə
bilərlər.
Maddə 36
Bəyanatlar
İstənilən dövlət imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bəyan edə
bilər ki, o, 5-ci maddəyə əsasən xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin 9-cu maddəyə əsasən beynəlxalq
təşkilatların vəzifəli şəxslərinin və ya 11-ci maddəyə əsasən beynəlxalq məhkəmələrin hakimlərinin və
vəzifəli şəxslərinin aktiv və ya passiv rüşvətlə ələ alınmasını cinayət hüquqpozması kimi yalnız vəzifəli
şəxsin və ya hakimin öz vəzifəsinə zidd olaraq hərəkət etdiyi və ya hərəkətlərdən çəkindiyi həcmdə tövsif
edəcəkdir.
Maddə 37
Qeyd-şərt
1. İstənilən dövlət imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən 4, 6-8, 10 və 12-ci maddələrdə nəzərdə tutulan əməlləri və ya
5-ci maddədə müəyyən edilən passiv rüşvətlə ələ alma ilə əlaqədar hüquqpozmanı tam və ya qismən öz
daxili hüququnda cinayət hüquqpozması kimi tövsif etməmək hüququnu özündə saxlaya bilər.
2. İstənilən dövlət imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, 17-ci maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan qeyd-şərt
hüququndan istifadə etdiyini bəyan edə bilər.
3. İstənilən dövlət imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bəyan edə bilər ki, o, 26-cı maddənin 1 -ci bəndində nəzərdə
tutulan qarşılıqlı hüquqi yardımdan imtina edə bilər, bu şərtlə ki, sorğunu alan Tərəf sorğu ilə əlaqədar olan
hüquqpozmanın siyasi cinayət olduğunu hesab etsin.
4. Bu maddənin 1,2 və 3-cü bəndlərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar heç bir dövlət onlarda göstərilən
beşdən artıq müddəaya dair qeyd-şərt edə bilməz. Digər hər hansı bir qeyd-şərt edilə bilməz. 4,6 və 10-cu
maddələr üzrə edilmiş eyni xarakterli qeyd-şərtlər bir qeyd-şərt hesab edilir.
Maddə 38
Bəyanatların və qeyd-şərtlərin hüquqi qüvvəsi və yenidən baxılması
1. 36-cı maddədə qeyd edilən bəyanatlar və 37-ci maddədə qeyd edilən qeyd-şərtlər müvafiq dövlət
üçün bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən üç il müddətində öz hüquqi qüvvəsini saxlamış
hesab edilir. Lakin bu cür bəyanat və qeyd-şərtlərin qüvvəsi eyni müddətə uzadıla bilər.
2. Avropa Şurasının Baş katibi bəyanatın və ya qeyd-şərtin müddətinin bitməsinə on iki ay qalmış bu
barədə müvafiq dövlətə məlumat verir. Müddətin bitməsinə qədər üç aydan gec olmayaraq müvafiq dövlət
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öz bəyanatının və ya qeyd-şərtinin təsdiq edilməsi, dəyişdirilməsi və ya geri götürülməsi haqqında Baş
katibə məlumat verir. Müvafiq dövlət tərəfindən bildirişin təqdim edilmədiyi təqdirdə, Baş katiblik bu
dövləti bəyanatın və ya qeyd-şərtin müddətinin altı aya qədər avtomatik uzadılması haqqında
məlumatlandırır. Dövlətin öz bəyanatını və ya qeyd-şərtini təsdiq etmək və ya dəyişdirmək niyyəti
haqqında bildirişin həmin müddət bitənə qədər təqdim edilməməsi, bu bəyanatın və ya qeyd-şərtin
qüvvədən düşməsinə səbəb olur.
3. Əgər Razılığa gələn Tərəf, 36-cı və 37-ci maddələrə uyğun olaraq bəyanatı və ya qeyd-şərti təqdim
edirsə, onda o, onların təsirinin yenidən bərpa edilməsinə qədər və ya müvafiq bəyanata əsasən onların
müddətinin davam edilməsini əsaslandırmaqla KQDQ-yə izahat təqdim edir.
Maddə 39
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi haqqında təklifləri istənilən Tərəf təqdim edə bilər və Avropa
Şurasının Baş katibi həmin təklifləri Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, onun üzvü olmayan və 33-cü
maddənin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulan və ya qoşulmaq təklifi alan hər bir dövlətə
təqdim edir.
2. Bu və ya digər Tərəfin verdiyi düzəliş Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsinə (CDPC)
göndərir, o da öz, növbəsində, təklif edilən düzəlişə dair öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsinin
(CDPC) təqdim etdiyi rəyi müzakirə edərək, Avropa Şurasının üzvü olmayan Konvensiya Tərəfləri ilə
məsləhətləşmələrdən sonra həmin düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilmiş hər hansı bir
düzəlişin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilir.
5. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı bir düzəliş, bütün Tərəflərin onun
qəbul edilməsi haqqında Baş katibi məlumatlandırdıqları tarixdən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 40
Mübahisələrin tənzimlənməsi
1. Avropa Şurasının Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsi müntəzəm əsaslarla bu
Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi barədə məlumatlandırılır.
2. Tərəflər arasında bu Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi ilə əlaqədar mübahisə yarandıqda, onlar həmin
mübahisəni danışıqlar vasitəsilə və ya öz seçimlərinə uyğun şəkildə hər hansı bir digər dinc üsulla həll
etməyə çalışır, o cümlədən mübahisəni qərarları Tərəflər üçün məcburi olan Cinayətkarlıq problemləri üzrə
Avropa Komitəsinə, arbitraj məhkəməsinə və ya Tərəflər arasında razılaşmaya əsasən Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinə təqdim edirlər.
Maddə 41
Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf istənilən zaman Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş təqdim etməklə, bu
Konvensiyam denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya Baş katib bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 42
Bildiriş
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Konvensiyaya qoşulan digər
hər hansı bir dövlətə aşağıdakılar barədə bildirir:
a. hər hansı bir imzalama;
b. istənilən ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca
təqdim edilməsi;
c. 32-ci və 33-cü maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
d. 36-cı və ya 37-ci maddələrə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir bəyanat və ya qeyd-şərt;
e. Bu Konvensiyaya aid olan hər hansı bir hərəkət, bildiriş və ya məlumat. Bunun təsdiqi olaraq, buna
lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyam imzaladılar.
1999-cu il yanvarın 27-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn bir
nüsxədə olub, eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanacaqdır. Avropa
Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə,
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Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında iştirak edən üzv olmayan dövlətlərə və ona qoşulmaq haqqında
təklif almış istənilən digər dövlətə təqdim edir.
"Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiya"ya
QEYD-ŞƏRTLƏR VƏ BƏYANATLAR
QEYD-ŞƏRTLƏR
1. Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası 6, 10, 12-ci
maddələrdə qeyd olunan əməlləri, həmçinin 5-ci maddə üzrə passiv rüşvət əməlini cinayət hüquqpozması
kimi tövsif etməmək hüququnu özündə saxlayır.[1]
2. Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası bəyan edir
ki, Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hüquqi yardım haqqında sorğu ilə
əlaqədar hüquqpozma Azərbaycan Respublikası tərəfindən siyasi xarakterli cinayət sayıldıqda o, qarşılıqlı
hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina edə bilər.
BƏYANATLAR
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
2. Konvensiyanın 29-cu maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, 29cu maddənin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının mərkəzi orqanı kimi Azərbaycan
Respublikasının Prokurorluğu müəyyən edilir.
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, az 1001, Nigar Rəfibəyli küçəsi, 7.
* Xəritə "Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu"nun 2003-cü il 4-cü nömrəsində (səh.
712) verilmişdir.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.

1 oktyabr 2012-ci il tarixli 423-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan”
qəzeti, 18 oktyabr 2012-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il,
№ 10, maddə 944)
QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI
1
oktyabr 2012-ci il
tarixli 423-IVQ nömrəli Azərbaycan
Respublikasının
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2012-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 10, maddə 944) ilə “Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti
haqqında” Konvensiyanın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 12-ci maddələrinə Azərbaycan Respublikası tərəfindən
edilmiş qeyd-şərtlər geri götürülmüşdür.
[1]
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"Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1999-cu il noyabrın 4-də Strasburq şəhərində qəbul olunmuş "Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi
məsuliyyət haqqında" Konvensiya müvafiq bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2003-cü il
№ 571-IIQ
Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında
KONVENSİYA
Strasburq, 4 noyabr 1999-cu il
PREAMBULA
Bu Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər, digər dövlətlər və Avropa Birliyi,
hesab edərək ki, Avropa Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaqdır;
korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi vacibliyini dərk edərək;
qeyd edərək ki, korrupsiya qanunun aliliyinə, demokratiyaya və insan hüquqlarına, bərabərliyə və
sosial ədalətə ciddi təhlükə yaradır, iqtisadi inkişafı çətinləşdirir, bazar iqtisadiyyatının lazımi qaydada və
ədalətli fəaliyyət göstərməsinə təhlükə yaradır;
korrupsiyanın şəxslər, şirkətlər və dövlətlər, habelə beynəlxalq təsisatlar üçün zəruri maliyyə
nəticələrini dərk edərək;
mülki hüququn korrupsiya ilə mübarizədə, xüsusən də zərər çəkmiş şəxslərə ədalətli kompensasiyanın
alınmasında töhfəsinin əhəmiyyətinə əmin olaraq;
Avropa ölkələri ədliyyə nazirlərinin 19-cu (Malta, 1994), 21-ci (Çexiya Respublikası, 1997) və 22-ci
(Moldova, 1999) konfranslarının qərar və qətnamələrini yada salaraq;
1996-cı ilin noyabr ayında Nazirlər Komitəsinin qəbul etdiyi Korrupsiya ilə mübarizəyə dair fəaliyyət
Proqrammı nəzərə alaraq;
həmçinin 1997-ci ilin fevral ayında Nazirlər Komitəsi tərəfindən bəyənilən, korrupsiya aktları
nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsi üçün mülki-hüquqi vasitələr haqqında konvensiyanın hazırlanması
mümkünlüyünün öyrənilməsi nəticələrini nəzərə alaraq;
Nazirlər Komitəsinin 1997-ci ilin noyabr tarixli 101-ci sessiyasında qəbul etdiyi Korrupsiya ilə
mübarizədə iyirmi rəhbər prinsip haqqında (97) 24 saylı Qətnaməsini, Nazirlər Komitəsinin 1998-ci ilin
may tarixli 102-ci sessiyasında qəbul etdiyi "Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun (KQDQ)" yaradılması
haqqında qismən geniş sazişin qəbul edilməsini təsdiq edən (98) 7 saylı Qətnaməsini və KQDQ-nin
yaradılması haqqında 1 may 1999-cu il tarixdə qəbul etdiyi (99) 5 saylı Qətnaməsini nəzərə alaraq;
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin və hökumətlərin başçılarının Strasburqda 1997-ci ilin oktyabr
ayında keçirdikləri ikinci görüşdə qəbul etdikləri Yekun Bəyannaməni və fəaliyyət Planını yada salaraq;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BÖLMƏ I
MİLLİ SƏVİYYƏDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
Maddə 1
Məqsəd
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Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda korrupsiya aktları nəticəsində zərər çəkən şəxslərə öz hüquq və
maraqlarını müdafiə etməyə imkan verən, o cümlədən dəymiş zərərə görə kompensasiya almağı mümkün
edən səmərəli hüquqi müdafiə vasitələrini nəzərdə tutur.
Maddə 2
Korrupsiya anlayışı
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "korrupsiya" dedikdə, hər hansı vəzifənin normal yerinə
yetirilməsini, yaxud da rüşvəti, qeyri-qanuni üstünlüyü və ya bu barədə vədi alandan tələb edilən davranışı
pozan rüşvətin və ya hər hansı digər qeyri-məqbul üstünlüyün və ya bu barədə vədin birbaşa və ya dolayısı
ilə istənilməsi, təklif edilməsi, verilməsi və ya alınması başa düşülür.
Maddə 3
Zərərin ödənilməsi
1. Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda korrupsiya nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin
tam ödənilməsi məqsədilə iddia qaldırmağa hüquq verən normalar nəzərdə tutur.
2. Bu cür ödəmə dəymiş maddi zərəri, əldən çıxmış maliyyə mənfəətini və qeyri-maddi zərəri əhatə
edə bilər.
Maddə 4
Məsuliyyət
1. Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda zərərin ödənilməsi üçün həyata keçirilməli aşağıdakı şərtləri
nəzərdə tutur:
i) cavabdeh korrupsiya aktını törətmiş və ya onun törədilməsinə icazə vermiş və ya korrupsiya aktının
qarşısının alınması üçün ağlabatan tədbirlər görməmişdir;
ii) iddiaçı zərər çəkmişdir; və
iii) korrupsiya aktı və dəymiş zərər arasında səbəb və nəticə əlaqəsi mövcuddur.
2. Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda nəzərdə tutur ki, əgər bir neçə cavabdeh eyni korrupsiya aktı
ilə dəyən zərərə görə məsuliyyət daşıyırsa, onda onlar birgə və ya paylı məsuliyyət daşıyacaqlar.
Maddə 5
Dövlətlərin məsuliyyəti
Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda, onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən onlar öz funksiyalarını yerinə
yetirən zaman törətdikləri korrupsiya aktı nəticəsində şəxslərə dəymiş zərərin ödənilməsini dövlətdən və
ya, Tərəf dövlət olmadığı təqdirdə, həmin Tərəfin müvafiq hakimiyyətindən tələb etməyə imkan verən
lazımi prosedurlar nəzərdə tutur.
Maddə 6
Zərərçəkmişin ehtiyatsızlığı
Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda nəzərdə tutur ki, əgər iddiaçı özünün şəxsi təqsirinə görə zərərin
yetirilməsinə və ya onun böyüməsinə yardım edibsə, zərərin ödənilmə həcmi bütün halları nəzərə alaraq
azalır və ya onun ödənilməsindən imtina edilir.
Maddə 7
İddia müddəti
1. Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda nəzərdə tutur ki, zərərin ödənilməsinə dair məhkəmə
icraatına zərər dəyməsinin və ya korrupsiya aktı törədilməsinin və buna görə məsuliyyət daşıyan şəxsin
zərər çəkən şəxsə məlum olduğu və ya sağlam düşüncəyə görə məlum olmalı olduğu gündən
başlayaraq üç ildən az olmayan iddia müddəti tətbiq edilir. Buna baxmayaraq, bu cür iddia korrupsiya
hərəkətinin törədilməsindən ən azı on il müddət keçdikdən sonra verilə bilməz.
2. Tərəflərin, iddia müddətinin axımının dayandırılmasını və kəsilməsini tənzimləyən qanunvericiliyi,
lazım gəldikdə, birinci bənddə müəyyən edilən müddətlərə tətbiq edilir.
Maddə 8
Müqavilələrin hüquqi qüvvəsi
1. Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda nəzərdə tutur ki, korrupsiya aktının törədilməsini nəzərdə
tutan hər hansı bir müqavilə və ya müqavilənin müddəası etibarsızdır və hüquqi qüvvəyə malik deyil.
2. Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda korrupsiya aktı ilə razılığı pozulan müqavilənin bütün
Tərəfləri üçün onların zərərin ödənilməsi hüququnun olmasına baxmayaraq, müqaviləni hüquqi qüvvəsi
olmayan hesab etmək məqsədilə məhkəməyə müraciət etmək mümkünlüyününəzərdə tutur.
Maddə 9
İşçilərin müdafiəsi
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Hər bir Tərəf özünün daxili hüququnda korrupsiyanın mövcudluğuna şübhə etməyə ciddi əsası olan
və öz şübhəsi barədə vicdanla səlahiyyətli şəxslərə və orqanlara müraciət edən işçilərin hər hansı bir əsassız
sanksiyalardan lazımi qaydada müdafiəsini nəzərdə tutur.
Maddə 10
Hesabatlar və audit
1. Hər bir Tərəf öz daxili hüququnun inkişafı məqsədilə bütün zəruri tədbirlər görür ki, şirkətlərin illik
hesabatları düzgün tərtib edilsin və şirkətin maliyyə durumu haqqında həqiqətə uyğun və dürüst məlumatı
əks etdirsin.
2. Korrupsiya aktlarının qarşısını almaq məqsədilə hər bir Tərəf öz daxili hüququnda vəzifəsi,
şirkətlərin maliyyə durumu haqqında təqdim edilən illik hesabatların dəqiq və dürüst olduğunu təsdiq
etməkdən ibarət olan auditorlar haqqında normalar nəzərdə tutur.
Maddə 11
Sübutların alınması
Hər bir Tərəf öz daxili hüququnda korrupsiya aktlarından irəli gələn mülki məhkəmə icraatında
sübutların alınması üçün səmərəli prosedurlar nəzərdə tutur.
Maddə 12
Müvəqqəti tədbirlər
Hər bir Tərəf öz daxili hüququnda məhkəmə üçün elə tədbirlər görmək imkanı nəzərdə tutur ki, bunlar
korrupsiyaya dair iş üzrə mülki məhkəmə icraatı zamanı Tərəflərin hüquq və maraqlarını müdafiə
etmək üçün zəruri olsun.
BÖLMƏ II
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ YERİNƏ YETİRMƏYƏ NƏZARƏT
Maddə 13
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Tərəflər iştirakçısı olduqları mülki hüquq və kommersiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında
beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına, habelə öz
daxili hüquqlarına uyğun olaraq korrupsiya ilə bağlı işlər üzrə mülki məhkəmə icraatına aid olan
məsələlərdə, xüsusilə də sənədlərlə iş aparma, sübutların xaricdən alınması, yurisdiksiya, xarici məhkəmə
qərarlarının tanınması və icrasının təmin edilməsi və məhkəmə xərcləri məsələlərində səmərəli əməkdaşlıq
edirlər.
Maddə 14
Nəzarət
Tərəflərin bu Konvensiyanı həyata keçirməsinə Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupu (KQDQ) nəzarət
edir.
BÖLMƏ III
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 15
İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və onun üzvü olmayan, Konvensiyanın işlənib
hazırlanmasında iştirak edən dövlətlər və Avropa Birliyi tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları, qəbuletmə və
ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanca verilir.
3. Bu Konvensiya onu imzalayan on dörd dövlət 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq ona bağlı
olması razılığını bəyan etdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir. Bu Konvensiyanı
imzalayan və Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun (KQDQ) üzvü olmayan hər bir bu cür dövlət
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqetmə zamanı Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən avtomatik olaraq
onun üzvü olur.
4. Konvensiyanı imzalayan və sonradan 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq ona özünün bağlı
olması razılığım bəyan edən hər bir dövlət barəsində, Konvensiya, həmin dövlətin Konvensiyaya bağlı
olması razılığını bəyan etdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir. Bu Konvensiyanı
imzalayan və Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun (KQDQ) üzvü olmayan hər bir Tərəf onu ratifikasiya,
qəbul və ya təsdiqetmə zamanı Konvensiya ona münasibətdə qüvvəyə mindiyi gündən avtomatik olaraq
həmin qrupun üzvü olur.
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5. Avropa Birliyinin Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunda (KQDQ) iştirakı üçün xüsusi şərtlər, lazım
gəldikdə, bu şərtlər Avropa Birliyi ilə ümumi razılaşma əsasında müəyyən edilir.
Maddə 16
Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Konvensiya Tərəfləri ilə
məsləhətləşmələr apararaq, Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulan səs çoxluğu
və Nazirlər Komitəsinin işində iştirak etməyə hüququ olan Tərəflərin nümayəndələrinin yekdil səs verməsi
ilə qəbul edilmiş qərar əsasında Avropa Şurasının üzvü olmayan və Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında
iştirak etməyən istənilən dövlətə bu Konvensiyaya qoşulmağı təklif edə bilər.
2. Konvensiyaya qoşulan istənilən dövlətə münasibətdə, Konvensiya onlar qoşulmaq haqqında sənədi
Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanca verdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Bu Konvensiyaya qoşulan istənilən dövlət, əgər qoşulma zamanı o, hələ KQDQ-nın üzvü deyilsə,
Konvensiyanın ona münasibətdə qüvvəyə mindiyi gündən avtomatik olaraq KQDQ-nin üzvü olur.
Maddə 17
Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına dair heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 18
Ərazi üzrə tətbiq
1. İstənilən dövlət və ya Avropa Birliyi imzalayan zaman və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi
ərazini və ya əraziləri gÖstərə bilir.
2. İstənilən Tərəf istənilən sonrakı müddətdə Avropa Şurası Baş katibinin adına bəyanat verməklə, bu
Konvensiyanın qüvvəsini həmin bəyanatda göstərilmiş hər hansı bir digər əraziyə tətbiq edə bilər. Bu cür
əraziyə münasibətdə Konvensiya, Baş katib bu cür bəyanatı aldığı tarixdən üçay sonra gələn ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat onda göstərilən hər
hansı bir əraziyə münasibətdə Baş katibin adına bildiriş təqdim etməklə geri götürə bilər. Geri götürmə Baş
katib bu cür bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günüqüvvəyə minir.
Maddə 19
Digər konvensiya və sazişlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya xüsusi məsələlərə dair çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn hüquq
və öhdəliklərə xələl gətirmir.
2. Konvensiyanın Tərəfləri, bu Konvensiyada nəzərdə tutulan məsələlərə dair, onun müddəalarını
tamamlamaq və ya onu möhkəmləndirmək və Konvensiyada təsbit olunmuş prinsiplərin tətbiqinə kömək
etmək məqsədilə bir-biri ilə ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilər və ya bu Konvensiyanın məqsəd
və prinsiplərinə xələl gətirmədən bu Konvensiya imzalanmaq üçün açıq ikən vacib olan xüsusi
sistem çərçivəsində həmin məsələlərə dair qaydaları yerinə yetirə bilərlər.
3. Əgər iki və ya bir neçə Tərəf bu Konvensiyanın predmeti olan məsələyə dair saziş və ya müqavilə
bağlayıbsa və ya həmin məsələ üzrə öz əlaqələrini hər hansı bir digər qaydada rəsmiləşdiribsə, onda onlar
bu Konvensiyanın əvəzinə həmin sazişi və ya müqaviləni tətbiq edə bilər və ya müvafiq qaydada öz
əlaqələrini tənzimləyə bilərlər.
Maddə 20
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyaya düzəlişlərin edilməsi haqqında təklifləri istənilən Tərəf təqdim edə bilər. Avropa
Şurasının Baş katibi həmin təklifləri Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, onun üzvü olmayan və bu
Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında iştirak edən dövlətlərə, Avropa Birliyinə, habelə 16-cı maddənin
müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulan və ya qoşulmaq təklifi alan istənilən dövlətə təqdim
edir.
2. Bu və ya digər Tərəfin verdiyi düzəliş Hüquqi Əməkdaşlıq üzrə Avropa Komitəsinə (HƏAK)
göndərilir, o da, öz növbəsində, təklif edilən düzəlişə dair öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Hüquqi Əməkdaşlıq üzrə Avropa Komitəsinin (HƏAK)
təqdim etdiyi rəyi müzakirə edərək, Avropa Şurasının üzvü olmayan Konvensiya Tərəfləri ilə
məsləhətləşmələrdən sonra həmin düzəlişi qəbul edə bilər.
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4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir düzəlişin mətni qəbul
olunmaq üçün Tərəflərə göndərilir.
5. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı bir düzəliş Tərəflərin onun qəbul
edilməsi haqqında Baş katibi məlumatlandırdıqları tarixdən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 21
Mübahisələrin tənzimlənməsi
1. Avropa Şurasının Hüquqi Əməkdaşlıq üzrə Avropa Komitəsi bu Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi
barədə məlumatlandırılır.
2. Tərəflər arasında bu Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi ilə əlaqədar mübahisə yaranarsa, onlar həmin
mübahisəni danışıqlar vasitəsilə və ya öz seçimlərinə uyğun şəkildə hər hansı bir digər dinc üsulla
tənzimləməyə çalışır, o cümlədən mübahisəni qərarları Tərəflər üçün məcburi olan Hüquqi
Əməkdaşlıq üzrə Avropa Komitəsinə, arbitraj məhkəməsinə və ya Tərəflər arasında razılaşmaya əsasən
Beynəlxalq Məhkəməyə təqdim edirlər.
Maddə 22
Denonsasiya
1. İstənilən Tərəf istənilən zaman Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş təqdim etməklə, bu
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya Baş katib bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 23
Bildiriş
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, bu Konvensiyanı imzalayan hər
hansı bir digər dövlətə və onun Tərəflərinə aşağıdakılar barədə bildirir:
a. hər hansı bir imzalama;
b. istənilən ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca
təqdim edilməsi;
c. 15-ci və 16-cı maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın hər hansı bir qüvvəyə minmə tarixi;
d. Bu Konvensiyaya aid olan hər hansı bir hərəkət, bildiriş və ya məlumat. Bunun təsdiqi olaraq, lazımi
qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza
edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
1999-cu il noyabrın 4-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn bir
nüsxədə olub, eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir. Avropa
Şurasının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq olunmuş surətlərini Avropa Şurasının üzvü olan hər bir
dövlətə, onun üzvü olmayan, bu Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında iştirak edən dövlətlərə, Avropa
Birliyinə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət almış istənilən digər dövlətə təqdim edir.
"Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında Konvensiya" barədə
BƏYANAT
"Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
* Bax "Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu" 2003-cü il 4-cü nömrəsində səh. 712.
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"Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1963-cü il sentyabrın 14-də Tokio şəhərində imzalanmış "Hava
gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında" Konvensiyaya qeyd-şərtlə (qeyd-şərtin
mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 546-IIQD
Hava gəmisində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında

KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil

Konvensiyanın tətbiq dairəsi
Maddə 1
1. Bu Konvensiya aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:
a) cinayətlər;
b) cinayət olub-olmamasından asılı olmayaraq, hava gəmisinin və ya hava gəmisində yerləşən
şəxslərin və ya əmlakın təhlükəsizliyi üçün təhlükə yarada bilən və ya təhlükəli olan hərəkətlər və ya hava
gəmisində lazımi qayda və intizamın saxlanılması üçün təhlükə yaradan hərəkətlər.
2. III fəsildə nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, bu Konvensiya Razılığa gələn hər hansı Dövlətdə
qeydiyyata alınmış istənilən hava gəmisinin göyərtəsində olan şəxs tərəfindən, bu cür gəmi açıq dəniz
üzərində yaxud istənilən dövlətin ərazi hüdudlarından kənarda istənilən digər rayon üzərində uçuşda olduğu
zaman törədilmiş cinayətlərə və hərəkətlərə münasibətdə tətbiq edilir.
3. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün hava gəmisi mühərriki uçuş məqsədi ilə işə salındığı andan
enərkən qaçışın qurtardığı anadək uçuşda hesab edilir.
4. Bu Konvensiya hərbi, gömrük və polis xidmətlərində istifadə olunan hava gəmilərinə tətbiq
edilmir.
Maddə 2
4-cü Maddənin müddəalarına xələl gətirmədən və hava gəmisinin, hava gəmisində olan şəxslərin və
ya onun göyərtəsində olan əmlakın təhlükəsizliyi tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, Konvensiyanın heç bir
müddəası siyasi xarakterli cinayətlərə və ya irqi yaxud dini ayrı-seçkiliyə əsaslanan cinayətlərə
münasibətdə istənilən tədbirlərə icazə verən və ya məcbur edən kimi təfsir edilə bilməz.
II fəsil

Yurisdiksiya
Maddə 3
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1. Hava gəmisini qeydiyyata alan dövlət hava gəmisinin göyərtəsində törədilmiş cinayət və
hərəkətlərə münasibətdə yurisdiksiyanı həyata keçirmək hüquqlarına malikdir.
2. Razılığa gələn hər bir Dövlət, belə dövlətdə qeydiyyata alınmış hava gəmilərində törədilmiş
cinayətlərə münasibətdə qeydiyyata alan dövlət kimi öz yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün zəruri ola
biləcək belə tədbirlər görür.
3. Bu Konvensiya milli qanunvericiliyə uyğun olaraq istənilən cinayət yurisdiksiyasının həyata
keçirilməsini istisna etmir.
Maddə 4
Qeydiyyata alan dövlət olmayan Razılığa gələn Dövlət, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, hava
gəmisinin göyərtəsində törədilmiş cinayətə münasibətdə öz cinayət yurisdiksiyasını həyata keçirmək
məqsədi ilə uçuşda olan hava gəmisinə maneələr törədə bilməz:
a) cinayət belə dövlətin ərazisində nəticələr verdikdə;
b) cinayət belə dövlətin vətəndaşı tərəfindən və ya belə dövlətin vətəndaşına münasibətdə və ya belə
dövlətdə daimi yaşayan şəxs tərəfindən və ya belə şəxsə münasibətdə törədildikdə;
c) cinayət belə dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəldildikdə;
d) cinayət belə dövlətdə, hava gəmilərinin uçuşlarına və ya manevr etməsinə aid qüvvədə olan
istənilən qayda və ya tənzimləmələrin pozulmasından ibarət olduqda;
e) yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi, çoxtərəfli beynəlxalq sazişə əsasən belə dövlətin istənilən
öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün lazım olduqda.
III fəsil

Hava gəmisinin komandirinin səlahiyyətləri
Maddə 5
1. Əgər sonuncu uçuş məntəqəsi və ya nəzərdə tutulan enmənin növbəti məntəqəsi hava gəmisini
qeydiyyata alan dövlətdə yox, başqa dövlətdə yerləşirsə və ya hava gəmisi qeydiyyata alan dövlətdən başqa
digər dövlətin hava məkanında uçuşunu davam etdirirsə və belə şəxs hələ də hava gəmisindədirsə, bu Fəslin
müddəaları qeydiyyata alan dövlətin hava məkanında və ya açıq dəniz üzərində və ya istənilən dövlətin
ərazisindən kənarda yerləşən hər hansı digər rayon üzərində uçuş yerinə yetirən hava gəmisində şəxs
tərəfindən törədilmiş və ya törədilməsi hazırlanmış cinayət və hərəkətlərə münasibətdə tətbiq edilmir.
2. 1-ci Maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına baxmayaraq, bu Fəslin məqsədləri üçün hava gəmisi
minikdən sonra onun bütün xarici qapılarının bağlanması anından düşmək üçün belə qapılardan hər hansı
birinin açılması anınadək istənilən vaxt uçuşda hesab edilir. Məcburi enmə halında, dövlətin səlahiyyətli
hakimiyyət orqanları hava gəmisinə, habelə onda yerləşən şəxslərə və əmlaka görə məsuliyyəti öz üzərinə
götürənə qədər, bu Fəslin müddəalarının hava gəmisində törədilmiş cinayət və hərəkətlərə münasibətdə
tətbiq edilməsi davam etdirilir.
Maddə 6
1. Hava gəmisinin komandiri, şəxsin hava gəmisində 1-ci Maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
cinayət və ya hərəkətlər törətdiyini və ya törətməyə hazırlaşdığını güman etməyə kifayət qədər əsaslar
varsa, aşağıda göstərilənlər üçün zəruri olan məcburetmə tədbirləri daxil olmaqla, belə şəxsə qarşı ağlabatan
tədbirlər tətbiq edə bilər:
a) hava gəmisinin yaxud onda olan şəxslərin və ya əmlakın təhlükəsizliyini təmin etmək; və ya
b) hava gəmisində lazımi qaydanı və intizamı saxlamaq; və ya
c) hava gəmisinin komandirinə, bu Fəslin müddəalarına uyğun olaraq belə şəxsi səlahiyyətli
hakimiyyət orqanlarına vermək və ya onu düşürtmək imkanı yaratmaq.
2. Hava gəmisinin komandiri digər heyət üzvlərinin köməyini tələb edə və köməyinə icazə verə bilər
və onun məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq etmək hüququ olduğu hər hansı şəxsə qarşı belə tədbirləri tətbiq
etmək üçün sərnişinlərin köməyini xahiş edə və ya icazə verə bilər, lakin tələb edə bilməz. Əgər hər hansı
heyət üzvü və ya sərnişinin hava gəmisinin və ya onda olan şəxslərin və ya əmlakın təhlükəsizliyinin təmin
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edilməsi məqsədi ilə dərhal belə tədbirlərin görülməsinin zəruri olduğunu güman etməyə kifayət qədər əsası
varsa, bu zaman o, belə icazə olmadan ağlabatan qabaqlayıcı tədbirləri görə bilər.
Maddə 7
1. 6-cı Maddəyə uyğun olaraq şəxsə tətbiq edilmiş məcburetmə tədbirləri, aşağıdakı hallar istisna
olmaqla, hava gəmisinin endiyi istənilən məntəqənin hüdudlarından kənarda tətbiq edilmir:
a) belə məntəqə bu Konvensiyanın iştirakçısı olmayan dövlətin ərazisində yerləşir və onun
hakimiyyət orqanları belə şəxsin enməsinə icazə verməkdən imtina edir və ya belə tədbirlər onun
səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarına verilməsinə icazə verən məqsədlərlə 6-cı Maddənin 1 “c” bəndinə
uyğun olaraq tətbiq edilmişdir;
b) hava gəmisi məcburi yerə enir və hava gəmisinin komandiri belə şəxsi səlahiyyətli hakimiyyət
orqanlarına vermək iqtidarında deyil; və ya
c) bu şəxs məcburiyyət altında uçuşu davam etdirməyə razılaşır.
2. Hava gəmisinin komandiri mümkün olan ən qısa müddətdə və imkan daxilində, 6-cı Maddənin
müddəalarına uyğun olaraq hava gəmisində məcburetmə tədbirləri tətbiq edilmiş şəxslə hər hansı dövlətin
ərazisində enənə qədər, belə dövlətin hakimiyyət orqanlarına hava gəmisində məcburiyyət altında şəxs
olması faktı və belə məcburetmənin səbəbləri haqqında məlumat verir.
Maddə 8
1. Hava gəmisinin komandiri, bu, 6-cı Maddənin 1-ci bəndinin “a” və ya “b” yarımbəndlərinin
məqsədləri üçün zəruri olduğu dərəcədə, hava gəmisində 1-ci Maddənin 1 “b” bəndində nəzərdə tutulan
hərəkətləri törətdiyini və ya törətməyə hazırlaşdığını onun güman etməyə kifayət qədər əsası olduğu
istənilən şəxsi hava gəmisinin endiyi istənilən dövlətin ərazisində düşürdə bilər.
2. Hava gəmisinin komandiri, bu Maddəyə uyğun olaraq, istənilən şəxsi hava gəmisindən düşürtdüyü
dövlətin hakimiyyət orqanlarına belə düşürtmə faktı və onun səbəbləri haqqında məlumat verir.
Maddə 9
1. Hava gəmisinin komandiri, onun fikrinə görə, hava gəmisini qeydiyyata alan dövlətin cinayət
qanunvericiliyinə əsasən ağır cinayət olan hərəkəti hava gəmisində törətdiyini güman etməyə kifayət qədər
əsas olan istənilən şəxsi hava gəmisinin, ərazisində endiyi hər hansı Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
hakimiyyət orqanına verə bilər.
2. Hava gəmisinin komandiri, mümkün olan ən qısa müddətdə və imkan daxilində, hava gəmisində
hava gəmisinin komandirinin əvvəlki bəndə uyğun olaraq təhvil vermək niyyətində olduğu şəxslə Razılığa
gələn Dövlətin ərazisinə enənə qədər, bu dövlətin hakimiyyət orqanlarına belə şəxsi təhvil vermək niyyəti
və təhvil vermənin səbəbləri haqqında məlumat verir.
3. Hava gəmisinin komandiri hava gəmisini qeydiyyata almış dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq malik olduğu sübut və məlumatları bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq cinayətkar olması
ehtimal edilən istənilən şəxsin verildiyi səlahiyyətli orqanlara təqdim edir.
Maddə 10
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq edilmiş hərəkətlərə görə nə hava gəmisinin komandiri, nə digər heyət
üzvü, nə sərnişin, nə hava gəmisinin sahibi və ya istismarçısı, nə də adından uçuşun həyata keçirildiyi şəxs,
həmin hərəkətlər barəsində edilmiş olduğu şəxslə rəftara münasibətdə hər hansı bir məhkəmə işində
məsuliyyət daşımır.
IV fəsil

Hava gəmisinin qeyri-qanuni zəbti
Maddə 11
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1. Əgər gəminin göyərtəsində olan şəxs güc vasitəsilə və ya güc tətbiq etmək hədəsi ilə uçuş zamanı
müdaxilə, zəbtetmə aktı törədərsə və ya gəmi üzərində digər qeyri-qanuni nəzarəti həyata keçirərsə və ya
əgər o, bu cür aktı törətməyə hazırlaşarsa, bu zaman Razılığa gələn Dövlətlər hava gəmisi üzərində
komandirin nəzarətini bərpa etmək və ya nəzarəti onda saxlamaq üçün bütün zəruri tədbirləri görəcəkdir.
2. Əvvəlki bənddə nəzərdə tutulan hallarda hava gəmisinin endiyi Razılığa gələn Dövlət mümkün
olan ən qısa müddətdə sərnişinlərə və heyətə uçuşu davam etdirməyə imkan verir və hava gəmisini və onun
yükünü öz qanuni sahiblərinə qaytarır.
V fəsil

Dövlətlərin hüquq və vəzifələri
Maddə 12
Razılığa gələn istənilən Dövlət Razılığa gələn digər Dövlətdə qeydiyyata alınmış hava gəmisinin
komandirinə hər hansı şəxsi 8-ci Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq düşürtməyə icazə verir.
Maddə 13
1. Razılığa gələn istənilən Dövlət hava gəmisi komandirinin 9-cu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun
olaraq təhvil verdiyi istənilən şəxsi qəbul edir.
2. Razılığa gələn istənilən Dövlət, vəziyyətin bunu tələb etdiyinə əmin olduqda, 11-ci Maddənin 1ci bəndində nəzərdə tutulan hərəkətin edilməsində şübhəli sayılan istənilən şəxsin və təhvil almış olduğu
istənilən şəxsin müvafiq yerdə olmasını təmin etmək məqsədi ilə həbsə alır və ya digər tədbirləri görür.
Həbsə almaq və digər tədbirlər bu dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir, lakin həmin
tədbirlər yalnız cinayət icraatının və ya həmin şəxsin verilməsi üzrə icraatın başlanması üçün zəruri olan
vaxt ərzində davam edə bilər.
3. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq həbsdə olan istənilən şəxsə onun vətəndaşı olduğu dövlətin ən yaxın
müvafiq nümayəndəsi ilə dərhal əlaqə yaratmaqda yardım edilir.
4. 9-cu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq şəxsin təhvil verildiyi və ya 11-ci Maddənin 1-ci
bəndində nəzərdə tutulan hərəkət törədildikdən sonra ərazisində hava gəmisinin endiyi Razılığa gələn
istənilən Dövlət dərhal faktların ilkin təhqiqatını aparır.
5. Dövlət bu Maddəyə uyğun olaraq şəxsi həbsə aldığı zaman o, hava gəmisinin qeydiyyata alındığı
dövlətə və tutulmuş şəxsin vətəndaşı olduğu dövlətə, əgər məqsədəuyğun hesab edərsə, maraqlı olan
istənilən digər dövlətə belə şəxsin həbsə alınması faktı və onun tutulması üçün əsas olan hallar barədə
dərhal məlumat verir. Bu Maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulan ilkin təhqiqat aparan dövlət yuxarıda
adı çəkilmiş dövlətlərə onun aldığı məlumatlar barədə dərhal məlumat verir və onun yurisdiksiyasını həyata
keçirmək niyyətində olub-olmadığını göstərir.
Maddə 14
1. Əgər istənilən şəxs 8-ci Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq hava gəmisindən düşürülübsə və ya
9-cu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təhvil verilibsə və ya 11-ci Maddənin 1-ci bəndində nəzərdə
tutulan hərəkəti törətdikdən sonra düşürülübsə və belə şəxs öz uçuşunu davam etdirə bilmirsə və ya davam
etdirmək istəmirsə və enmə dövləti onu qəbul etməkdən imtina edirsə, belə dövlət, sözügedən şəxs bu
dövlətin vətəndaşı və ya daimi sakini deyilsə, onu vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin ərazisinə
və ya uçuşa başladığı dövlətin ərazisinə qaytara bilər.
2. 13-cü Maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan düşürmə, təhvil vermə, həbsetmə və ya digər
tədbirlər, habelə qeyd edilən şəxsin qaytarılması, şəxslərin müvafiq dövlətin ərazisinə gəlməsinə və ya
baxılmasına dair qanunvericiliyinə əsasən onun ərazisinə buraxılması hesab edilmir və bu Konvensiyada
heç nə Razılığa gələn Dövlətin ərazisindən şəxslərin sürgün edilməsinə dair qanunvericiliyinə təsir etmir.
Maddə 15
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1. 14-cü Maddəyə xələl gətirməyərək, 8-ci Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq düşürülmüş və ya
9-cu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təhvil verilmiş və ya 11-ci Maddənin 1-ci bəndində nəzərdə
tutulan hərəkəti törətdikdən sonra düşürülmüş və öz uçuşunu davam etdirmək istəyən istənilən şəxs, əgər
enmənin həyata keçirildiyi dövlətin qanunvericiliyi cinayət icraatının və ya verilmə üzrə icraatın məqsədləri
üçün onun iştirakını tələb etmirsə, mümkün olan ən qısa müddətdə öz seçimi ilə istənilən məntəqəyə
getməyi davam etdirmək hüququna malikdir.
2. Razılığa gələn Dövlət, öz ərazisinə daxil olmağa və daxil olmaq üçün icazəyə, qəbul olunmağa və
ya sürgün edilməyə aid olan qanunvericiliyinə xələl gətirmədən, ərazisində 8-ci Maddənin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq düşürdülmüş və ya 9-cu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq verilmiş və ya 11-ci Maddənin
1-ci bəndində nəzərdə tutulan aktın törədilməsində şübhəli bilinən və düşürdülmüş şəxslə, həmin şəxsin
müdafiəsi və təhlükəsizliyi məqsədi ilə oxşar hallarda belə Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşları ilə
davrandığı kimi rəftar etməlidir.
VI fəsil

Digər müddəalar
Maddə 16
1. Razılığa gələn Dövlətdə qeydiyyata alınmış hava gəmisində törədilən cinayətlərə verilmə
məqsədləri üçün, onların yalnız törədildiyi yerdə yox, həmçinin hava gəmisini qeydiyyata alan dövlətin
ərazisində də törədildiyi kimi baxılır.
2. Əvvəlki bəndin müddəalarına xələl gətirməyərək, bu Konvensiyanın heç bir müddəası verilməni
həyata keçirmək öhdəliyi yaratmış hesab edilmir.
Maddə 17
Razılığa gələn Dövlətlər, istənilən təhqiqat və ya tutulma tədbirləri və ya hava gəmisində törədilmiş
istənilən cinayətlə bağlı yurisdiksiya başqa şəkildə həyata keçirildiyi zaman, təhlükəsizliyə və
aeronaviqasiyanın digər maraqlarına lazımi diqqət yetirir və hava gəmisinin, sərnişinlərin, heyətin və ya
yükün lazımsız ləngiməsinə yol verməmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər.
Maddə 18
Əgər Razılığa gələn Dövlətlər, dövlətlərin heç birində qeydiyyata alınmamış hava gəmilərini istismar
edən birgə istismar hava-nəqliyyat təşkilatları və ya beynəlxalq istismar agentlikləri yaradırsa, bu dövlətlər
işin vəziyyətinə uyğun olaraq öz sıralarından bu Konvensiyanın məqsədləri üçün qeydiyyata alan dövlət
kimi baxılan dövləti təyin edir və bildirişi bu Konvensiyanın iştirakçısı olan bütün dövlətlərə göndərən
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına bu barədə məlumat verirlər.
VII fəsil

Yekun müddəaları
Maddə 19
Bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixədək, 21-ci Maddənin müddəalarına uyğun olaraq, o, bu
tarixdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ya onun ixtisaslaşdırılmış təsisatlarından birinin üzvü olan
istənilən dövlətin adından imzalanmaq üçün açıq qalır.
Maddə 20
1. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər tərəfindən onların konstitusiya prosedurlarına uyğun
olaraq ratifikasiya olunmalıdır.
2. Ratifikasiya sənədləri saxlanmaq üçün Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına saxlanca verilir.
Maddə 21
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1. Bu Konvensiya onu imzalamış on iki dövlət öz ratifikasiya sənədini saxlanca təhvil verdikdən
sonra, on ikinci ratifikasiya fərmanının saxlanca təhvil verilməsindən sonrakı 90-cı (doxsanıncı) gün onlara
münasibətdə qüvvəyə minəcəkdir. Konvensiya, onu daha gec ratifikasiya edən hər bir dövlət üçün həmin
dövlətin ratifikasiya sənədini saxlanca təhvil verdikdən sonrakı 90-cı (doxsanıncı) gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra, o, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Baş
katibində qeydiyyata alınacaqdır.
Maddə 22
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra, o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ya onun
ixtisaslaşdırılmış təsisatlarından birinin üzvü olan istənilən dövlətin qoşulması üçün açıq olacaqdır.
2. Dövlətin qoşulması haqqında sənəd saxlanmaq üçün Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına təhvil
verilir və saxlanca verildikdən sonrakı 90-cı (doxsanıncı) gün qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 23
1. Razılığa gələn istənilən Dövlət Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına bildiriş göndərməklə bu
Konvensiyada iştirakını dayandıra bilər.
2. Konvensiyada iştirakdan imtina, bu barədə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının bildiriş aldığı
tarixdən 6 (altı) ay keçdikdən sonra qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 24
1. İki və daha çox Razılığa gələn Dövlət arasında bu Konvensiyanın təfsirinə və ya tətbiqinə aid olan,
danışıqlar vasitəsi ilə tənzimlənə bilməyən istənilən mübahisə dövlətlərdən birinin müraciəti ilə arbitraja
veriləcəkdir. Arbitraj haqqında müraciətin edildiyi gündən sonrakı 6 (altı) ay ərzində Tərəflər arbitrajın
təşkilinə dair məsələ üzrə razılığa gələ bilməzlərsə, mübahisə, bu Tərəflərdən hər hansı birinin Beynəlxalq
Ədalət Məhkəməsinin Nizamnaməsinə uyğun olaraq etdiyi müraciəti ilə Beynəlxalq Məhkəməyə verilə
bilər.
2. Hər bir dövlət bu Konvensiyanın imzalanması və ya ratifikasiya edilməsi və ya ona qoşulma
zamanı özünün əvvəlki bəndin müddəaları ilə bağlı olduğunu hesab etmədiyini bəyan edə bilər. Razılığa
gələn digər dövlətlər, belə qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn hər hansı Dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərdə
əvvəlki bəndin müddəaları ilə bağlı olmayacaqlar.
3. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn hər hansı Dövlət Beynəlxalq Mülki
Aviasiya Təşkilatına göndərilən bildiriş vasitəsi ilə bu qeyd-şərti istənilən vaxt geri götürə bilər.
Maddə 25
24-cü Maddədə nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 26
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan və ya onun
ixtisaslaşdırılmış təsisatlarından birinin üzvü olan bütün dövlətlərə aşağıda göstərilənlər barədə məlumat
verir:
a) bu Konvensiyanın hər bir imzalanması və imzalanma tarixi haqqında;
b) hər bir ratifikasiya sənədinin və ya qoşulma barədə sənədin saxlanca verilməsi və saxlanca
verilmənin tarixi haqqında;
c) 21-ci Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
d) denonsasiya barədə hər bir bildirişin alınması tarixi və denonsasiyanın tarixi haqqında; və
e) 24-cü Maddəyə uyğun olaraq edilmiş hər bir müraciət və bildirişin alınması və alınma tarixi
haqqında.
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Aşağıda imza edən, öz hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
1963-cü il 14 sentyabr tarixində Tokio şəhərində ingilis, ispan və fransız dillərində tərtib
olunmuşdur. Bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Bu Konvensiya Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına saxlanca verilir. O, orada 19-cu Maddəyə
uyğun olaraq imzalanmaq üçün açıq qalır və adı çəkilən Təşkilat Konvensiyanın təsdiq olunmuş nüsxələrini
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ya onun hər hansı ixtisaslaşdırılmış təsisatının üzvü olan dövlətlərə
göndərir.
“Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında” Konvensiyaya dair

Qeyd-şərt
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
o özünü Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 1-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.

1429

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1980-ci il martın 3-də Vyana şəhərində imzalanmış "Nüvə materialının
fiziki mühafizəsi haqqında" Konvensiyaya qeyd-şərtlə (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 547-IIQ
Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında

KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər
hər bir dövlətin atom enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi və inkişafı hüququnu və atom enerjisinin
dinc məqsədlərlə istifadəsi nəticəsində mümkün fayda əldə etmək üçün onların qanuni maraqlarını
tanıyaraq,
atom enerjisinin dinc məqsədlərlə tətbiqi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa yardımın göstərilməsi
zərurətinə əmin olaraq,
nüvə materialının qanunsuz əldə edilməsi və istifadəsi nəticəsində yaranan potensial təhlükənin
qarşısının alınmasını arzu edərək,
nüvə materialına münasibətdə qanun pozuntularının ciddi narahatlığa səbəb olmasına, belə qanun
pozuntularının qarşısının alınması və aşkar edilməsini və onlara görə cəzalandırmanı nəzərdə tutan müvafiq
və səmərəli tədbirlərin görülməsi üçün böyük ehtiyacın olmasına əmin olaraq,
nüvə materialının fiziki mühafizəsi üzrə hər bir iştirakçı dövlətin milli qanunvericiliyinə və bu
Konvensiyaya uyğun olaraq səmərəli tədbirlərin işlənib hazırlanması məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlığın
vacibliyini dərk edərək,
bu Konvensiyanın, nüvə materialının təhlükəsiz yerdəyişməsinə yardım etməli olduğuna əmin
olaraq,
eyni zamanda nüvə materialının ölkə daxilində istifadəsi, saxlanılması və daşınması zamanı onun
fiziki mühafizəsinin vacibliyini vurğulayaraq,
hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən nüvə materialının səmərəli fiziki mühafizəsinin vacibliyini etiraf
edərək və belə materialın ciddi fiziki mühafizə altında olduğunu və bundan sonra da olacağını dərk edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “nüvə materialı” dedikdə, 238-plutonium üzrə 80%-dən artıq olan izotoplarla zənginləşdirilmiş
plutonim istisna olmaqla, təbiətdə filiz və filiz qalıqlarından fərqli formada rast gəlinən və izotoplar
qarışığından ibarət olan plutonim və uran-233, uran-235 üzrə 80%-dən artıq olan izotoplarla
zənginləşdirilmiş uran istisna olmaqla, təbiətdə filiz və filiz qalıqlarından fərqli formada rast gəlinən və
izotoplar qarışığından ibarət olan uran və yuxarıda adı çəkilən elementlərdən birini və ya bir neçəsini
özündə cəmləşdirən istənilən material başa düşülür;
b) “uran-233 və ya uran-235 izotopları ilə zənginləşdirilmiş uran” dedikdə, uran-235 və ya uran233 izotoplarım özündə cəmləşdirən yaxud uran-238 izotopu ilə müqayisədə həmin izotopların cəminin
qalıq faizi təbiətdə rast gəlinən uran-238 izotopu ilə müqayisədə uran-235 izotopunun faizindən yuxarı olan
hər iki izotopu eyni miqdarda özündə cəmləşdirən uran başa düşülür;
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c) “nüvə materialının beynəlxalq daşınması” dedikdə, nüvə materialının istənilən nəqliyyat növü
ilə onu göndərən dövlətin qurğusundan göndərildiyi tarixdən etibarən son təyinat yeri olan alan dövlətin
qurğusuna çatdırılmasına qədər, yükün mənşəyi sayılan dövlətin ərazi hüdudlarından kənara daşınması başa
düşülür.
Maddə 2
1. Bu Konvensiya dinc məqsədlə istifadə edilən və beynəlxalq daşınma prosesində olan nüvə
materialına tətbiq edilir.
2. 3-cü və 4-cü maddələr və 5-ci maddənin 3-cü bəndi istisna olmaqla, bu Konvensiya eyni zamanda,
dinc məqsədlə ölkə daxilində istifadə edilən, saxlanılan və daşman nüvə materialına da tətbiq edilir.
3. İştirakçı dövlətlərin dinc məqsədlərlə istifadə edilən nüvə materialına münasibətdə öz üzərinə
götürdükləri 2-ci bəndlə əhatə olunan xüsusi öhdəliklərdən savayı, nüvə materialının dövlət daxilində
istifadəsi, saxlanılması və daşınması zamanı, bu Konvensiyanın heç bir müddəası dövlət daxilində bu cür
nüvə materialının istifadəsinə, saxlanılmasına və daşınmasına münasibətdə dövlətlərin suveren hüquqlarına
toxunan müddəa kimi şərh edilməməlidir.
Maddə 3
Hər bir iştirakçı dövlət, öz ərazi hüdudlarında olan və ya onun yurisdiksiyası altında hərəkət edən
gəmidə və ya təyyarədə olan, əgər belə gəmi və ya təyyarə həmin dövlətə və ya həmin dövlətdən kənara
daşınmada iştirak edirsə, nüvə materialının beynəlxalq daşınması zamanı, bu cür daşınmanın, mümkün
qədər, I Əlavədə göstərilən səviyyədə mühafizə olunmasını təmin etmək üçün beynəlxalq hüquqa uyğun
olaraq və öz milli qanunvericiliyi çərçivəsində lazımi tədbirlər görür.
Maddə 4
1 Əgər hər hansı bir iştirakçı dövlət nüvə materialının beynəlxalq daşınma zamanı I Əlavədə
göstərilən səviyyədə mühafizə olunacağı barədə təminat almamışdırsa, həmin iştirakçı dövlət bu cür nüvə
materialım ixrac etmir və ya onun ixrac edilməsinə icazə vermir.
2. Əgər hər hansı bir iştirakçı dövlət nüvə materialının beynəlxalq daşınma zamanı I Əlavədə
göstərilən səviyyədə mühafizə olunacağı barədə təminat almamışdırsa, həmin iştirakçı dövlət bu cür nüvə
materialını bu Konvensiyanın iştirakçısı olmayan dövlətdən idxal etmir və ya onun idxal edilməsinə icazə
vermir.
3. Əgər hər hansı bir iştirakçı dövlət nüvə materialının beynəlxalq daşınma zamanı, imkan daxilində,
I Əlavədə göstərilən səviyyədə mühafizə olunacağı barədə təminat almamışdırsa, həmin iştirakçı dövlət bu
cür nüvə materialının bu Konvensiyanın iştirakçısı olmayan dövlətlər arasında daşınması üçün öz
ərazisindən quru və ya daxili su yolları yaxud öz aeroportları və ya su limanları vasitəsi ilə tranzit
daşınmasına icazə vermir.
4. Hər bir iştirakçı dövlət öz qanunvericiliyi çərçivəsində, eyni dövlətin bir hissəsindən həmin
dövlətin digər hissəsinə beynəlxalq su və ya hava məkanı ilə daşman nüvə materialına münasibətdə I
Əlavədə göstərilən fiziki mühafizə səviyyəsini tətbiq edir.
5. Nüvə materialının I Əlavədə göstərilən səviyyədə mühafizə olunması barədə təminat almağa görə
məsul olan iştirakçı dövlət, yuxarıda qeyd olunan 1 - 3-cü bəndlərə uyğun olaraq, ərazisindən nüvə
materialının quru və ya daxili su yolları ilə keçməsi nəzərdə tutulan və ya aeroportlarına yaxud su
limanlarına nüvə materialı ilə daxil olması nəzərdə tutulan dövlətləri müəyyən edir və əvvəlcədən
məlumatlandırır.
6.1 bənddə göstərilən təminatların alınmasına görə məsuliyyət, qarşılıqlı razılaşma yolu ilə
daşınmada idxalçı dövlət qismində çıxış edən iştirakçı dövlətə verilə bilər.
7. Bu maddənin heç bir müddəası, dövlətin ərazi suverenliyinə və yurisdiksiyasına, o cümlədən onun
hava məkanı və ərazisindəki dəniz üzərindəki yurisdiksiyası və suverenliyinə toxunan müddəa kimi şərh
edilmir.
Maddə 5
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1. İştirakçı dövlətlər nüvə materialının fiziki mühafizəsinə görə və onun geri qaytarılması üzrə
razılaşdırılmış tədbirlərə görə və nüvə materialının hər hansı bir qeyri-qanuni yerdəyişməsi, istifadəsi və
daşınması zamanı və ya bu cür hərəkətin baş verməsinə real təhlükə olan hallarda cavab tədbirlərinə görə
məsul olan mərkəzi orqan və əlaqə məntəqəsi müəyyən edirlər və bu barədə bilavasitə və ya Atom Enerjisi
üzrə Beynəlxalq Agentlik vasitəsi ilə bir-birinə məlumat verirlər.
2. Nüvə materialı oğurlandıqda, soyğunçuluqla və ya digər hər hansı bir üsulla ələ keçirildikdə və ya
bu cür hərəkətin baş verməsinə real təhlükə olduqda, iştirakçı dövlətlər öz qanunvericiliklərinə uyğun
olaraq maksimal əməkdaşlığı təmin edir və belə xahişlə müraciət edən istənilən dövlətə bu cür nüvə
materialının geri qaytarılmasında və mühafizə olunmasında yardım edirlər. Xüsusilə də:
a) iştirakçı dövlət müvafiq tədbirlər görür ki, nüvə materialının oğurlanmasına, soyğunçuluqla ələ
keçirilməsinə və ya digər hər hansı bir qeyri-qanuni üsulla ələ keçirilməsi və ya bu cür hərəkətin baş
verməsinə real təhlükə olması barədə onun fikrincə aidiyyəti olan digər dövlətləri mümkün qədər tez
məlumatlandırsın və eyni zamanda, lazım gəldikdə, beynəlxalq təşkilatları da məlumatlandıra bilsin;
b) lazım gəldikdə, maraqlı iştirakçı dövlətlər təhlükə altında olan nüvə materialının mühafizəsini
təmin etmək, nəqliyyat konteynerinin salamatlığını yoxlamaq və ya qeyri-qanuni yolla ələ keçirilmiş nüvə
materialını geri qaytarmaq məqsədi ilə bir-biri ilə və ya beynəlxalq təşkilatlarla məlumat mübadiləsi həyata
keçirir və;
i) diplomatik və digər razılaşdırılmış kanallarla öz səylərini əlaqələndirirlər;
ii) sorğu edildikdə, yardım göstərirlər;
iii) yuxarıda qeyd olunan hallar nəticəsində oğurlanmış və ya itirilmiş nüvə materialının geri
qaytarılmasını təmin edirlər.
Bu cür əməkdaşlığın həyata keçirilmə üsulları maraqlı iştirakçı dövlətlər tərəfindən müəyyən edilir.
3. İştirakçı dövlətlər, nüvə materialının beynəlxalq daşınma zamanı fiziki mühafizə sisteminin
təşkilinə, yaxşılaşdırılmasına və istismarına dair tövsiyələr almaq məqsədi ilə, bilavasitə yaxud beynəlxalq
təşkilatlar vasitəsi ilə bir-biri ilə lazımi qaydada əməkdaşlıq edir və məsləhətləşmələr keçirirlər.
Maddə 6
1. İştirakçı dövlətlər, bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən digər iştirakçı dövlətlərdən məxfi
şəkildə aldıqları hər hansı bir məlumatın məxfiliyini qorumaq və ya bu Konvensiyanı həyata keçirmək
məqsədi ilə keçirilən fəaliyyətdə iştirak edən zaman öz milli qanunvericiliklərinə uyğun gələn müvafiq
tədbirlər görürlər. Əgər iştirakçı dövlətlər beynəlxalq təşkilatlara məlumatları məxfi şəkildə təqdim
edirlərsə, onda bu cür məlumatın məxfiliyinin qorunmasını təmin etmək üçün tədbirlər görülür.
2. Bu Konvensiyanın şərtlərinə görə, iştirakçı dövlətlərdən, milli qanunvericiliyə əsasən
açıqlanmasına icazə verilməyən və ya maraqlı dövlətin təhlükəsizliyini və ya nüvə materialının fiziki
mühafizəsini təhlükə altına qoyan hər hansı bir məlumatın təqdim edilməsi tələb olunmur.
Maddə 7
1. Qəsdən törətmə:
a) səlahiyyətli orqanların icazəsi olmadan nüvə materialının alınması, əldə edilməsi, istifadəsi,
ötürülməsi, formasının dəyişdirilməsi, məhv edilməsi və yayılması kimi, hər hansı bir şəxsin ölümü ilə
nəticələnən və ya nəticələnə bilən və ya ona ciddi xələl gətirən və ya gətirə bilən və ya mülkiyyətə
əhəmiyyətli zərərin yetirilməsi ilə nəticələnən və ya nəticələnə bilən hərəkətlər;
b) nüvə materialının oğurlanması və ya onun soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirilməsi;
c) nüvə materialının aldatma yolu ilə mənimsənilməsi və ya əldə edilməsi;
d) nüvə materialının verilməsinə dair güc ilə hədələməklə və ya güc tətbiq etməklə və ya hər hansı
bir qorxutma yolu ilə ifadə olunan hərəkətlər;
e)
i) Hər hansı bir şəxsi öldürmək və ya ona ciddi xələl gətirmək və ya mülkiyyətə əhəmiyyətli zərər
yetirmək məqsədi ilə nüvə materialından istifadə etmək və ya;
ii) fiziki və ya hüquqi şəxsi, beynəlxalq təşkilatı və ya dövləti hər hansı bir hərəkəti etmək və ya
ondan çəkindirmək məqsədi ilə “b” yarımbəndində göstərilən hüquqpozmanı törətmək hədələri;
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f) “a”, “b” və ya “c” yarımbəndlərində göstərilən hər hansı bir hüquqpozmanı törətməyə cəhd etmək
hədələri;
g) “a” - “f ’ yarımbəndlərində göstərilən hər hansı bir hüquqpozmada iştirakçılıq hərəkətləri
hər bir iştirakçı dövlət tərəfindən öz milli qanunvericiliyi çərçivəsində cəzalandırılan hüquqpozma
hesab edilir.
2. Hər bir iştirakçı dövlət bu maddədə sadalanan hüquqpozmaların törədilməsinə görə, həmin
hüquqpozmaların ağırlaşdırıcı halları nəzərə alınmaqla, müvafiq cəzalandırma tədbirləri görür.
Maddə 8
1. Hər bir iştirakçı dövlət 7-ci maddədə göstərilən hüquqpozmalara dair öz yurisdiksiyasını müəyyən
etmək üçün aşağıdakı hallarda lazımi tədbirlər görür:
a) hüquqpozma həmin dövlətin ərazisində yaxud həmin dövlətdə qeydiyyata alınmış təyyarənin və
ya gəminin göyərtəsində törədildikdə;
b) hüquqpozmada şübhəli bilinən şəxs həmin dövlətin vətəndaşı olduqda.
2. Eyni zamanda hər bir iştirakçı dövlət, hüquqpozmada şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində olduqda
və o, 11-ci maddəyə uyğun olaraq hüquqpozmada şübhəli bilinən şəxsi 1-ci bənddə göstərilən dövlətlərin
heç birinə vermədiyi hallarda öz yurisdiksiyasını həmin hüquqpozmalara tətbiq etmək üçün lazımi tədbirlər
görür.
3. Bu Konvensiya milli qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilənlər hansı bir cinayət
yurisdiksiyasını istisna etmir.
4. 1-ci və 2-ci bəndlərdə göstərilən iştirakçı dövlətlərdən savayı, hər bir iştirakçı dövlət beynəlxalq
hüquqa uyğun olaraq 7-ci maddədə əks etdirilmiş hüquqpozmalara dair öz yurisdiksiyasını o halda
müəyyən edə bilər ki, həmin iştirakçı dövlət nüvə materialının daşınmasında idxal yaxud ixrac edən dövlət
kimi çıxış etmiş olsun.
Maddə 9
Kifayət qədər əsasların mövcud olmasına əmin olaraq, ərazisində hüquqpozmada şübhəli bilinən
şəxsin olduğu iştirakçı dövlət öz milli qanunvericiliyinə, uyğun olaraq, həmin şəxsin məhkəməyə gəlməsini
və ya onun verilməsini təmin etmək üçün həbs etmək də daxil olmaqla, lazımi tədbirlər görür. 8-ci maddəyə
uyğun olaraq yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi tələb olunan dövlətlər və lazım gəldikdə, bütün digər
maraqlı dövlətlər bu maddəyə uyğun olaraq görülmüş tədbirlər haqqında məlumatlandırılır.
Maddə 10
Ərazisində hüquqpozmada şübhəli bilinən şəxsin olduğu iştirakçı dövlət həmin şəxsi vermirsə, o, hər
hansı bir istisnalara və əsassız ləngitmələrə yol vermədən işi, həmin dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq, məhkəmə araşdırması vasitəsi ilə cinayət təqibi məqsədi ilə öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir.
Maddə 11
1. 7-ci maddədə sadalanan hüquqpozmalara, iştirakçı dövlətlər arasında mövcud olan verilmə
haqqında istənilən sazişə daxil edilmiş hüquqpozanların (cinayətkarların) verilməsi ilə bağlı olan
hüquqpozmalar kimi baxılır, qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilir. İştirakçı dövlətlər bu hüquqpozmaları
verilmə ilə bağlı hüquqpozmalar kimi, onlar arasında cinayətkarların verilməsi haqqında gələcəkdə
bağlanacaq bütün razılaşmalara daxil etmək öhdəliyini öz üzərinə götürürlər.
2. Hüquqpozanın (cinayətkarın) verilməsini bu cür sazişin mövcudluğu ilə şərtləndirən iştirakçı
dövlət verilmə haqqında sazişlə bağlı olmayan digər iştirakçı dövlətdən verilmə haqqında sorğu alarsa, bu
Konvensiyanı öz istəyi ilə bu cür pozuntularla bağlı verilmə üçün hüquqi əsas kimi götürə bilər. Verilməyə,
sorğu almış dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər müddəalar da tətbiq edilir.
3. Hüquqpozanın (cinayətkarın) verilməsini bu cür sazişin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən iştirakçı
dövlətlər, öz aralarında qeyd olunan hüquqpozmaları sorğu almış dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan müddəaların tətbiq edildiyi verilmə ilə bağlı olan hüquqpozmalar kimi tanıyırlar.
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4. İştirakçı dövlətlər arasında həyata keçirilən verilmə məqsədi ilə hüquqpozmaların hər birinə,
yalnız həmin hüquqpozmanın baş verdiyi yerdə törədilmiş kimi deyil, həmçinin 8-ci maddənin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq öz yurisdiksiyasını tətbiq etməsi tələb edilən iştirakçı dövlətlərin ərazisində törədilmiş
hüquqpozma kimi baxılır.
Maddə 12
7-ci maddədə qeyd olunan hər hansı bir hüquqpozma ilə bağlı barəsində məhkəmə araşdırması
aparılan şəxsə, məhkəmə araşdırmasının bütün mərhələlərində ədalətli rəftara təminat verilir.
Maddə 13
1. İştirakçı dövlətlər, 7-ci maddədə qeyd olunan hüquqpozmalarla əlaqədar həyata keçirilən cinayət
məhkəmə araşdırması ilə bağlı, o cümlədən onların sərəncamında bu cür məhkəmə araşdırması üçün zəruri
olan sübutların təqdim edilməsi ilə bağlı bir-birinə maksimal dərəcədə yardım edirlər. Bütün hallarda
yardımın göstərilməsi haqqında sorğunu almış dövlətin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları, cinayət işlərinə dair qarşılıqlı yardımı tam və ya qismən
nizamlayan və ya nizamlayacaq hər hansı bir digər ikitərəfli yaxud çoxtərəfli müqavilədən irəli gələn
öhdəliklərə toxunmur.
Maddə 14
1. Hər bır iştirakçı dövlət bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə aid olan öz qanun və qətnamələri
haqqında depozitarini məlumatlandırır. Depozitari vaxtaşırı belə məlumatı bu Konvensiyanın iştirakçısı
olan bütün dövlətlərə göndərir.
2. Ərazisində hüquqpozmada şübhəli bilinən şəxsə qarşı cinayət təqibi başlanılmış iştirakçı dövlət,
imkan daxilində, ilk növbədə bilavasitə maraqlı dövlətləri məhkəmə araşdırmasının yekun nəticələri
haqqında məlumatlandırır. Eyni zamanda iştirakçı dövlət yekun qərar haqqında bütün iştirakçı dövlətləri
bu barədə məlumatlandıran depozitariyə də xəbər verir.
3. Əgər hüquqpozma dövlət daxilində istifadə edilən, saxlanılan və ya daşınan dinc məqsədlərlə
istifadə edilən nüvə materialına aiddirsə və hüquqpozmada şübhəli bilinən şəxs və nüvə materialı
hüquqpozmanın törədildiyi iştirakçı dövlətin ərazisində qalırsa, bu Konvensiyanın heç bir müddəası,
iştirakçı dövlətə bu cür hüquqpozmadan irəli gələn cinayət məhkəmə araşdırmasına dair məlumatın təqdim
edilməsi tələbi kimi şərh edilə bilməz.
Maddə 15
Əlavələr bu Konvensiyanın ayrılmaz hissəsi hesab edilir.
Maddə 16
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən etibarən beş il müddət bitdikdən sonra depozitari həmin
Konvensiyanın yerinə yetirilməsi və onun preambulasının, bütün əməli hissələrinin və Əlavələrin hazırkı
vəziyyətin tələblərinə uyğun olması haqqında məsələlərə baxılması üzrə iştirakçı dövlətlərin konfransını
çağırır.
2. Sonradan bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin əksəriyyəti beş ildə bir dəfədən az
olmayaraq, depozitariyə müvafiq təkliflə-müraciət etmədə, həmin məqsədlə sonrakı konfransları çağıra
bilər.
Maddə 17
1. Bu Konvensiyanın tətbiqinə və şərhinə dair iki və ya bir neçə iştirakçı dövlət arasında mübahisə
yarandıqda, həmin iştirakçı dövlətlər mübahisənin danışıqlar yolu və ya mübahisədə olan bütün tərəflər
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üçün münasib sayılan digər dinc tənzimləmə üsulları ilə tənzimlənməsi məqsədi ilə birgə məsləhətləşmələr
keçirirlər.
2. Buna bənzər hər hansı bir mübahisə, 1-ci bənddə qeyd olunan üsullarla həll edilə bilmirsə,
mübahisədə iştirak edən hər hansı bir tərəfin xahişi ilə qərarın qəbul edilməsi üçün arbitraja verilir və ya
Beynəlxalq Məhkəməyə göndərilir. Mübahisə arbitraja verildikdə, əgər mübahisə tərəfləri müraciət daxil
olduğu tarixdən etibarən 6 ay ərzində arbitraj araşdırmasının təşkilinə dair razılığa gələ bilmirlərsə,
tərəflərdən biri bir və ya bir neçə arbitrin təyin edilməsinə dair Beynəlxalq Məhkəmənin sədrinə və ya
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə müraciət edə bilərlər. Mübahisədə iştirak edən tərəflərin
müraciətləri ziddiyyətli olduqda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə edilən müraciət üstünlük
təşkil edir.
3. İstənilən iştirakçı dövlət bu Konvensiyanı imzalayan, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən zaman
və ya ona qoşulan zaman bəyan edə bilər ki, o, 2-ci bənddə nəzərdə tutulan bir yaxud hər iki mübahisənin
həll edilməsi prosedurlarına özünü bağlı hesab etmir. Digər iştirakçı dövlətlər 2-ci bənddə nəzərdə tutulan
mübahisələrin həll edilməsi proseduruna dair qeyd-şərt etmiş iştirakçı dövlətə münasibətdə, həmin
prosedura bağlı hesab edilmir.
4. a) 3-cü bəndə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş hər hansı bir iştirakçı dövlət, depozitarini bu barədə
məlumatlandırmaqla, istənilən zaman həmin qeyd-şərti geri götürə bilər.
Maddə 18
1. Bu Konvensiya 1980-ci il 3 mart tarixindən etibarən onun qüvvəyə minməsinə qədər Atom
Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Vyanada yerləşən mərkəzi idarələrində və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nyu-Yorkda yerləşən mərkəzi idarələrində bütün iştirakçı dövlətlər tərəfindən imzalanmaq
üçün açıq olacaqdır.
2. Bu Konvensiya, onu imzalamış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
3. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra bütün dövlətlərin ona qoşulması üçün açıq olacaqdır.
4. a) Bu Konvensiya beynəlxalq təşkilatlar və inteqrasiya və ya digər xarakterli regional təşkilatlar
tərəfindən imzalanması və ya belə təşkilatların ona qoşulması üçün açıqdır, bu şərtlə ki, istənilən belə
təşkilat suveren dövlətlərdən ibarət olsun və bu Konvensiya ilə əhatə olunan məsələlərə dair danışıqlar
aparmaq, beynəlxalq sazişlər bağlamaq və tətbiq etmək səlahiyyətinə malik olsunlar;
b) onların səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərdə belə təşkilatlar bu Konvensiya ilə iştirakçı
dövlətlərin üzərinə düşən öhdəliklərin yerinə yetirilməsini və hüquqların həyata keçirilməsini öz adlarından
həyata keçirirlər; belə təşkilat bu Konvensiyanın iştirakçısı olaraq, hansı dövlətlərin onun üzvü olduğunu
və bu Konvensiyanın hansı maddələrinin ona tətbiq edilmədiyini əks etdirən bəyanatı depozitariyə
göndərir;
c) belə təşkilat onun iştirakçısı olan dövlətlərin səslərinə əlavə olaraq, hər hansı bir səsə malik
deyildir.
5. Ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədlər depozitariyə saxlanca
verilir.
Maddə 19
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında iyirmi birinci sənəd depozitariyə saxlanca
verildiyi tarixdən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə haqqında iyirmi birinci sənəd depozitariyə
saxlanca verildiyi tarixdən sonra onu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmiş və ya ona qoşulmuş hər bir
iştirakçı dövlətə münasibətdə bu Konvensiya, həmin iştirakçı dövlət ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
haqqında öz sənədini depozitariyə saxlanca verdiyi tarixdən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 20
1. 16-cı maddəyə xələl gətirmədən iştirakçı dövlət bu Konvensiyaya düzəlişlərin edilməsini təklif
edə bilər. Təklif edilən düzəliş depozitariyə göndərilir, o da təxirə salmadan həmin təklifi bütün iştirakçı
dövlətlərə göndərir. Əgər iştirakçı dövlətlərin əksəriyyəti təklif edilən düzəlişlərin nəzərdən keçirilməsi
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üçün depozitaridən konfransın çağırılmasını tələb edirsə, onda depozitari bütün iştirakçı dövlətləri
dəvətnamələrin göndərilməsindən sonra 30 gündən tez olmayaraq açılması nəzərdə tutulan belə konfransa
dəvət edir. Konfransda iştirakçı dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş istənilən düzəliş təxirə
salınmadan bütün iştirakçı dövlətlərə göndərilir.
2. Düzəlişin ratifikasiyası, qəbulu və ya təsdiqi haqqında sənədi saxlanca verən hər bir iştirakçı
dövlətə münasibətdə düzəliş, iştirakçı dövlətlərin üçdə ikisi ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq haqqında öz
sənədlərini (sənədini) depozitariyə saxlanca verdiyi tarixdən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Bundan sonra istənilən digər iştirakçı dövlətə münasibətdə düzəliş, həmin dövlət ratifikasiya, qəbul və ya
təsdiqetmə haqqında öz sənədini depozitariyə saxlanca verdiyi gün qüvvəyə minir.
Maddə 21
1. İstənilən iştirakçı dövlət depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı denonsasiya
edə bilər.
2. Denonsasiya depozitari bildirişi aldığı tarixdən səksən gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 22
Depozitari təxirə salmadan bütün dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) Bu Konvensiyanın hər bir imzalanması haqqında;
b) ratifikasiya, qəbul, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verilməsi;
c) 17-ci maddəyə uyğun olaraq istənilən qeyd-şərt və ya belə qeyd-şərtin geri götürülməsi haqqında;
d) 18-ci maddənin “c” bəndinə uyğun olaraq istənilən təşkilat tərəfindən göndərilmiş hər hansı bir
bəyanat haqqında;
e) bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi haqqında;
f) bu Konvensiyaya hər hansı bir düzəlişin qüvvəyə minməsi haqqında;
d) 21-ci maddəyə uyğun olaraq elan edilmiş hər hansı bir denonsasiya haqqında.
Maddə 23
İngilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni dərəcədə autentik olan bu
Konvensiyanın əsli Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Baş direktoruna saxlanca verilir, o da öz
növbəsində, onun təsdiq edilmiş surətlərini bütün dövlətlərə göndərir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada vəkil edilmiş aşağıda imza edənlər Vyana və Nyu-Yorkda
1980-ci il martın 3-dən etibarən imzalanmaq üçün açıq olan bu Konvensiyanı imzaladılar.
Əlavə 1
II əlavədə təsnifləşdirilmiş nüvə materialının beynəlxalq daşınmasında istifadə edilən fiziki
mühafizənin səviyyələri
1. Nüvə materialının beynəlxalq daşınması ilə bağlı saxlanılma prosesində nüvə materialının fiziki
mühafizəsinin səviyyəsinə aşağıdakılar daxildir:
a) III kateqoriyalı materiallar üçün - daxil olması nəzarət altında olan zonalar daxilində saxlanılması;
b) II kateqoriyalı materiallar üçün - mühafizənin və ya müvafiq nəzarətlə giriş nöqtələrinin sayı
məhdud olan fiziki maneələrlə əhatə olunan elektron cihazların daimi nəzarəti altında olan zonalar daxilində
və ya analoji fiziki mühafizə səviyyəsi olan istənilən zona daxilində saxlanılması;
c) I kateqoriyalı materiallar üçün - yuxarıda göstərildiyi kimi, I kateqoriyalı materiallar üçün nəzərdə
tutulan və bundan savayı yalnız etibarlılığı müəyyən edilmiş şəxslərin daxil olmasına icazə verilən və cavab
hərəkətləri üçün müvafiq güc strukturları ilə sıx əlaqə saxlayan mühafizənin nəzarəti altında olan zona
daxilində saxlanılması. Belə hallarda görülən konkret tədbirlərin məqsədi hər hansı bir hücumun, icazə
verilməmiş müdaxilənin və ya materialın qeyri-qanuni götürülməsinin aşkar edilməsindən və qarşısının
alınmasından ibarətdir.
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2. Nüvə materialının beynəlxalq daşınma zamanı fiziki mühafizəsinin səviyyəsinə aşağıdakılar
daxildir:
a) 11 və III kateqoriyalı materiallar üçün - daşınma, materialı göndərən, alan və daşıyan arasında
əvvəlcədən sövdələşmə və daşınma zamanı məsuliyyətin kimin üzərinə qoyulması üçün prosedurları, tarixi
və yeri müəyyən edən idxal və ixrac edən dövlətlərin yurisdiksiyası altında olan və onların hüquqi aktlarını
rəhbər tutan fiziki və hüquqi şəxslər arasında əvvəlcədən sövdələşmə daxil olmaqla xüsusi təhlükəsizlik
tədbirlərinə riayət etməklə həyata keçirilir;
b) I kateqoriyalı materiallar üçün - daşınma, yuxarıda göstərildiyi kimi I kateqoriyalı materiallar üçün
nəzərdə tutulan və bundan savayı, daim nəzarət altında olan və cavab hərəkətləri üçün müvafiq güc
strukturları ilə sıx əlaqəni təmin edən şərtlər əsasında, xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməklə
həyata keçirilir;
c) filiz və ya filiz qalıqları formasından fərqli formada olan təbii uran üçün 500 kiloqramdan artıq
miqdarda olan daşınmanın mühafizəsinə nəqliyyat növünü, göndərilmə tarixini və yükün təhvil alınması
haqqında təsdiqnaməni əks etdirən daşınma haqqında ilkin bildiriş daxildir.
Əlavə II
Cədvəl: Nüvə materialının təsnifatı
Ma
terial

Forması

1.
Plutoniu
m (a)

Şüalanmı

2.
Uran- 235

ş (b)

Şüalanma
mış (b)
20%-dən
və ya daha
yuxarı %-lə uran
- 235 izotopu ilə
zənginləşdirilmi
ş uran
10%-dən
20% qədər uran
- 235 izotopu ilə
zənginləşdirilmi
ş uran
təbii,
lakin tərkibində
10%-dən aşağı
uran
235
izotopu
ilə
zənginləşdirilmi
ş uran

Kateqoriyalar
I
I
I
2
kqdan
2
az,
kq və
lakin
ya çox
500
qr-dan
çox
5
5
kq və
kqya
dan
daha
az,
çox
lakin
1
kqdan
çox
1
0 kq
və ya
daha
çox

III(c)

500 qr və ya
daha az, lakin 15 qrdan çox

1 kq-dan az
və ya daha az, lakin
15 qr-dan yuxarı
10 kq-dan az,
lakin 1 kq- dan
yuxarı
10 kq və ya
daha çox
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3.
Uran- 233

4.
Şüalanmı
ş yanacaq

Şüalanma
mış (b)

2
kq və
ya
daha
çox

2
kqdan
az,
lakin
500
qr-dan
çox
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500 qr və ya
az, lakin 15 qr-dan
çox

Bəsit və
ya təbii uran,
torium və ya zəif
zənginləşdirilmi
ş
(tərkibində
10%-dən
az
bölünən
izotopların
olduğu) yanacaq
(d) (e)

a) Plutonium - 238 üzrə izotop qatılığı (konsentrasiya) 80%-dən yuxarı olan
bütün plutonium;
b) reaktorda şüalanmamış və ya reaktorda şüalanmış, lakin şüa[anma səviyyəsi mühafızəsiz 1 metr
məsafədə 100 rad/s və ya ondan az olan material;
c) III kateqoriyaya aid edilməyən miqdarı və təbii uranı praktiki cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab
edərək mühafizə etmək lazımdır;
d) həmin mühafizə səviyyəsinin tövsiyə edilməsinə baxmayaraq, dövlətlər konkret halların
qiymətləndirilməsindən çıxış edərək, fiziki mühafizənin digər kateqoriyalarını müəyyən edə bilərlər;
e) bölünən materialın ilkin tərkibindən asılı olaraq, şüalanmaya qədər I və ya II kateqoriyaya aid olan
digər yanacaq, əgər yanacağın şüalanma səviyyəsi mühafızəsiz 1 metr məsafədə 100 rad/s artıqdırsa, həmin
yanacaq səviyyəcə bir kateqoriya aşağı salına bilər (ondan aşağı salına bilməz).
“Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyaya dair

Qeyd-şərt
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
o özünü Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
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"Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1988-ci il martın 10-da Roma şəhərində imzalanmış "Dəniz gəmiçiliyinin
təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında" Konvensiyaya qeyd-şərtlə (qeydşərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 548-IIQ
Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında

KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına,
dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə aid olan məqsəd və
prinsipləri nəzərə alaraq, “İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə”də, “Mülki və siyasi hüquqlar
haqqında Beynəlxalq Pakt”da qeyd edildiyi kimi, hər bir kəsin xüsusilə, yaşamaq, azadlıq və şəxsi
toxunulmazlıq hüququnu tanıyaraq, dünyada günahsız insanların həyatını təhlükəyə məruz qoyan yaxud
onları həyatdan aparan, əsas azadlıqları təhlükə altında saxlayan və insan şəxsiyyətinin ləyaqətini ciddi
surətdə təhqir edən terrorizm aktlarının bütün formalarının tədricən genişlənməsindən dərin narahatlıq
keçirərək, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktları insanların və əmlakın
təhlükəsizliyinə təhdid, dəniz əlaqələrini ciddi şəkildə pozma və dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə dünya
xalqlarının inamını sarsıtma amili olduğunu hesab edərək, belə aktları bütün dünya birliyini ciddi surətdə
narahat edən məsələ zənn edərək, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş bütün qeyri-qanuni
aktların qarşısının alınması və onları törədən şəxslərin təqibi və cəzalandırılması ilə bağlı səmərəli və əməli
tədbirlər işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində dövlətlər arasında beynəlxalq əməkdaşlığı
inkişaf etdirməyin son dərəcə zəruriliyini yəqin edərək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin sair
məsələlər sırasında “Bütün dövlətləri birtərəfli qaydada və digər dövlətlərlə, habelə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının müvafiq orqanları ilə əməkdaşlıq şəraitində beynəlxalq terrorizmin təməlində dayanan
səbəblərin tədricən aradan qaldırılmasına kömək göstərməyə və müstəmləkəçilik, irqçilik və insan
hüquqlarının, əsas azadlıqların kütləvi, kobud şəkildə pozulması ilə bağlı, habelə beynəlxalq terrorizmə
səbəb ola biləcək və beynəlxalq sülhü, təhlükəsizliyi təhdid edə biləcək xarici işğal nəticəsində yaranmış
vəziyyətlər də daxil olmaqla, bütün hadisələrin gedişinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırır” ifadəsinin qeyd
olunduğu 1985-ci il 9 dekabr tarixli 40/61 saylı Qətnaməsinə istinad edərək, daha sonra, “harada və kim
tərəfindən törədilməsindən asılı olmayaraq, o cümlədən dövlətlər arasında dostluq münasibətlərini və
onların əmin-amanlığını təhlükə altında qoyan terrorizmin bütün aktlarını, metodlarını və təcrübəsini
cinayət kimi qeyd-şərtsiz ittiham edir” ifadəsinin əks olunduğu 40/61 saylı Qətnaməyə istinad edərək,
həmçinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına “müvafiq tədbirlərə dair tövsiyələr vermək məqsədi ilə dəniz
gəmilərinin göyərtəsində yaxud dəniz gəmilərinə qarşı terrorizm aktları problemini öyrənmək” ifadəsinin
təklif olunduğu 40/61 saylı Qətnaməyə istinad edərək, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının gəmilərin və onların
sərnişinlərinin, heyət üzvlərinin təhlükəsizliyini təhdid edən qeyri-qanuni aktların qarşısının alınmasına
dair tədbirlər işləyib hazırlamağa çağıran 1995-ci il 20 noyabr tarixli A.584 (14) saylı Qətnaməsini nəzərə
alaraq, gəminin göyərtəsindəki adi intizamın qorunub saxlanmasına dair normalarla tənzimlənən heyət
üzvlərinin fəaliyyətinə bu Konvensiyanın aid olunmadığını qeyd edərək, gəmilərə və onların göyərtəsindəki
şəxslərə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktların qarşısının alınmasına və belə aktlarla mübarizəyə aid olan
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norma və standartların monitorinqi istəyini, lazım gəldikdə həmin norma və standartların təzələnməsi
məqsədi ilə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən tövsiyə edilən
gəmilərin sərnişinlərinə və göyərtəsindəki heyət üzvlərinə qarşı qeyri-qanuni aktların qarşısının alınmasına
dair tədbirlərin məmnuniyyətlə nəzərə çatdırılmasını təsdiq edərək, daha sonra, bu Konvensiya ilə
tənzimlənməyən məsələlərin, ümumi beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tənzimlənməsinin
davam etdirildiyini təsdiq edərək, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla
mübarizədə ümumi beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə bütün dövlətlərin ciddi şəkildə riayət
etməsinin zəruriliyini etiraf edərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “gəmi” anlayışı dinamik prinsiplə qorunub saxlanılan gəmilər,
sualtı aparatlar yaxud hər hansı digər üzücü vasitələr daxil olmaqla, dənizin dibində daimi bərkidilməmiş
istənilən gəmini bildirir.
Maddə 2
1. Bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq edilmir:
a) hərbi gəmilərə; yaxud
b) hərbi-yardımçı gəmi kimi və ya gömrük yaxud polis məqsədləri üçün istifadə olunan, dövlətə
məxsus yaxud onun istismar etdiyi gəmiyə; və ya
c) istismardan çıxarılmış yaxud körpüdə dayanmış gəmiyə.
2. Bu Konvensiyada heç nə qeyri-kommersiya məqsədləri ilə istismar edilən hərbi gəmilərin və digər
dövlət gəmilərinin toxunulmazlıq hüququna xələl gətirmir.
Maddə 3
1. Hər hansı şəxs qeyri-qanuni və qəsdən aşağıdakı əməlləri törədərsə, o, cinayət törətmiş hesab
edilir:
a) gəmini zəbt edərsə yaxud zorla, hədə və ya hər hansı digər qorxutma yolu ilə ona nəzarəti həyata
keçirərsə; yaxud
b) gəminin göyərtəsindəki şəxslərə qarşı həmin gəminin təhlükəsiz üzməsini təhdid edə bilən
zorakılıq aktı törədərsə; və ya
c) gəmini məhv edərsə yaxud həmin gəminin təhlükəsiz üzməsini təhdid edə bilən hərəkət edərsə gəmiyə və ya onun yükünə zərər vurarsa; yaxud
d) gəminin göyərtəsinə hər hansı bir üsulla onu məhv edə bilən qurğu yaxud maddə yerləşdirərsə və
ya yerləşdirmək məqsədi ilə hərəkət edərsə, həmin gəminin təhlükəsiz üzməsini təhdid edən yaxud ona
təhlükə törədə bilən hərəkət edərsə - gəmiyə və ya onun yükünə zərər vurarsa; və ya
e) gəminin təhlükəsiz üzməsini təhdid edə bilən növbəti aktlardan hər hansı birini törədərsə - dəniz
naviqasiya avadanlığını məhv edərsə yaxud ona ciddi zərər vurarsa və ya onun istismarına ciddi maneə
yaradarsa; yaxud
f) qəsdən yalan məlumatlar verməklə, gəminin təhlükəsiz üzməsinə təhlükə yaradarsa; və ya
g) “a” - “f ’ yarımbəndlərində qeyd edilmiş cinayətlərdən hər hansı birini törətməklə yaxud törətməyə
cəhd göstərməklə, istənilən şəxsə xəsarət yetirərsə və ya onu öldürərsə.
2. Hər hansı şəxs aşağıdakıları törədərsə, cinayət törətmiş hesab edilir:
a) 1-ci bənddə qeyd olunmuş cinayətlərdən hər hansı birini törətməyə cəhd edərsə; yaxud
b) 1-ci bənddə qeyd olunmuş cinayətlərdən hər hansı birini törətməyə istənilən şəxsi təhrik edərsə
yaxud belə cinayəti törədən şəxslə başqa şəkildə əlbir olarsa; və ya
c) fiziki və ya hüquqi şəxsi şərtlə yaxud milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi, şərtsiz hər
hansı hərəkət etməyə və ya ondan imtina etməyə məcbur etmək məqsədi ilə 1-ci bəndin “b”, “c” və “e”
yarımbəndlərində qeyd olunmuş cinayətlərdən barəsində söhbət gedən gəminin təhlükəsiz üzməsinə
təhlükə yarada bilən hər hansı birini törətməklə hədələyərsə.
Maddə 4
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1. Gəmi hər hansı bir dövlətin dəniz ərazisinin xarici sərhədindən və ya qonşu dövlətlərlə onun dəniz
ərazisinin yan sərhədlərindən kənarda yerləşən su yollarında, su yollarından keçməklə üzərsə yaxud onun
marşrutu həmin yollarla üzməyi əhatə edərsə, bu Konvensiya tətbiq edilir.
2. Bu Konvensiyanın 1-ci bəndə müvafiq surətdə tətbiq edilməməsi hallarının təsbit olunmasına
baxmayaraq, cinayətkar və ya güman edilən cinayətkar 1-ci bənddə qeyd olunan dövlətlərin deyil, başqa
iştirakçı dövlətin ərazisində olarsa, bu Konvensiya tətbiq edilir.
Maddə 5
Hər bir iştirakçı dövlət 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlərin xarakterinin ağırlığını nəzərə
almaqla, həmin cinayətlərə görə müvafiq cəzalar nəzərdə tutur.
Maddə 6
1. Hər bir iştirakçı dövlət cinayət aşağıdakı tərzdə törədildikdə 3-cü maddədə qeyd olunan
cinayətlərlə əlaqədar onun (özünün) yurisdiksiyasını müəyyənləşdirmək üçün lazım ola bilən belə tədbirlər
görür:
a) bu cinayətin törədildiyi vaxtda həmin dövlətin bayrağı altında üzən gəmiyə qarşı və ya onun
göyərtəsində; yaxud
b) həmin dövlətin dəniz ərazisi daxil olmaqla onun ərazisində; və ya
c) həmin dövlətin vətəndaşı tərəfindən.
2. İştirakçı dövlət aşağıdakı hallarda da hər hansı belə cinayətlə əlaqədar öz yurisdiksiyasını
müəyyənləşdirə bilər:
a) o, adətən həmin dövlətdə yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən törədildikdə; yaxud
b) həmin dövlətin vətəndaşı onu törətdiyi vaxt tutulduqda, təhdidə məruz qaldıqda, yaralandıqda
yaxud öldürüldükdə; və ya
c) o, həmin dövləti hər hansı hərəkəti törətməyə, yaxud ondan imtina etməyə məcbur etmək cəhdi ilə
törədildikdə.
3. 2-ci bənddə qeyd olunmuş yurisdiksiyasını müəyyənləşdirən hər hansı iştirakçı dövlət Beynəlxalq
Dənizçilik Təşkilatının Baş katibinə (bundan sonra “Baş katib” adlanacaqdır) bu barədə xəbər verir. Əgər
həmin iştirakçı dövlət sonralar belə yurisdiksiyadan imtina edərsə, o, Baş katibə bu barədə məlumat verir.
4. Güman edilən cinayətkar iştirakçı dövlətin ərazisində olduğu və o, cinayətkarı bu maddənin 1-ci,
2-ci bəndlərinə müvafiq surətdə öz yurisdiksiyasını müəyyənləşdirən iştirakçı dövlətlərdən hər hansı birinə
vermədiyi hallarda, hər bir iştirakçı dövlət 3-cü maddədə qeyd edilmiş cinayətlərlə əlaqədar onun (özünün)
yurisdiksiyasını müəyyənləşdirmək üçün lazım ola bilən belə tədbirlər görür.
5. Bu Konvensiya milli qanunvericiliyə müvafiq surətdə həyata keçirilən hər hansı bir cinayət
yurisdiksiyasını istisna etmir.
Maddə 7
1. Ərazisində cinayətkarın və ya güman edilən cinayətkarın olduğu hər hansı iştirakçı dövlət şəraitin
bunu tələb etməsi qənaətinə gələrək, öz qanunvericiliyinə müvafiq surətdə onu həbsə alır yaxud cinayət
təqibini başlamaqdan (cinayət işi qaldırmaqdan) və ya onun verilməsi ilə bağlı hərəkət etməkdən ötrü lazım
olan vaxt ərzində cinayətkarın iştirakını təmin edən digər tədbirlər görür.
2. Belə dövlət dərhal öz qanunvericiliyinə müvafiq surətdə faktların ilkin təhqiqatını həyata keçirir.
3. Barəsində 1-ci bənddə qeyd olunan tədbirlər görülmüş hər hansı şəxsin aşağıdakı hüquqları vardır:
a) vətəndaşı sayıldığı dövlətin və ya təxirəsalınmaz əlaqə yaratmağa başqa şəkildə səlahiyyəti çatan
dövlətin müvafiq yaxın nümayəndəsi, əgər o, vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, adətən ərazisində yaşadığı
dövlətin nümayəndəsi ilə belə əlaqə saxlamağa;
b) həmin dövlətin nümayəndəsinin onun yanına gəlməsinə.
4. 3-cü bənddə qeyd olunmuş hüquqlar, ərazisində cinayətkarın və ya güman edilən cinayətkarın
olduğu dövlətin qanunlarına və qaydalarına müvafiq surətdə bu şərtlə həyata keçirilir ki, qeyd olunan
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qanunlar və qaydalar 3-cü bəndə əsasən verilən hüquqların nəzərdə tutduğu məqsədlərin tam həyata
keçirilməsinə imkan vermiş olsun.
5. İştirakçı dövlət şəxsi həmin maddəyə müvafiq surətdə həbsə aldıqda, o, 6-cı maddənin 1-ci
bəndinə əsasən yurisdiksiyasını müəyyənləşdirmiş dövlətlərə və əgər o, məqsədəuyğun hesab edərsə, hər
hansı digər əlaqədar dövlətlərə belə bir şəxsin həbsə alınması və onun tutulub saxlanmasını tələb edən şərait
barədə təxirə salınmadan məlumat verir. Bu maddənin 2-ci bəndinin nəzərdə tutduğu ilkin istintaqı aparan
dövlət qeyd edilən dövlətlərə onun nəticələri barədə dərhal məlumat verir və yurisdiksiyasını həyata
keçirib-keçirməyəcəyi ilə bağlı niyyətini bildirir.
Maddə 8
1. İştirakçı dövlətin (“gəminin dorunda bayrağı dalğalanan dövlət”in) gəmi kapitanı hər hansı şəxs
barəsində onda 3-cü maddədə qeyd olunan cinayətlərdən birini onun törətməsi ilə bağlı məntiqi əsaslar
olduqda, həmin şəxsi istənilən digər iştirakçı-dövlətin (“qəbul edən dövlət”in) səlahiyyətli orqanlarına verə
bilər.
2. Gəminin dorunda bayrağı dalğalanan dövlət öz göyərtəsində hər hansı şəxs olan gəmisinin kapitanı
- 1-ci bəndə əsasən həmin şəxsi vermək niyyətində olan kapitan tərəfindən bu işin praktiki surətdə həyata
keçirilməsi mümkün olduqda, onun mütləq verilməsini və qəbul edən dövlətin dəniz ərazisinə gəmi daxil
olana qədər qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına belə bir şəxsin verilməsi ilə bağlı niyyət və bunun
səbəbləri haqqında məlumat bildirilməsini təmin edir.
3. Qəbul edən dövlət onda şəxsin verilməsinə səbəb olan hərəkətlərə (fəaliyyətə) bu Konvensiyanın
tətbiq olunmasının güman edilməsinə əsasların olduğu hallar istisna edilməklə, verilən şəxsi qəbul edir və
7-ci maddənin müddəalarına müvafiq surətdə hərəkət edir. Verilən şəxsin qəbul edilməsi ilə bağlı hər hansı
imtina tədbiri onun səbəbləri haqqında bəyanatla (məlumatla) müşayiət olunur.
4. Gəminin dorunda bayrağı dalğalanan dövlət öz gəmisinin kapitanı tərəfindən güman edilən
cinayətə dair sərəncamında olan sübutların qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına mütləq verilməsini
təmin edir.
5. 3-cü bəndə müvafiq surətdə verilən şəxsi qəbul etmiş qəbul edən dövlət öz növbəsində həmin
şəxsin verilməsini qəbul etmək xahişi ilə gəminin dorunda bayrağı dalğalanan dövlətə müraciət edə bilər.
Gəminin dorunda bayrağı dalğalanan dövlət istənilən belə xahişə baxır və əgər həmin dövlət xahişi təmin
edirsə, onda o, 7-ci maddəyə müvafiq surətdə hərəkət edir. Gəminin dorunda bayrağı dalğalanan dövlət
xahişin təmin olunmasından imtina edərsə, o, qəbul edən dövlətə imtinanın səbəbləri şərh olunmaqla
bəyanat (məlumat) təqdim edir.
Maddə 9
Bu Konvensiyada heç nə dövlətlərin bayrağı altında üzməyən gəmilərin göyərtəsində təhqiqat
aparılmasına və ya məcburi tədbirlər görülməsinə dair yurisdiksiyanın həyata keçirilməsində onların
səlahiyyətinə aid olan beynəlxalq hüquq normalarına hər hansı şəkildə toxunmur.
Maddə 10
1. Ərazisində cinayətkarın və ya güman edilən cinayətkarın olduğu iştirakçı dövlət 6-cı maddə tətbiq
edildiyi hallarda onu vermirsə, hər hansı istisnalar olmadan və cinayətin onun ərazisində törədilibtörədilməməsindən asılı olmayaraq, işi öz qanunvericiliyinə müvafiq surətdə araşdırma aparılması yolu ilə
cinayət təqibi məqsədləri üçün təcili olaraq özünün səlahiyyətli orqanlarına verməlidir. Bu orqanlar həmin
dövlətin qanunvericiliyinə əsasən ağır xarakterli hər hansı digər cinayət hallarına görə çıxarılan qərara
uyğun şəkildə qərar qəbul edirlər.
23-cü maddədə qeyd olunmuş hər hansı cinayətlə bağlı barəsində araşdırma aparılan istənilən şəxsə
araşdırmanın bütün mərhələlərində onunla ədalətli rəftar olunacağına, o cümlədən ərazisində, olduğu
dövlətin qanunvericiliyində belə araşdırma üçün nəzərdə tutulan bütün hüquqlardan və təminatlardan
istifadə etməyə zəmanət verilir.
Maddə 11
1442

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlər şəxsin verilməsinə səbəb olan cinayətlər kimi, hər hansı
iştirakçı dövlətlər arasında mövcud olan həmin verilmə haqqında istənilən müqaviləyə daxil edilmiş
cinayətlər sayılır. İştirakçı dövlətlər belə cinayətləri şəxsin verilməsinə səbəb olan cinayətlər kimi, onların
arasında bağlanacaq həmin verilmə haqqında bütün müqavilələrə daxil etməyi öz üzərlərinə götürürlər.
2. Şəxsin verilməsini müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən iştirakçı dövlət aralarında belə
verilmə haqqında müqaviləsi olmayan digər iştirakçı dövlətdən şəxsin verilməsi barədə sorğu alarsa, sorğu
alan dövlət öz mühafizəsinə əsasən 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlərlə əlaqədar bu Konvensiyanı
şəxsin verilməsi üçün hüquqi əsas hesab edə bilər. Şəxsin verilməsi, sorğu alan iştirakçı dövlətin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər şərtlərə müvafiq surətdə həyata keçirilir.
3. Şəxsin verilməsini müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən iştirakçı dövlətlər öz aralarında
3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətləri sorğu alan dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan şərtlərə
riayət etməklə, şəxsin verilməsinə səbəb olan cinayətlər hesab edirlər.
4. Lazım gələrsə, 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlər yalnız onların törədildiyi yerdə deyil, həm
də şəxsin verilməsi məqsədləri üçün şəxsin verilməsi haqqında sorğu ilə müraciət edən iştirakçı dövlətin
yurisdiksiyası hüdudlarındakı hər hansı bir yerdə törədilən cinayətlər kimi nəzərdən keçirilir.
5. 7-ci maddəyə müvafiq surətdə yurisdiksiyasını müəyyənləşdirən dövlətlərdən şəxsin verilməsi
haqqında bir dəfədən çox sorğu alan və cinayət təqibi başlamamaqla (cinayət işi qaldırmamaqla) bağlı qərar
qəbul edən iştirakçı dövlət cinayətkarın yaxud güman edilən cinayətkarın verilməli olduğu dövləti seçərkən,
cinayətin törədildiyi vaxt gəminin dorunda bayrağı dalğalanan iştirakçı dövlətin maraqlarını (mənafeyini)
və öhdəliklərini (vəzifələrini) nəzərə almalıdır.
6. Güman edilən cinayətkarın bu Konvensiyaya müvafiq surətdə verilməsi haqqında sorğuya
baxılarkən, sorğu alan dövlət güman edilən cinayətkarın 7-ci maddənin 3-cü bəndində qeyd olunmuş
hüquqlarının sorğu edən dövlətdə həyata keçirilməsinin mümkünlüyü məsələsinə lazımi diqqət yetirir.
7. Bu Konvensiyada qeyd olunmuş cinayətlərlə əlaqədar olaraq iştirakçı dövlətlər arasında şəxsin
verilməsi barədə bütün müqavilə və sazişlərdəki qaydalar iştirakçı dövlətlər arasındakı münasibətlərdə
həmin Konvensiya ilə bir araya sığmadığı dərəcədə dəyişdirilir.
Maddə 12
1. İştirakçı dövlətlər 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlər üzrə başlanmış cinayət təqibi ilə bağlı,
o cümlədən araşdırma aparmaq üçün zəruri olan onlardakı sübutların alınmasına kömək göstərilməsi
məqsədi ilə, bir-birinə mümkün köməyi göstərirlər.
2. İştirakçı dövlətlər onların arasında mövcud ola bilən qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında hər hansı
müqaviləyə müvafiq surətdə 1-ci bənd üzrə öhdəliklərini (vəzifələrini) yerinə yetirirlər. Belə müqavilələrin
olmadığı hallarda iştirakçı dövlətlər bir-birinə onların (özlərinin) milli qanunvericiliyinə müvafiq surətdə
kömək edirlər.
Maddə 13
1. İştirakçı dövlətlər 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlərin aradan qaldırılmasında xüsusən
aşağıdakı qaydada əməkdaşlıq edirlər;
a) iştirakçı dövlətlərin ərazi hüdudlarında və ya hüdudlarından kənarda həmin cinayətlərin
törədilməsinə onların müvafiq ərazi hüdudlarında görülən hazırlığın qarşısının alınmasına dair əməli
surətdə həyata keçirilən bütün tədbirlərin görülməsi;
b) iştirakçı dövlətlərin milli qanunvericiliyinə müvafiq surətdə informasiya mübadiləsi və 3-cü
maddədə qeyd olunmuş cinayətlərin törədilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə inzibati və zərurət
olduqda, tətbiq edilən digər tədbirlərin əlaqələndirilməsi.
2. 3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsi nəticəsində gəminin yola
düşməsi (reysi) gecikdikdə yaxud pozulduqda, ərazisində gəminin, sərnişinlərin və ya heyət üzvlərinin
olduqları istənilən iştirakçı dövlət gəminin əsaslandırılmamış surətdə tutulub saxlanmasına və ya gəminin,
onun sərnişinlərinin, heyət üzvlərinin yaxud yükünün ləngidilməsinə yol verməməkdən ötrü bütün mümkün
səyləri göstərməlidir.
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Maddə 14
3-cü maddədə qeyd olunmuş cinayətlərdən hər hansı birinin törədiləcəyinin güman edilməsinə
əsasları olan istənilən iştirakçı dövlət özünün milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, ondakı hər hansı
müvafiq məlumatı imkan daxilində tezliklə, onun mülahizəsinə əsasən, 6-cı maddəyə müvafiq surətdə
yurisdiksiyasını müəyyənləşdirmiş dövlətlərdən sayılan dövlətə çatdırır.
Maddə 15
1. Hər bir iştirakçı dövlət özünün milli qanunvericiliyinə müvafiq surətdə imkan daxilində qısa
müddətdə aşağıdakılar barədə onda olan istənilən məlumatı Baş katibə bildirir:
a) cinayət halları;
b) 13-cü maddənin 2-ci bəndinə müvafiq surətdə edilmiş hərəkətlər;
c) cinayətkar yaxud güman edilən cinayətkar barəsində görülmüş tədbirlər və xüsusilə onun verilməsi
və ya digər hüquqi hərəkətlər üzrə istənilən fəaliyyətin nəticələri.
2. Ərazisində güman edilən cinayətkarın cinayət təqibinə məruz qaldığı iştirakçı dövlət özünün milli
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə araşdırmaların son nəticələri barədə Baş katibə məlumat verir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərə müvafiq surətdə verilmiş məlumatı (informasiyanı) Baş katib bütün iştirakçı
dövlətlərə, Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatının üzvlərinə (bundan sonra “Təşkilat” adlandırılacaqdır), digər
əlaqədar dövlətlərə və müvafiq beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına bildirir.
Maddə 16
1. Bu Konvensiyanın izahı yaxud tətbiqi sahəsində iki və ya daha çox iştirakçı dövlət arasında
səmərəli vaxt müddəti ərzində danışıqlar yolu ilə tənzimlənə bilməyən hər hansı mübahisə onlardan birinin
xahişi ilə arbitraja verilir. Arbitraja xahişlə müraciət edildiyi gündən etibarən altı ay ərzində tərəflər
arbitrajın təşkili barədə razılığa gələ bilmirlərsə, mübahisə həmin tərəflərdən hər hansı birinin xahişi ilə
məhkəmənin statusuna müvafiq surətdə Beynəlxalq Məhkəməyə verilə bilər.
2. Hər bir dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edərkən yaxud ona
qoşularkən, özünü 1-ci bənddəki hər hansı qayda və ya bütün qaydalarla bağlı hesab etmədiyi barədə
bəyanat verir. Digər iştirakçı dövlətlər bəyanatla həmin qeyd-şərtini bildirmiş hər hansı iştirakçı dövlətə
münasibətdə belə qaydalarla bağlı olmayacaqlar.
3. 2-ci bəndə müvafiq surətdə qeyd-şərtini etmiş hər hansı dövlət Baş katibi məlumatlandırmaqla
həmin qeyd-şərti istənilən vaxt geri götürə bilər.
Maddə 17
1. Bu Konvensiya dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla
mübarizəyə dair beynəlxalq konfransda iştirak edən dövlətlər tərəfindən 1988-ci il martın 10-da Romada,
bütün dövlətlər tərəfindən isə 1988-ci il martın 14-dən 1989-cu il martın 9-dək Təşkilatın qərargah
mənzilində imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Dövlətlər bu Konvensiyanın onlar üçün məcburiliyinə razılığını aşağıdakı yolla ifadə edə bilərlər:
a) ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə ilə əlaqədar qeyd-şərtsiz imzalamaq; yaxud
b) sonradan ratifikasiya, qəbul yaxud təsdiq etməklə ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqlə əlaqədar qeydşərt etməklə imzalamaq; və ya
c) qoşulmaq.
3. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmək və ya qoşulma müvafiq sənədlərin Baş katibə saxlanca verilməsi
yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 18
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməklə əlaqədar ya on beş dövlətin qeyd-şərtsiz
imzaladığı, ya da ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmək yaxud qoşulma haqqında müvafiq sənədlər saxlanca
verildiyi tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
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2. Bu Konvensiyanın ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə yaxud ona qoşulma haqqında sənədi
saxlanmağa verən dövlətlər üçün Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən ötrü zəruri sayılan şərtlər yerinə
yetirildikdən sonra ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə yaxud qoşulma müvafiq sənədlər saxlanmağa
verildikdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 19
1. Bu Konvensiya hər hansı iştirakçı dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın həmin dövlət üçün qüvvəyə
mindiyi tarixdən bir il keçdikdən sonra istənilən vaxt ləğv (denonsasiya) edilə bilər.
2. Ləğv etmə bu barədə sənədin Baş katibə saxlanmaq üçün verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
3. Ləğv etmə bu barədə sənədi Baş katibin aldığı tarixdən bir il yaxud ləğv etmə haqqında sənəddə
qeyd oluna bilən belə uzun müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 20
1. Təşkilat bu Konvensiyaya yenidən baxmaq və ya ona düzəlişlər etmək məqsədi ilə konfrans çağıra
bilər.
2. Baş katib hansı sayın çoxluq təşkil etməsindən asılı olaraq, iştirakçı dövlətin üçdə birinin yaxud
on iştirakçı dövlətin xahişi ilə Konvensiyaya yenidən baxmaq və ya ona düzəlişlər etmək məqsədi ilə bu
Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin konfransını çağırır.
3. Bu Konvensiyaya düzəlişlərin qüvvəyə minməsi tarixindən sonra saxlanmağa verilmiş
ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə yaxud qoşulma haqqında hər hansı sənəd düzəliş edilmiş Konvensiyaya aid
olan sənəd hesab edilir.
Maddə 21
1. Bu Konvensiya saxlanmaq üçün Baş katibə verilir.
2. Baş katib:
a) bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə, habelə Təşkilatın bütün
üzvlərinə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
I) Konvensiyanın hər yeni imzalanması yaxud tarixləri göstərilməklə, ratifikasiya, qəbul, təsdiq
etmək və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verilməsi;
II) bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixi;
III) bu Konvensiyanın ləğv edilməsi haqqında hər hansı sənədin alınması tarixi və ləğv etmənin
qüvvəyə minməsi tarixi göstərilməklə, həmin sənədin saxlanca verilməsi;
IV) bu Konvensiyaya müvafiq surətdə verilmiş hər hansı bəyanatın və ya bildirişin alınması;
b) bu Konvensiyanın orijinal mətninin təsdiqlənmiş surətlərini Konvensiyanı imzalamış və ya ona
qoşulmuş bütün dövlətlərə göndərir.
3. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən dərhal sonra onun əsl mətninin təsdiq olunmuş surəti
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata alınmaq və
dərc olunmaq üçün depozitari tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərilir.
Maddə 22
Bu Konvensiya ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir və
bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Aşağıda imza edən, öz hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş şəxslər bu
Konvensiyanı imzalamışlar.
Min doqquz yüz səksən səkkizinci il martın onunda Romada yerinə yetirilmişdir.
“Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə
haqqında” Konvensiyaya dair

Qeyd-şərt
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Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
o, özünü Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 1-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
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"Antidopinq Konvensiyasına Əlavə Protokol"un təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2002-ci il sentyabrın 12-də Varşava şəhərində qəbul edümiş "Antidopinq Konvensiyasına Əlavə
Protokol" təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 550-IIQ
Antidopinq Konvensiyasına

Əlavə protokol
(Varşava, 12 sentyabr 2002-ci il)
1989-cu il noyabrın 16-da Strasburqda imzalanmış Antidopinq Konvensiyasının (ETS № 135)
(bundan sonra “Konvensiya” adlanacaq) bu Protokolunun iştirakçısı olan Dövlətlər Konvensiyanın 4.3 d
və 7.3 b Maddələrində qeyd olunduğu kimi, antidopinq nəzarətinin qarşılıqlı tanınması haqda əsas sazişin,
bu sahədə indi mövcud olan və gələcək ikitərəfli və çoxtərəfli dopinq sazişlərinin ahəngdarlığına,
şəffaflığına və səmərəliliyinə yardım olunması və bu məsələyə dair hər hansı bir sazişin olmaması
təqdirində belə nəzarət üçün lazımi səlahiyyətin təmin edilməsi yolu ilə, bu nəzarətin effektivliyini yüksəldə
biləcəyini nəzərə alaraq,
Konvensiyanın müddəalarının tətbiq olunmasının gücləndirilməsini arzulayaq, aşağıdakılar barədə
razılığa gəldilər:
Maddə 1. Dopinqin yoxlanılmasının qarşılıqlı tanınması
1. Konvensiyanın 3.2, 4.3 d və 7.3 b Maddələrinin müddəalarını nəzərə alaraq, Tərəflər
Konvensiyanı imzalamış digər Tərəf Dövlətlərdən gələn idmançı qadın və kişilərin tədbir keçirilən ölkənin
milli təlimatlarına uyğun olaraq, dopinq yoxlanmasını keçirmək üçün idman və ya milli antidopinq
təşkilatlarının səlahiyyətlərini tanıyacaqlar. Bu cür yoxlamaların nəticələri haqda eyni zamanda idmançı
qadın və kişinin aid olduqları milli antidopinq təşkilatı və milli idman federasiyasına, tədbir keçirilən
ölkənin milli antidopinq təşkilatına və beynəlxalq idman federasiyasına məlumat verilməlidir.
2. Tərəflər elə tədbirlər görməlidirlər ki, əvvəlki ikitərəfli və ya başqa spesifik razılaşmaların köməyi
ilə həyata keçirilmiş yoxlamalara, lazım olarsa, əlavə yoxlamalar keçirə bilsinlər. Qəbul edilmiş beynəlxalq
standartlara uyğunluğuna əmin olmaq üçün idman və ya milli antidopinq təşkilatları, Konvensiyanın 10-cu
maddəsində göstərildiyi kimi, dopinqin yoxlanılması üçün Monitorinq Qrupu tərəfindən tanınmış İSO
keyfiyyətlərinə əsasən sertifikat almalıdırlar.
3. Tərəflər eyni zamanda Dünya Antidopinq Agentliyinin və onun rəhbərliyi altında özünün və ya
başqa ərazilərdə idmançı kişi və ya qadınların yarışdankənar dopinq yoxlanışını həyata keçirən digər
təşkilatların hüquqlarını tanıyacaqlar.
Bu yoxlamaların nəticələri haqda idmançı qadın və ya kişilərin aid olduqları milli antidopinq
təşkilatlarına məlumat verilməlidir. Hər hansı bir yoxlama, Konvensiyanın 4.3-cü Maddəsinə uyğun
olaraq, qüvvədə olan əsasnamələrə və tədbirin keçirildiyi ölkənin milli qanunlarının müddəalarına əsasən
idman təşkilatları ilə razılaşdırılaraq həyata keçirilməlidir.
Maddə 2. Konvensiyanın tətbiqinin gücləndirilməsi
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1. Bununla yanaşı, Konvensiyanın 10-cu Maddəsinə əsasən yaradılmış Monitorinq Qrupu Tərəflərin
Konvensiyanı necə həyata keçirdiyinə və tətbiqinə rəhbərlik edəcəkdir. Nəzarət Monitorinq Qrupu
tərəfindən üzvləri təyin olunan qiymətləndirmə heyəti tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Qiymətləndirmə heyətinin üzvləri antidopinq sahəsində-əldə etdikləri bacarıq əsasında
seçilməlidirlər.
2. Qiymətləndirmə heyəti Tərəflərin qabaqcadan təqdim edilmiş milli hesabatlarını yoxlamalı və
lazım olarsa, müəyyən yerlərə səfər etməlidir.
Konvensiyanın həyata keçirilməsinə dair müşahidələrə əsasən nəticələr və lazımi tövsiyələrdən
ibarət qiymətləndirmə hesabatı Monitorinq Qrupuna təqdim edilməlidir. Qiymətləndirmə hesabatları
ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Aidiyyəti olan Tərəfin qiymətləndirmə heyətinin hesabatının bir hissəsi
olan nəticələrlə tanış olmaq hüququ vardır.
3. Hazırlanacaq milli hesabatlar və Monitorinq Qrupu tərəfindən qəbul edilmiş cədvələ əsasən həyata
keçiriləcək qiymətləndirmə səfərləri aidiyyəti olan Tərəflərlə razılaşdırılmalıdır.
4. Qiymətləndirmə üçün olan prosedurlar (Konvensiyanın həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi
üçün razılaşdırılmış sxem daxil olmaqla), səfərlər və icranın yoxlanılması Monitorinq Qrupu tərəfindən
qəbul edilmiş qaydalarda öz əksini tapmalıdır.
Maddə 3. Düzəlişlər
Bu Protokolun müddəalarına düzəlişlər edilə bilməz.
Maddə 4. Protokolun öhdəlikləri ilə bağlı olacaqlarına razılığın verilməsi
1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər və Konvensiyanı imzalayan və ya onun
iştirakçısı olan Dövlətlər tərəfindən imzalanma üçün açıqdır və onlar Protokolun öhdəlikləri ilə bağlı
olacaqlarına öz razılıqlarını aşağıdakı yollarla ifadə edə bilərlər:
a) düzəlişsiz, yəni ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə şərtləri olmadan imzalanması və ya
b) ratifikasiya ediləcəyi, qəbul olunacağı və ya təsdiq ediləcəyi şərti ilə imzalanması və gələcəkdə
ratifikasiya edilməsi, qəbul olunması və ya təsdiq edilməsi.
2. Konvensiyanı imzalayan Tərəflərin əvvəllər və ya eyni zamanda Konvensiyaya öhdəlikləri ilə
bağlılıqları olmasına baxmayaraq, Protokolu düzəlişsiz, yəni ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq olunmadan
imzalamaya və ya sənədi depozitə qoymaya, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etməyə də bilərlər.
3. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilmə haqda sənədlər saxlanmaq üçün Avropa Şurasının Baş
katibinə verilir.
Maddə 5. Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Konvensiyanın iştirakçısı olan 5 Dövlətin, 4-cü Maddənin müddəalarına uyğun
olaraq, öhdəliklərinin icra olunmasına razılıqlarını bildirdikləri tarixdən üç ay keçdikdən sonra gələn
növbəti ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
2. Protokolun öhdəlikləri ilə bağlı olacaqlarına öz razılıqlarını bildirən hər bir Dövlət üçün o
imzalanandan üç aylıq müddət başa çatdıqdan sonra gələn növbəti ayın birinci günündən qüvvəyə minir və
ya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilmə haqda sənədlər depozitə qoyulur.
Maddə 6. Qoşulma
1. Protokol imzalanmaq üçün açıq olduqdan sonra Konvensiyaya qoşulacaq hər hansı bir Dövlət
həmçinin Protokola da qoşula bilər.
2. Qoşulma haqqında sənəd Avropa Şurasının Baş Katibliyində depozitə qoyulur, təyin olunmuş üç
aylıq müddət keçdikdən sonra, növbəti ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Maddə 7. Ərazilərdə tətbiqi
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1. Hər bir Dövlət, imzalanma vaxtı və ya ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma haqda öz
sənədini verməsi vaxtı, bu Protokolu tətbiq edəcəyi ərazini və yaxud əraziləri dəqiqləşdirə bilər.
2. Hər bir Dövlət hər hansı sonrakı vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə ərizə ilə müraciət edərək, bu
Protokolun tətbiq olunmasını bu ərizədə göstərilmiş əraziyə genişləndirə bilər. Bu ərazi üçün Protokol,
ərizə Baş katib tərəfindən qəbul olunduğu vaxtdan təyin olunmuş üç aylıq müddət keçdikdən sonrakı ayın
birinci günündən qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki paraqrafa əsasən verilmiş bəyanatda adı çəkilən hər hansı bir ərazi Avropa
Şurasının Baş katibinə göndərilmiş bildiriş vasitəsilə ləğv edilə bilər. Həmin ləğv etmə Avropa Şurasının
Baş katibi bu bildirişi aldığı tarixdən üç ay keçdikdən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Maddə 8. Denonsasiya
1. İstənilən Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə xəbərdarlıq göndərərək, hər hansı bir vaxt bu
Protokolu denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya onun barəsində xəbərdarlıq Baş katib tərəfindən qəbul olunduğu vaxtdan 6 ay
keçdikdən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Maddə 9. Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlərə, digər imzalayan Dövlətlərə və
ya Konvensiyanın iştirakçısı olan Dövlətlərə və ya qoşulmağa dəvət olunmuş hər hansı bir dövlətə
aşağıdakıları bildirməlidir:
a) hər hansı bir imzalanmanı;
b) ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə və qoşulma haqda hər hansı sənədin verilməsini;
c) 5,6 və 7-ci Maddələrə uyğun olaraq bu Protokolun hər bir qüvvəyə minmə tarixini;
d) hər hansı bir ləğv etməni;
e) bu Protokola aid olan hər hansı digər akt, xəbərdarlıq və ya məlumatı.
Bunun təsdiqi olaraq, buna lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imzalayanlar bu Protokolu
imzaladılar.
Bu Protokol bu gün [12] [Sentyabr 2002] [Varşavada] ingilis və fransız dillərində, hər iki mətn birbirinə tam uyğun olaraq, bir nüsxədə hazırlanmışdır və Avropa Şurasının arxivində depozitə qoyulacaqdır.
Avropa Şurasının Baş katibi təsdiq olunmuş nüsxələri Avropa Şurasının üzvü olan hər bir Dövlətə,
Konvensiyanı imzalayan Dövlətlərə və yaxud buna qoşulmağa dəvət olunmuş hər bir Dövlətə
göndərəcəkdir.
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"Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardımı haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1988-ci il yanvarın 25-də Strasburq şəhərində qəbul edilmiş "Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati
yardım haqqında" Konvcnsiya Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatları ilə (bəyanatların mətni
əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 551-IIQ
Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati vardım haqqında

KONVENSİYA
(Strasburq, Paris, 25 yanvar 1988-ci il)
Preambula
Bu Konvensiyanı imzalamış, Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər və İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatının üzvü olan ölkələr,
şəxslərin, sərmayələrin, malların və xidmətlərin beynəlxalq hərəkətinin inkişafının, çox mühüm bir
hal olmaqla yanaşı, vergidən yayınma imkanlarını artırdığını və bununla da, vergi orqanlarının
əməkdaşlığının fəallaşmasını tələb etdiyini hesab edərək;
son illər beynəlxalq səviyyədə vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizəyə həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli səviyyədə yönəldilən müxtəlif səyləri alqışlayaraq;
vergi ödəyicilərinin adekvat müdafiəsi təmin edilməklə, istənilən vergi növünə aid olan məsələlər
üzrə qarşılıqlı inzibati yardımın bütün formalarının inkişafı üçün dövlətlərin əlaqəli səylərinin zəruri
olduğunu hesab edərək;
vergi ödənişləri üzrə öhdəliklərin düzgün müəyyən edilməsində və vergi ödəyicilərinə öz hüquqlarını
təmin etməkdə yardım edilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət kəsb edə biləcəyini təsdiq
edərək;
müvafiq hüquqi prosedurlara əsasən, hər bir şəxsin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən fundamental
prinsiplərin vergi məsələlərinə də tətbiq olunmasının bütün dövlətlərdə tanınmalı olduğunu və
diskriminasiyadan və ikiqat vergi- tutmadan müvafiq müdafiə də daxil olmaqla, vergi ödəyicilərinin
maraqlarının qorunmasında dövlətin yardım etməli olduğunu hesab edərək;
bununla əlaqədar, məlumatın məxfiliyinin qorunmasının vacibliyinə və şəxsi həyatın
toxunulmazlığının və şəxsi məlumatın saxlanmasının qorunması üzrə beynəlxalq müdafiə vasitələri nəzərə
alınmaqla, dövlətlər tərəfindən görülən tədbirlərin və verilən məlumatların yalnız daxili qanunlara və
təcrübəyə uyğun olmasına əmin olaraq;
vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Konvensiyanın bağlanması istəyini nəzərə
alaraq;
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Fəsil I

Konvensiyanın mövzusu
Maddə 1
Konvensiyanın obyekti və aidiyyəti şəxslər
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1. Tərəflər, III fəslin müddəalarına uyğun olaraq, vergi məsələlərində bir- birinə inzibati yardım
göstərəcəklər. Belə yardım, zəruri hallarda, məhkəmə orqanlarının gördüyü tədbirlərlə nəticələnə bilər.
2. İnzibati yardıma aid ediləcək:
a) vergi məsələləri üzrə birgə araşdırmaların aparılması və belə araşdırmalarda digər ölkələrdə iştirak
da daxil olmaqla, informasiya mübadiləsi;
b) əmlaka həbs qoyma tədbirləri də daxil olmaqla, vergi borclarının alınması üzrə yardım;
c) sənədlər xidməti.
3. Aidiyyəti şəxs istənilən Tərəfin və ya istənilən digər dövlətin rezidenti və ya milli şəxsi olduqda,
hər bir Tərəf inzibati yardım göstərəcəkdir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Konvensiya tətbiq edilir:
a) aşağıdakı vergilərə münasibətdə:
i) gəlir və ya mənfəət vergilərinə,
ii) gəlir və ya mənfəət vergilərindən ayrı alman, kapitalın artımına vergilərə,
iii) Tərəfin adından alınan xalis aktivlərə vergilərə və
b) aşağıdakı vergilərə münasibətdə:
i) Tərəfin siyasi qurumları və ya yerli orqanlarının adından alınan mənfəət, gəlir, kapitalın artımı və
ya xalis gəlirlərə vergilərə,
ii) dövlət büdcəsinə və ya ictimai hüquqa uyğun olaraq yaradılmış sosial sığorta təşkilatlarına
ödənilən sosial təminatlar üzrə mütləq ödəmələrə,
iii) gömrük rüsumları istisna olmaqla, Tərəfin adından alınan digər kateqoriyalı vergilərə, yəni:
A. əmlak, miras vergilərinə və ya hədiyyələrə,
B. daşınmaz əmlak vergilərinə,
C. əlavə dəyər vergiləri və ya satış vergilərinə bənzər, ümumi istehlak vergilərinə,
D. aksizlərə bənzər, mallara və ya xidmətlərə xüsusi vergilərə,
E. avtonəqliyyatdan istifadəyə və ya sahib olmağa görə vergilərə,
F. avtonəqliyyatdan fərqli olan daşınar əmlakdan istifadəyə və ya sahib olmağa görə vergilərə,
G. istənilən digər vergilərə;
iv) Tərəfin siyasi qurumları və ya yerli hakimiyyət orqanlarının adından alınan iii) yarımbənddə
göstərilən kateqoriyalarda vergilərə.
2. Konvensiyanın şamil edildiyi tətbiq olunan vergilər, 1-ci bənddə qeyd olunan kateqoriyalarda, A
Əlavəsində göstərilmişdir.
3. 2-ci bənddə göstərilən siyahıya edilən düzəlişlər nəticəsində A Əlavəsinə edilməsi nəzərdə
tutulmuş istənilən dəyişikliklər haqqında Tərəflər Avropa Şurasının Baş katibini və ya İƏİT-nin Baş
katibini (bundan sonra “Depozitarilər” adlandırılacaq) xəbərdar edəcəklər. Belə dəyişikliklər Depozitari
belə bildirişi aldıqdan üç aylıq dövr keçəndən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minəcəkdir.
4. Konvensiya, Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindikdən sonra Razılığa gələn Dövlətdə tətbiq olunan,
A Əlavəsində sadalanmış tətbiq olunan vergilərə əlavə olaraq və ya onların əvəzinə qəbul edilmiş
mahiyyətcə eyni və ya oxşar bütün vergilərə də onların qəbul edildiyi andan şamil ediləcək və bu halda
maraqlı olan Tərəf belə verginin qəbul edildiyi haqda Depozitarilərdən birini xəbərdar edəcəkdir.
Fəsil II

Ümumi anlayışlar
Maddə 3
Anlayışlar
1. Kontekstdən digərləri tələb olunmayınca, Konvensiyanın məqsədləri üçün:
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a) “müraciət edən Dövlət” və “müraciət edilən Dövlət” terminləri, müvafiq olaraq vergi məsələləri
üzrə inzibati yardımın göstərilməsi üçün müraciət edən istənilən Tərəfi və belə yardımın göstərilməsi üçün
müraciət edilən istənilən Tərəfi ifadə edir.
b) “vergi” termini, 2-ci maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın şamil edildiyi istənilən vergini və ya
sosial sığorta məqsədləri üçün ödənişi ifadə edir;
c) “vergi tələbi” termini ödənilmə üçün müəyyən edilmiş, mülkiyyətdə olan və hələlik ödənilməmiş
istənilən miqdarda vergini, ona görə faizləri, ona aid inzibati cərimələri və vəsaitləri ifadə edir;
d) “səlahiyyətli orqan” termini B Əlavəsində göstərilən şəxsləri və orqanları ifadə edir;
e) “milli şəxslər” termini Tərəfə münasibətdə:
i) həmin Tərəfin vətəndaşı olan bütün şəxsləri,
ii) həmin Tərəfin qüvvədə olan qanunlarına müvafiq statusu müəyyən edilən bütün hüquqi şəxsləri,
yoldaşlıqları, assosiasiyaları və digər təşkilatları ifadə edir.
Bu haqda bəyanat vermiş hər bir Tərəf üçün, yuxarıda istifadə edilmiş terminlər C Əlavəsində
göstərilən mənada başa düşüləcəkdir.
2. Konvensiyanın tətbiqinə münasibətdə müəyyən edilməyən istənilən termin, kontekstdən digərləri
tələb olunmayınca, Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərə münasibətdə Tərəfin qanunları ilə müəyyən
edilmiş mənanı daşıyacaqdır.
3. Tərəflər B və C Əlavələrində edilməsi nəzərdə tutulmuş istənilən dəyişikliklər haqqında
Depozitarilərdən birini xəbərdar edəcəklər. Belə dəyişikliklər adı çəkilən Depozitarinin belə bildirişi aldığı
tarixdən üç aylıq dövr keçəndən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minəcəkdir.
Fəsil III

Yardımın formaları
Bölmə I

İnformasiya mübadiləsi
Maddə 4
Ümumi müddəalar
1. Tərəflər istənilən informasiya mübadiləsi aparacaqlar, o cümlədən bu Bölmədə nəzərdə tutulduğu
kimi, aydınlıqla aşağıdakılara aid edilən:
a) vergilərin hesablanması və yığılması, vergi tələblərinin alınması və icrası və
b) inzibati orqanlar qarşısında işin qaldırılması və ya işin qaldırılması üçün məhkəmə orqanları
qarşısında təşəbbüs göstərilməsi.
Bu prinsiplərə uyğun olmayan informasiya, bu Konvensiyanın şərtlərinə əsasən mübadilə predmeti
olmayacaqdır.
2. Tərəf, yalnız informasiyanı təqdim etmiş Tərəfdən əvvəlcədən verilmiş icazə olduqda, bu
Konvensiyanın şərtlərinə uyğun alınmış informasiyadan cinayət məhkəməsi qarşısında dəlil kimi istifadə
edə bilər. Lakin iki və daha çox Tərəf əvvəlcədən icazə şərtinin götürülməsi barədə qarşılıqlı razılığa gələ
bilər.
3. Hər bir Tərəf Depozitarilərdən birinə məlumat göndərərək, göstərə bilər ki, onun daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 5-ci və 7-ci maddələrə müvafiq onun tərəfindən informasiya verilənə
qədər, öz rezidentini və milli şəxsini bu barədə məlumatlandıra bilər.
Maddə 5
Xahiş əsasında informasiya mübadiləsi
1. Müraciət edən Dövlətin xahişi ilə müraciət edilən Dövlət müraciət edən Dövlətə ayrı-ayrı şəxslərə
və sövdələşmələrə aid 4-cü maddədə göstərilən istənilən informasiyanı təqdim edəcəkdir.
2. Müraciət edilən Dövlətin vergi işlərində olan informasiya, informasiya təqdim edilməsi haqqında
xahişi təmin etmək üçün kifayət qədər deyilsə, həmin Dövlət müraciət edən Dövləti tələb olunan
informasiya ilə təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görəcəkdir.
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Maddə 6
Avtomatik informasiya mübadiləsi
Halların kateqoriyasından asılı olaraq və qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyən ediləcək prosedurlara
uyğun olaraq, iki və ya daha çox Tərəf 4-cü maddədə göstərilən informasiya üzrə avtomatik mübadilə
edəcəkdir.
Maddə 7
Xahiş olmadan informasiya mübadiləsi
1. Bir Tərəf digər Tərəfə, əvvəlcədən xahiş olmadan, aşağıdakı hallarda informasiya göndərəcək:
a) adı birinci çəkilən Tərəfin digər Tərəfin vergi yığılmasında itkiləri ola biləcəyi barədə
şübhələnməyə əsası olduqda;
b) vergiyə cəlb edilən şəxsin adı birinci çəkilən Tərəfdə vergi ödəməkdən azad olunması və ya
azalma alması digər Tərəfdə vergini və ya vergi ödənişləri üzrə borcu artıra bilər;
c) bir Tərəfdə vergiyə cəlb edilən şəxsin digər Tərəfdə vergiyə cəlb edilən şəxslə işgüzar əlaqələri
bir və ya bir neçə ölkə vasitəsi ilə elə həyata keçirilir ki, bu və ya digər Tərəfdə vergilərin yığılmasında
itkilər ola bilər;
d) Tərəfin, gəlirlərin bilərəkdən müəssisə qrupları arasında köçürülməsi nəticəsində vergilərin
yığılmasında itkilər ola biləcəyi barədə şübhə etməyə əsası olduqda;
c) adı birinci çəkilən Tərəfə digər Tərəfin göndərdiyi informasiya, sonuncu Tərəfdə vergi tutmanın
qiymətləndirilməsi üçün müvafiq informasiyanın alınması zərurətini yaratdıqda.
2. Hər bir Tərəf 1-ci bənddə təsvir olunan və digər Tərəfə təqdim edilən informasiyanın aydın olması
üçün zəruri olan tədbirləri görəcək və prosedurları həyata keçirəcək.
Maddə 8
Vergi məsələləri üzrə araşdırmanın eyni zamanda aparılması
1. Tərəflər, müraciətə əsasən, vergi məsələləri üzrə eyni zamanda araşdırmanın aparılması hallarım
və prosedurlarını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə məsləhətləşmələr aparacaq. Hər bir Tərəf həmin
araşdırmada iştirak edib-etməyəcəyini müəyyən edəcək.
2. Bu Sazişin məqsədləri üçün vergi məsələləri üzrə eyni zamanda araşdırmanın aparılması, istənilən
zəruri informasiya mübadiləsi məqsədi ilə Tərəflərin birgə və ya qarşılıqlı əlaqəli maraqlarının olduğu
şəxsin və ya şəxslərin vergi işlərinin eyni zamanda, hər bir Tərəfin öz ərazisində araşdırılması barədə
Tərəflər arasında olan razılaşmanı ifadə edir.
Maddə 9
Digər ölkələrdə vergi araşdırmalarının aparılması
1. Müraciət edən Dövlətin səlahiyyətli orqanlarının xahişinə əsasən, müraciət edilən Dövlətin
səlahiyyətli orqanları müraciət edən Dövlətin səlahiyyətli orqanlarının nümayəndələrinin müraciət edilən
Dövlətdə vergi araşdırmalarının müvafiq mərhələsində iştirakına icazə verə bilər.
2. Xahişə müsbət cavab verildiyi halda, müraciət edilən Dövlətin səlahiyyətli orqanları araşdırmanın
aparılması vaxtı, araşdırmanın yeri, araşdırmanın aparılması üçün təyin edilmiş orqanlar və ya rəsmi
şəxslər, araşdırmanın aparılması üçün müraciət edilən Dövlət tərəfindən tələb edilən prosedur və şərait
barədə müraciət edən Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına mümkün qədər qısa müddətdə məlumat verəcəklər.
Vergi araşdırmasının aparılması barədə bütün qərarları müraciət edilən Dövlət qəbul etməlidir.
3. Tərəf 1-ci bənddə göstərilən kimi, belə xahişlərlə ümumi qaydada razılaşmaq niyyəti olmadığı
barədə Depozitarilərdən birini məlumatlandıra bilər. Belə bəyanat istənilən vaxt edilə bilər və ya geri
çağırıla bilər.
Maddə 10
Ziddiyyətli informasiya
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Əgər bir Tərəfin şəxsin vergi işləri haqqında informasiyası digər Tərəfdən aldığı informasiyaya
uyğun deyilsə, bu halda o, digər Tərəfi bu barədə xəbərdar edəcəkdir.
Bölmə II

Vergilərin alınması üzrə yardım
Maddə 11
Vergi tələblərinin alınması
1. Müraciət edən Dövlətin xahişinə əsasən, müraciət edilən Dövlət 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarına uyğun olaraq, adı birinci çəkilən Dövlətin vergi tələblərinin alınması ilə bağlı, özünün vergi
tələbi olduğu təqdirdə görməli olduğu bütün zəruri tədbirləri görəcəkdir.
2. Əgər Tərəflər arasında digər hallar razılaşdırılmayıbsa, 1-ci bəndin müddəaları, yalnız müraciət
edən Dövlətdə alınmasına imkan verən sənədlərin predmeti olan və iddia edilməyən vergi tələblərinə şamil
edilir.
Lakin əgər tələb, məlumat verən Dövlətin rezidenti olmayan şəxsə qarşı yönəldilibsə və daha iddia
edilməyəcəksə, maraqlı olan Tərəflər arasında digər hal razılaşdırılmayınca, yalnız 1-ci bəndin müddəaları
tətbiq ediləcəkdir.
3. Vəfat etmiş şəxsə və ya onun əmlakına münasibətdə vergi tələblərinin alınmasında yardım
göstərilməsi öhdəliyi, tələbin bu əmlakdan və ya göstərilən alan şəxslərdən alınmasından asılı olaraq,
əmlakın hər bir mülkiyyətçisi tərəfindən alınmış əmlakın və mülkiyyətin dəyəri ilə məhdudlaşır.
Maddə 12
Əmlaka həbs qoyulması üzrə tədbirlər
Tələb iddia edildiyi və ya vergilərin alınmasına imkan verən sənədin predmeti sayılmadığı halda
belə, müraciət edən Dövlətin xahişinə əsasən, müraciət edilən Dövlət vergilərin alınması məqsədilə əmlaka
həbs qoyulması üçün tədbirləri həyata keçirəcək.
Maddə 13
Xahişə əlavə edilən sənədlər
1. Bu Bölmənin şərtlərinə uyğun olaraq inzibati yardım haqqında xahişə əlavə ediləcəkdir:
a) vergi tələbi Konvensiyanın şamil edildiyi vergiyə aid olduqda və alınmalı olduğu təqdirdə, 11-ci
maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, vergi tələbinin iddia edilmədiyi və ya iddia edilə bilməyəcəyi barədə
ərizə;
b) müraciət edən Dövlətdə vergi tələbinin alınmasına icazə verən sənədin rəsmi surəti və
c) vergi tələbinin alınması və ya əmlaka həbs qoyulması tədbirlərini həyata keçirmək üçün tələb
olunan istənilən digər sənəd.
2. Müraciət edən Dövlətdə vergi tələbinin alınmasına icazə verən sənəd, zəruri olduğu halda və
müraciət edilən Dövlətdə qüvvədə olan qanunlara uyğun olaraq, sonuncu Dövlətdə alınmasına icazə verən
sənədlərə əsasən qəbul ediləcək, tanınacaq, tamamlanacaq və ya bərpa ediləcəkdir.
Maddə 14
Vaxt limiti
1. Vergi tələbinin alınması müddətini ötən istənilən dövrlə bağlı məsələlər müraciət edən Dövlətin
qanunlarına uyğun həll ediləcək. Yardım haqqında xahişdə bu dövrün xüsusiyyətləri göstəriləcəkdir.
2. Yardım haqqında xahişə əsasən müraciət edilən Dövlət tərəfindən, bu Dövlətin qanunlarına uyğun
olaraq 1-ci bənddə göstərilən dövrün kəsilməsi və ya dayandırılması ilə nəticələnə bilən verginin alınmasına
dair hərəkətlər, müraciət edən Dövlətin qanunlarına əsasən həmin nəticəni verəcək. Müraciət edilən Dövlət
belə hərəkətlər haqqında müraciət edən Dövləti məlumatlandıracaqdır.
3. İstənilən halda, müraciət edilən Dövlət, verginin alınmasına imkan verən ilkin sənədin tarixindən
15 illik dövr keçdikdən sonra, təqdim edilmiş yardım haqqında xahişi icra etməyə borclu deyildir.
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Maddə 15
Üstünlük
Alınması barədə yardım göstərilən vergi tələbinin alınması üçün istifadə edilən qayda, müraciət
edilən Dövlətin öz vergi tələblərinin alınmasına tətbiq edilən qaydalara uyğun gəldiyi halda belə, həmin
Dövlətdə vergi tələblərinə verilən xüsusi üstünlüyə malik deyildir.
Maddə 16
Ödənişə möhlət
Müraciət edilən Dövlət, onun qanunları və ya inzibati təcrübəsi belə hallara yol verirsə, möhlətli
ödənişə və ya ödənişlərin vaxtının uzadılmasına icazə verə bilər, lakin bu barədə müraciət edən Dövləti
qabaqcadan xəbərdar etməlidir.
Bölmə III

Sənədlər xidməti
Maddə 17
Sənədlər xidməti
1. Müraciət edən Dövlətin xahişinə əsasən, müraciət edilən Dövlət, məhkəmə qərarlarına dair
sənədlər də daxil olmaqla, müraciət edən Dövlətdən göndərilən və bu Konvensiyanın şamil edildiyi
vergilərə aid sənədləri ünvan sahibinə təqdim edəcəkdir.
2. Müraciət edilən Dövlət sənədlər xidmətini:
a) bu növ sənədlər xidməti üçün özünün daxili qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada;
b) imkan daxilində müraciət edən Tərəfin tələb etdiyi spesifik qaydada və ya həmin qaydaya daha
yaxın öz qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada göstərəcək.
3. Bir Tərəf digər Tərəfin ərazisindəki şəxsə sənədlər xidmətini birbaşa poçt vasitəsilə həyata keçirə
bilər.
4. Konvensiyanın heç bir müddəası, Tərəfin öz qanunlarına əsasən göstərəcəyi istənilən sənədlər
xidmətini qanuni qüvvədən məhrum etmiş kimi şərh etməyəcək.
5. Bu maddəyə uyğun olaraq sənəd təqdim edilərkən, sənədin tərcüməsi əlavə edilməməlidir. Lakin
ünvan sahibinə sənədin dili aydın olmadığı halda, müraciət edilən Dövlət onun tərcümə edilməsi və ya
rəsmi dillərin birində xülasənin tərtib edilməsi üçün tədbirlər görəcək. Bir üsul kimi, o, müraciət edən
Dövlətdən sənədin tərcümə edilməsini və ya müraciət edilən Dövlətin, Avropa Şurasının və İƏİT-in rəsmi
dillərinin birində xülasə təqdim edilməsini xahiş edə bilər.
Fəsil IV

Bütün növ yardımlara aid müddəalar
Maddə 18
Müraciət edən Dövlətin təqdim etdiyi informasiya
1. Zəruri olduğu halda, yardım haqqında xahişdə göstərilməlidir:
a) səlahiyyətli orqanın çıxış etdiyi xahişin təşəbbüsçüsü olan orqan və ya agentlik;
b) barəsində xahiş edilən şəxsin adı, ünvanı və identifıkasiyasına kömək edəcək digər məlumatlar;
c) informasiyanın təqdim edilməsi barədə xahiş olduğu halda, istənilən informasiyanın alınması ilə
bağlı müraciət edən Dövlətin tələbatını tərtib edən forma;
d)verginin alınması və ya əmlaka həbs qoyulması haqda xahiş olduğu halda, tələbin alınması
mümkün ola biləcək vergi tələbinin xüsusiyyəti, vergi tələbi və əmlak haqqında məlumat;
e) sənədlər xidməti barədə xahiş olduğu halda, tələb olunan sənədin məzmunu və xüsusiyyətləri;
f) yardımın müraciət edən Dövlətin qanunları və inzibati təcrübəsinə uyğunluğu və onun 19-cu
maddənin tələbləri baxımından müvafiqliyi.
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2. Yardım haqqında xahişə aid istənilən digər informasiyanın alındığı halda, müraciət edən Dövlət
onu müraciət edilən Dövlətə göndərəcəkdir.
Maddə 19
Sorğunun rədd edilməsinin mümkünlüyü
Müraciət edən Dövlət onun ərazisində olan bütün vasitələrdən, bu vasitələrdən istifadə edilməsi
hədsiz çətinliklərə gətirib çıxara bilən hallar istisna olmaqla, istifadə etməyibsə, müraciət edilən Dövlət
xahişi yerinə yetirməyə borclu olmayacaqdır.
Maddə 20
Yardım haqqında xahişə cavab
1. Yardım haqqında xahiş qəbul edilibsə, müraciət edilən Dövlət görülmüş tədbirlər və əldə edilmiş
nəticələr barədə, mümkün qədər qısa müddətdə müraciət edən Dövləti xəbərdar edəcəkdir.
2. Xahiş rədd edilibsə, müraciət edilən Dövlət bu qərar və onun səbəbləri haqqında, mümkün qədər
qısa müddətdə müraciət edən Dövləti xəbərdar edəcəkdir.
3. İnformasiyanın təqdim edilməsi xahişi barəsində müraciət edən Dövlət, informasiyanı almaq
istədiyi formanı müəyyən edibsə və müraciət edilən Dövlətin bunu yerinə yetirmək imkanı varsa, müraciət
edilən Dövlət onu tələb edilən formada təqdim edəcəkdir.
Maddə 21
Şəxslərin müdafiəsi və yardım edilmə öhdəliklərinin hüdudları
1. Bu Konvensiyada heç nə müraciət edilən Dövlətin qanunları və inzibati təcrübəsi ilə şəxslərə
verilmiş hüquq və təminatlara toxunmur.
2. 14-cü maddə istisna olmaqla, bu Konvensiyanın müddəaları, müraciət edilən Dövlətin qarşısına
aşağıdakı öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməyəcəkdir:
a) onun öz qanunları və inzibati təcrübəsinə və ya müraciət edən Dövlətin qanunları və ya inzibati
təcrübəsinə zidd olan tədbirləri görmək;
b) onun dövlət siyasətinə (ictimai asayişinə) və ya öz mühüm maraqlarına zidd hesab etdiyi tədbirləri
görmək;
c) onun öz qanunları və ya inzibati təcrübəsi ilə və ya müraciət edən Dövlətin qanunları və ya inzibati
təcrübəsi ilə alınması mümkün olmayan informasiyanı təqdim etmək;
d) istənilən ticarət, işgüzar, sənaye, kommersiya və ya peşə sirlərini və ya ticarət proseslərini açan
və ya açılması dövlət siyasətinə (ictimai asayişə) və ya onun mühüm maraqlarına zidd olan informasiyanı
təqdim etmək;
e) müraciət edən Dövlətdə tətbiq edilən vergitutmanı ümumi qəbul edilmiş vergitutma prinsiplərinə
və ya müraciət edən Dövlətlə müraciət edilən Dövlət arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması barədə və istənilən digər Konvensiyanın prinsiplərinə və ya müddəalarına zidd olan hal kimi
qiymətləndirdikdə, inzibati yardım göstərmək;
f) bu Konvensiyanın tətbiqi, müraciət edilən Dövlətin milli şəxsi və müraciət edən Dövlətin milli
şəxsləri arasında diskriminasiya münasibətlərinə gətirib çıxardıqda, yardım göstərmək.
Maddə 22
Məxfilik
1. Bu Konvensiyanın şərtlərinə uyğun bir Tərəfin aldığı istənilən informasiya, bu Tərəfin öz
qanunları əsasında aldığı informasiya qədər və ya digər Tərəfin müvafiq şərtləri daha məhdudlaşdırıcıdırsa,
həmin digər Tərəfdə tətbiq edilən məxfilik şərtlərinə əsasən məxfi sayılacaqdır.
2. Belə informasiya, istənilən halda, yalnız bu Tərəfin vergilərinin hesablanmasına, yığılmasına,
alınmasına, araşdırılmasına və ya apelyasiya üzrə qəbul edilmiş qərarlara cəlb edilmiş şəxslər və ya
hakimiyyət orqanları (məhkəmə və inzibati və ya nəzarət orqanları daxil olmaqla) üçün açılacaq. Yalnız
yuxarıda qeyd edilən şəxslər və hakimiyyət orqanları və yalnız bu məqsədlər üçün informasiyadan istifadə
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edə bilər. Onlar 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, təqdim edən Tərəfin səlahiyyətli orqanından
alınmış ilkin razılığa uyğun olaraq, həmin informasiyanı bu vergilərə dair məhkəmə araşdırmaları zamanı
və ya məhkəmə qərarlarında aça bilərlər. Lakin istənilən iki və ya daha çox Tərəf ilkin razılıq şərtlərinin
geri götürülməsi barədə birgə razılığa gələ bilərlər.
3. Əgər Tərəf, 30-cu maddənin 1-ci bəndinin a) yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyd-şərti edibsə,
bu Tərəfdən informasiyanı alan istənilən digər Tərəf həmin informasiyadan qeyd-şərtin predmeti olan
kateqoriyada vergi məqsədləri üçün istifadə etməyəcək. Müvafiq olaraq, belə qeyd-şərti edən Tərəf, bu
Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olaraq, aldığı informasiyadan qeyd-şərtin predmeti olan kateqoriyada vergi
məqsədləri üçün istifadə etməyəcəkdir.
4. 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Tərəfin aldığı informasiya, əgər belə
informasiya təqdim edən Tərəfin qanunlarına əsasən digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilərsə və bu
Tərəfin səlahiyyətli orqanından istifadə üçün icazə olduqda, digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Bir
Tərəfin digər Tərəfə təqdim etdiyi informasiya, adı birinci çəkilən Tərəfin səlahiyyətli orqanından
əvvəlcədən alınmış razılığa əsasən, üçüncü Tərəfə verilə bilər.
Maddə 23
Məhkəmə təhqiqatı
1. Bu Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olaraq müraciət edilən Dövlətin gördüyü tədbirlər barədə
məhkəmə təhqiqatları yalnız bu Dövlətin müvafiq orqanları tərəfindən keçiriləcəkdir.
2. Bu Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olaraq müraciət edən Dövlətin gördüyü tədbirlər barədə
məhkəmə təhqiqatları, o cümlədən vergilərin alınması sahəsində vergi tələbinin və ya onun alınmasına
imkan verən sənədin mövcudluğuna və ya məbləğinə aid olanlar yalnız bu Dövlətin müvafiq orqanları
tərəfindən aparılacaq. Əgər belə təhqiqatlar aparılırsa, müraciət edən Dövlət müraciət edilən Dövləti
məlumatlandıracaq və o, adı çəkilən orqanların qərarına qədər proseduru dayandıracaq. Lakin müraciət
edən Dövlətin xahişi olduğu təqdirdə, müraciət edilən Dövlət alınmanı təmin etmək üçün əmlaka həbs
qoyulması tədbirlərini keçirəcək. Müraciət edilən Dövlət habelə bu cür təhqiqatlar haqqında istənilən
maraqlı şəxs tərəfindən məlumatlandırıla bilər. Belə məlumat alındıqda, zərurət olduğu halda, müraciət
edilən Dövlət bu məsələyə dair müraciət edən Dövlətlə məsləhətləşmələr aparacaqdır.
3. Təhqiqat üzrə yekun qərar qəbul edilən kimi, müraciət edilən Dövlət və ya əks halda, müraciət
edən Dövlət, yardım haqqında xahiş üçün onda olan qərar və nəticələr barədə digər Dövləti xəbərdar
edəcəkdir.
Fəsil V

Xüsusi müddəalar
Maddə 24
Konvensiyanın icrası
1. Tərəflər bu Konvensiyanın icrası məqsədi ilə müvafiq səlahiyyətli orqanlar vasitəsilə bir-biri ilə
əlaqə saxlayacaqlar. Bu məqsədlə səlahiyyətli orqanlar birbaşa əlaqə saxlaya bilər və onların adından çıxış
etmək səlahiyyətlərini tabeliklərinə olan orqanlara həvalə edə bilərlər. İki və ya daha çox Tərəfin
səlahiyyətli orqanları Konvensiyanın icrası üsulunu birgə razılaşdıra bilər.
2. Əgər müraciət edilən Dövlət hesab edərsə ki, bu Konvensiyanın icrası bu və ya digər hallarda ciddi
və arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxaracaq, müraciət edən və müraciət edilən Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparacaq və məsələnin qarşılıqlı razılaşma əsasında həll edilməsinə
çalışacaqlar.
3. Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarından ibarət olan koordinasiya orqanı İƏİT-in himayəsi altında bu
Konvensiyanın icrasına və inkişafına nəzarət edəcək. Bu məqsədlə koordinasiya orqanı, Konvensiyanın
məqsədlərinə nail olunmasına kömək edən istənilən tədbirləri məsləhət görəcəkdir. O cümlədən, o, vergi
məsələlərində beynəlxalq əməkdaşlığın fəallaşdırılması məqsədilə yeni üsulların və prosedurların
öyrənilməsi üçün forum vəzifəsini yerinə yetirəcək və zəruri hallarda, Konvensiyaya düzəlişlər edilməsini
və ya yenidən baxılmasını məsləhət görəcəkdir. Konvensiyanı imzalamış, lakin hələ ratifikasiya etməmiş,
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qəbul etməmiş və ya bəyənməmiş ölkələr, koordinasiya orqanının iclaslarında müşahidəçi kimi təmsil
olunmaq hüququna malikdirlər.
4. Tərəf, Konvensiyanın müddəalarının təfsiri məsələləri üzrə rəy çıxarılması xahişi ilə koordinasiya
orqanına müraciət edə bilər.
5. İki və ya daha çox Tərəfin Konvensiyanın icrası və ya təfsiri məsələlərinə dair çətinlikləri və ya
şübhələri yarandıqda, bu Tərəflərin səlahiyyətli orqanları məsələnin qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll
edilməsinə çalışacaqlar. Razılaşma haqqında koordinasiya orqanına məlumat veriləcəkdir.
6. İƏİT-in Baş katibi Tərəfləri və Konvensiyanı imzalamış, hələ ratifikasiya etməmiş, qəbul etməmiş
və ya bəyənməmiş dövlətləri, yuxarıda göstərilmiş 4-cü bəndin müddəalarına uyğun olaraq çıxarılmış rəy
haqqında və yuxarıda göstərilmiş 5-ci bəndə uyğun olaraq əldə edilmiş qarşılıqlı razılaşmalar haqqında
məlumatlandıracaqdır.
Maddə 25
Dil
Yardım haqqında xahişlər və onlara cavablar, İƏİT-in və Avropa Şurasının rəsmi dillərindən birində
və ya maraqlı olan Razılığa gələn Dövlətlər arasında razılaşdırılmış istənilən digər dildə tərtib ediləcəkdir.
Maddə 26
Xərclər
Maraqlı Tərəflər arasında digər hallar razılaşdırılmayınca:
a) yardımın göstərilməsi üzrə adi xərcləri müraciət edilən Dövlət ödəyəcəkdir;
b) yardımın göstərilməsi üzrə xüsusi xərcləri müraciət edən Dövlət ödəyəcəkdir.
Fəsil VI

Sonuncu müddəalar
Maddə 27
Digər beynəlxalq sazişlər və razılaşmalar
1. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş yardım göstərilməsi imkanları, maraqlı Tərəflər arasında
qüvvədə olan və ya gələcək beynəlxalq sazişlərdə və ya digər sənədlərdə, habelə vergi məsələləri üzrə
əməkdaşlığa dair digər sənədlərdə olan imkanları məhdudlaşdırmır və onlarla məhdudlaşdırılmır.
2. Bu Konvensiyanın qaydalarından asılı olmayaraq, Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olan Tərəflər,
qarşılıqlı münasibətlərdə bu Birlikdə qüvvədə olan ümumi qaydaları tətbiq edəcəklər.
Maddə 28
Konvensiyanın imzalanması və qüvvəyə minməsi
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr və İƏİT üzvü olan ölkələr tərəfindən
imzalanmaq üçün açıq olacaq. O, ratifikasiya edilməli, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir. Ratifikasiya
fərmanları, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında sənədlər Depozitarilərdən birinə saxlanma üçün təhvil
veriləcək.
2. Bu Konvensiya, 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq beş dövlət tərəfindən bu Konvensiya ilə
bağlı olduqları haqqında razılıqlarını bildirdikləri tarixdən üç aylıq dövr keçəndən sonrakı ayın birinci
günündən qüvvəyə minəcəkdir.
3. Gələcəkdə, Konvensiya ilə bağlı olmaq haqqında öz istəklərini bildirən Avropa Şurası üzvü olan
istənilən dövlətə və ya İƏİT üzvü olan istənilən ölkəyə münasibətdə, Konvensiya ratifikasiya fərmanının
və ya qəbul etmə yaxud bəyənmə haqqında sənədlərin saxlanılmağa təhvil verildiyi tarixdən üç aylıq dövr
keçəndən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 29
Konvensiyanın tətbiq əraziləri
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1. Hər bir Dövlət imzalanma vaxtı, ratifikasiya fərmanının və ya qəbul etmə yaxud bəyənmə
haqqında sənədlərin saxlanmağa təhvil verilməsi zamanı, Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazini və ya
əraziləri göstərə bilər.
2. İstənilən Dövlət hər hansı sonrakı vaxt, Depozitarilərdən birinə ünvanlanmış bəyanat vasitəsi ilə,
Konvensiyanın tətbiqini bəyanatda göstərilmiş istənilən digər əraziyə şamil edə bilər. Belə əraziyə
münasibətdə Konvensiya Depozitarinin belə bəyanatı aldığı tarixdən üç aylıq dövr keçəndən sonrakı ayın
birinci günündən qüvvəyə minəcəkdir.
3. Əvvəlki iki bənddən istənilən birinin şərtlərinə uyğun olaraq edilmiş istənilən bəyanat, belə
bəyanatda göstərilən istənilən əraziyə münasibətdə, Depozitarilərdən birinə göndərilmiş bildiriş vasitəsi ilə
geri çağırıla bilər. Ləğv edilmə Depozitarinin belə bildirişi aldığı tarixdən üç aylıq dövr keçəndən sonrakı
ayın birinci günündən qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 30
Qeyd-şərtlər
1. İstənilən Dövlət imzalanma vaxtı və ya ratifikasiya fərmanının, qəbul etmə yaxud bəyənilmə
haqqında sənədlərin təhvil verilməsi zamanı və ya istənilən digər sonrakı vaxt bəyan edə bilər ki, o,
aşağıdakı hüquqları özündə saxlayır:
a) bu Konvensiyanın A Əlavəsinə uyğun olaraq bu kateqoriyaya özünün heç bir daxili vergisinin aid
edilməməsi şərti ilə, 2-ci maddənin 1-ci bəndinin b) yarımbəndində göstərilən istənilən kateqoriyada digər
Tərəflərin vergiləri ilə bağlı yardımın heç bir formasını göstərməmək;
b) istənilən vergi tələbinin alınmasında və ya bütün vergilər üzrə və ya yalnız 2-ci maddənin 1-ci
bəndində göstərilən bir və ya daha çox kateqoriyalarda vergilər üzrə inzibati cərimələrin alınmasında
yardım göstərməmək;
c) bu Dövlətə münasibətdə Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixə və ya yuxarıda göstərilən a) və b)
bəndlərinə uyğun olaraq əvvəllər qeyd-şərt edilmişdirsə, müvafiq kateqoriyalı vergilərə münasibətdə belə
qeyd-şərtin ləğv edilməsi tarixinə olan istənilən vergi tələbinə münasibətdə yardım göstərməmək;
d) bütün vergilər üçün və ya yalnız 2-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilən bir və ya daha çox
kateqoriyalarda vergilər üçün sənədli xidmətlərin təqdim edilməsində kömək göstərməmək;
e) 17-ci maddənin 3-cii bəndində nəzərdə tutulduğu kimi, poçt vasitəsilə sənədli xidmətlərin
göstərilməsinə icazə verməmək.
2. Heç bir digər qeyd-şərt edilə bilməz.
3. Tərəfə münasibətdə Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, bu Tərəf, ratifikasiya, qəbul etmə və
ya bəyənmə vaxtı edilməmiş, 1-ci bənddə sadalanan bir və ya daha çox qeyd-şərt edə bilər. Belə qeydşərtlər Depozitarilərdən birinin qeyd-şərti qəbul etdiyi tarixdən üç aylıq dövr keçəndən sonrakı ayın birinci
günündən qüvvəyə minəcəkdir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş istənilən Tərəf, Depozitarilərdən birinin
ünvanına göndərilmiş bildiriş vasitəsilə onu tam və ya qismən geri götürə bilər. Ləğv etmə adı çəkilən
Depozitarinin belə bildirişi aldığı tarixdən qüvvəyə minəcəkdir.
5. Bu Konvensiyanın müddəasına münasibətdə qeyd-şərt etmiş Tərəfdən bu müddəanı istənilən digər
Tərəf icra etməsini tələb edə bilməz, lakin qeyd-şərt qismən xarakter daşıyırsa, o, bu müddəanın, özü qəbul
etdiyi dərəcədə tətbiqini tələb edə bilər.
Maddə 31
Konvensiyanın qüvvədən düşməsi
1. İstənilən Tərəf, istənilən vaxt Depozitarilərdən birinə göndərdiyi bildiriş vasitəsilə bu
Konvensiyanı ləğv edə bilər.
2. Belə ləğv etmə Depozitarinin bildirişi aldığı tarixdən üç aylıq dövr keçəndən sonrakı ayın birinci
günündən qüvvəyə minəcəkdir.
3. Konvensiyanı ləğv etmiş istənilən Tərəf, bu Konvensiyaya uyğun olaraq, aldığı sənədlərin və
informasiyanın onda olduğu bütün müddətdə 22-ci maddənin müddəaları ilə bağlı olacaqdır.
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Maddə 32
Depozitarilər və onların vəzifələri
1. Ünvanına sənəd, bildiriş və ya məlumat göndərilmiş Depozitari:
a) istənilən imzalanma,
b) ratifikasiya fərmanının və ya qəbul etmə yaxud bəyənmə haqqında sənədlərin təhvil verilməsi,
c) 28-ci və 29-cu maddələrin müddəalarına uyğun olaraq Konvensiyanın qüvvəyə minməsi barədə
istənilən tarix,
d) 4-cü maddənin 3-cii bəndinin və ya 9-cu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq
edilmiş istənilən bəyanat və istənilən belə bəyanatın ləğv edilməsi,
e) 30-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq edilmiş istənilən qeyd-şərt və 30-cu maddənin 4-cü
bəndinin müddəalarına uyğun olaraq istənilən qeyd-şərtin ləğv edilməsi,
f) 2-ci maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərinin, 3-cü maddənin 3-cü bəndinin, 29-cu maddənin və ya 31ci maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq alınmış istənilən bildiriş,
g) bu Konvensiyaya aid olan istənilən digər sənəd, bildiriş və məlumat haqqında Avropa Şurası üzvü
olan ölkələri və İƏİT üzvü .olan ölkələri məlumatlandıracaqdır.
2. 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq məlumat alan və ya bildiriş göndərən Depozitari dərhal bu
barədə digər Depozitariləri xəbərdar edəcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, buna tam səlahiyyətləri olan aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Strasburqda 1988-ci il 25 yanvar tarixində, bir nüsxəsi Avropa Şurasının arxivinə, bir nüsxəsi isə
İƏİT-in arxivinə təhvil veriləcək iki nüsxədə, ingilis və fransız dillərində icra edilmişdir; hər iki mətn eyni
qüvvəyə malikdir. Avropa Şurasının və İƏİT-in Baş katibləri Avropa Şurasının üzvü olan hər bir Dövlətə
və İƏİT üzvü olan hər bir ölkəyə təsdiq edilmiş surətləri göndərəcəklər.
İmzalamaq üçün açıqdır: 25 yanvar 1988-ci il.
Qüvvəyə minmə tarixi: 5 ratifikasiya fərmanı təhvil veriləndən üç ay keçdikdən sonra.
1988-ci il 25 yanvar tarixli “Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında”
Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının

Bəyanatları
I. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
II. Azərbaycan Respublikasına münasibətdə:
1. Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərə (Əlavə A) daxil edilsin:
Maddə 2, bənd 1. a. i:
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi,
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan başqa),
Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində tutulan vergilər,
Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətindən tutulan vergi.
Maddə 2, bənd 1. b. i:
Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi.
Maddə 2, bənd 1 b. ii:
Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar.
Maddə 2, bənd 1. b. iii. A;
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi.
Maddə 2, bənd 1. b. iii. B:
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi.
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Maddə 2, bənd 1. b. iii. C:
Əlavə dəyər vergisi.
Maddə 2, bənd 1. b. iii. D:
Aksizlər.
Maddə 2, bənd 1. b. iii. E;
Yol vergisi.
Maddə 2, bənd 1 b. iii. G:
Mədən vergisi,
Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi,
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən alınan rüsumlar.
Maddə 2, bənd 1. b. iv:
Fiziki şəxslərin torpaq vergisi,
Fiziki şəxslərin əmlak vergisi,
Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi.
2. Konvensiya üzrə səlahiyyətli orqanlara (Əlavə B) daxil edilsin:
Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi.
3. “Vətəndaş” termininin (Əlavə C) tərifi aşağıdakı kimi verilsin:
“vətəndaş” termini:
Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan bütün fiziki şəxsləri;
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən belə status almış bütün hüquqi şəxsləri
(tərəfdaşlıq və birgə müəssisə daxil olmaqla), şirkətləri, assosiasiyaları və digər təşkilatları ifadə edir.
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"Beynəlxalq yük daşımaları haqqında" Gömrük Konvensiyasına (TİR Konvensiyası) düzəlişlərin
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Beynəlxalq yük daşımaları haqqında" 1975-ci il noyabrın 14-də Cenevrə şəhərində imzalanmış
Gömrük Konvensiyasına (TİR Konvensiyası) 1999-cu il fevralın 17-də qüvvəyə minmiş 19-cu düzəliş,
2001-ci il iyunun 12-də qüvvəyə minmiş 20-ci düzəliş, 2002-ci il mayın 12-də qüvvəyə minmiş 21-ci və
22-ci düzəlişlər təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 552-IIQ
Avropa İqtisadi Komissiyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yük daşımaları
haqqında Gömrük Konvensiyası
(BYD Konvensiyası)
(1975-ci il noyabrın 14-də Cenevrədə imzalanmışdır)
(Konvensiyanın 59 və 60-cı maddələrinə uyğun olaraq qəbul edilmiş və 1999-cu il fevralın
17-də qüvvəyə minmiş düzəlişlər)
19-cu Düzəliş
1975-ci il BYD Konvensiyası üzrə İnzibati Komitə tərəfindən 27 iyun 1997-ci il tarixində qəbul
edilmiş 1975-ci il BYD Konvensiyasına düzəlişlər üzrə təkliflər:
Maddə 6, bənd 1
1ci bəndi aşağıdakı şəkildə dəyişmək:
«1. Razılığa gələn hər bir Tərəf bilavasitə və ya onların müxbirləri olan birliklərin vasitəçiliyi ilə
birliklərə BYD kitabçalarını verməyə və 9-cu əlavənin I hissəsində göstərilən minimum şərtlərə və tələblərə
riayət etməklə, qarant kimi çıxış etməyə icazə verə bilər. Bu icazə 9-cu Əlavənin I hissəsində nəzərdə
tutulan minimum şərtlərə və tələblərə daha riayət edilmədiyi təqdirdə ləğv edilə bilər».
Maddə 6, yeni bəndlər 3-5
Aşağıdakı yeni bəndlər əlavə edilsin:
«3. Birlik BYD kitabçalarını yalnız o şəxslərə verir ki, Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
orqanları tərəfindən onların BYD proseduruna çıxışından imtina edilmir, həmin şəxs onlarda daimi olduğu
yerə malik olsun və ya təsis olunsun.
4.
BYD proseduruna çıxış üçün icazə, yalnız bu Konvensiyaya 9-cu Əlavənin II hissəsində
göstərilən minimum şərtləri və tələbləri ödəyən şəxslərə verilir. Həmin meyarların qorunması daha təyin
olunmadığı təqdirdə 38-ci maddəyə xələl gətirmədən bu icazə ləğv edilir.
5.
BYD proseduruna çıxış üçün icazə bu Konvensiyaya 9-cu Əlavənin II hissəsində
göstərilən qaydaya uyğun olaraq verilir».
Maddə 38, bənd 2
2ci bəndi aşağıdakı şəkildə dəyişmək:
«2. Hüquqdan belə şəkildə məhrum edilmə barədə məlumat bir həftə ərzində həmin şəxsin təsis
edildiyi və ya daimi olduğu yeri olan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına, pozulmanın baş
verdiyi ölkədə və ya gömrük ərazisindəki birliyə (birliklərə) və BYD İcraiyyə Şurasına verilir».
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Maddə 42-bis
Aşağıdakı yeni maddəni əlavə etmək:
«Səlahiyyətli orqanlar birliklərlə sıx əməkdaşlıqda BYD kitabçalarından lazımi şəkildə istifadəni
təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görür.
Bu məqsədlə onlar milli və beynəlxalq səviyyədə müvafiq nəzarət tədbirləri görə bilərlər.
Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən bu kontekstdə görülən milli nəzarət tədbirləri dərhal həmin tədbirlərin
konvensiyanın müddəalarına uyğunluğunu yoxlayan BYD İcraiyyə Şurasına bildirir. Beynəlxalq nəzarət
tədbirlərini İnzibati Komitə həyata keçirir».
Yeni maddə 58-bis
Aşağıdakı yeni 58-bis maddəsini əlavə etmək:
«Maddə 58-bis. İnzibati Komitə
Bununla tərkibinə bütün Razılığa gələn Tərəflərin daxil olduğu İnzibati Komitə təsis olunur.
Onun tərkibi, funksiyaları və prosedur qaydaları 8-ci Əlavədə şərh olunur».
Yeni maddə. 58-ter
Aşağıdakı yeni 58-ter maddəsi əlavə edilsin:
«Maddə 58-ter. BYD İcraiyyə Şurası
İnzibati Komitə köməkçi orqan olaraq BYD İcraiyyə Şurasını təsis edir. İcraiyyə Şurası
Konvensiyanın və Komitənin onun üzərinə qoyduğu vəzifələri Komitənin adından icra edir. Onun tərkibi,
funksiyaları və prosedur qaydaları 8-ci Əlavədə şərh olunur».
Maddə 59
59-cu maddənin 2-ci bəndinin birinci cümləsini aşağıdakı şəkildə dəyişmək:
«2. Bu Konvensiyaya təklif olunan hər hansı bir düzəliş İnzibati Komitə tərəfindən baxılır...»
Maddə 60
«...6 və 7» başlığının sonunu «...6,7,8 və 9» şəklində dəyişmək.
«1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7-ci əlavələrə təklif olunan hər hansı bir düzəliş...» maddəsinin əvvəlini «1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9-cu əlavələrə təklif olunan hər hansı bir düzəliş...» şəklində dəyişmək.
Əlavə 6, izahedici qeyd 0,38.2
Çıxarmaq.
Əlavə 6, yeni izahedici qeyd 8.13.1-1
8-ci Əlavənin 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda yeni izahedici qeyd əlavə
etmək:
«8.13. 1-1 Maliyyələşdirmə şərtləri
İlk ikiillik müddət başa çatdıqdan sonra Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri nəzərdə tuturlar
ki, BYD İcraiyyə Şurasının və BYD Katibliyinin fəaliyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müntəzəm
büdcəsi xətti ilə maliyyələşdiriləcəkdir. Bu, əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ya digər mənbələrin
hesabına maliyyələşmə təmin edilmədiyi təqdirdə ilkin maliyyələşmə şərtlərinin tətbiq edilməsinin
uzadılması imkanını istisna etmir».
Əlavə 6, yeni izahedici qeyd 8.13.1-2
8- ci Əlavənin 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda ikinci izahedici qeyd əlavə etmək:
«8.13. 1-2 BYD İcraiyyə Şurası üzvlərinin fəaliyyəti
BYD İcraiyyə Şurası üzvlərinin fəaliyyəti onların müvafiq ölkələrinin hökumətləri tərəfindən
maliyyələşdiriləcəkdir.».
Əlavə 6, yeni izahedici qeyd 9.I.1 a)
9- cu yeni Əlavənin I hissəsinin 1 a) bəndinə aşağıdakı məzmunda yeni izahedici qeyd əlavə etmək:
«9.1. 1 a) Qeydiyyata alınmış birlik
9-cu Əlavənin I hissəsinin 1 a) bəndindəki müddəalar malların beynəlxalq ticarəti ilə məşğul olan
təşkilatları, o cümlədən ticarət palatalarını əhatə edir».
Əlavə 6, yeni izahedici qeyd 9.II.3
Yeni 9-cu Əlavənin II hissəsinin 3-cü bəndinə aşağıdakı məzmunda yeni izahedici qeyd əlavə
etmək:
«9.II.3. İcazələrin verilməsi üzrə Komitə
İcazələrin verilməsi üzrə tərkibində səlahiyyətli orqanların, milli birliklərin və digər maraqlı
təşkilatların nümayəndələri olan milli komitələrin təsis edilməsi məsləhət görülür».
Əlavə 8
1463

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

8-ci Əlavənin adını aşağıdakı şəkildə dəyişmək:
«BYD İnzibati Komitəsinin və İcraiyyə Şurasının tərkibi, funksiyaları və prosedur qaydaları»
8-ci Əlavənin 1-ci maddəsindən əvvəl aşağıdakı yeni yarımbaşlıq daxil edilsin:
«İnzibati Komitənin tərkibi, funksiyaları və prosedur qaydaları»
Əlavə 8, yeni maddə 1-bis
Aşağıdakı məzmunda yeni 1-bis maddəsi əlavə edilsin:
«Əlavə 8, maddə 1-bis
1 Komitə Konvensiyaya təklif olunan hər hansı bir əlavəni 59-cu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə
uyğun olaraq nəzərdən keçirir.
2. Komitə Konvensiyanın tətbiqinə nəzarət edir və Razılığa gələn Tərəflərin, birliklərin və beynəlxalq
təşkilatların Konvensiya çərçivəsində gördüyü hər hansı bir tədbiri öyrənir və onların Konvensiyanın
müddəalarına uyğunluğunu yoxlayır.
3. Komitə BYD İcraiyyə Şurası vasitəsilə Konvensiyanın milli və beynəlxalq səviyyələrdə tətbiqinə
nəzarət edir və onun həyata keçirilməsinə yardım edir».
8-ci Əlavənin yeni 9-cu maddəsindən əvvəl aşağıdakı yeni yarımbaşlığı daxil etmək:
«BYD İcraiyyə Şurasının tərkibi, funksiyaları və prosedur qaydaları»
Əlavə 8, yeni maddələr 9-13
8-ci Əlavəyə aşağıdakı məzmunda yeni maddələr daxil etmək:
«Maddə 9
1. İnzibati Komitənin 58-ter maddəsinə uyğun olaraq təsis etdiyi BYD İcraiyyə Şurası Konvensiyanın
Razılığa gələn müxtəlif Tərəflərinin təmsil olunduğu doqquz üzvdən ibarətdir. Şuranın sessiyasının işində
BYD Katibi iştirak edir.
2. BYD İcraiyyə Şurasının üzvləri İnzibati Komitə tərəfindən səsvermədə olan və iştirak edən üzvlərin
səs çoxluğu ilə seçilir. BYD İcraiyyə Şurasının hər bir üzvünün səlahiyyət müddəti iki ildir. BYD İcraiyyə
Şurasının üzvləri yenidən seçilə bilər. BYD İcraiyyə Şurasının işləri aparmaqda səlahiyyət dairəsi BYD
İnzibati Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 10
BYD İcraiyyə Şurası:
a)
təminat sisteminin fəaliyyət göstərməsi də daxil olmaqla, Konvensiyanın tətbiq edilməsinə
nəzarət edir və Konvensiyanın və İnzibati Komitənin onun üzərinə qoyduğu funksiyaları yerinə yetirir;
b)
6-cı maddədə qeyd edilən səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlardan biri tərəfindən icra edilə bilən,
BYD kitabçalarının nəşri və birliklər arasında mərkəzləşdirilmiş qaydada yayılması işinə nəzarət edir;
c)
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında əməliyyat və digər informasiya
mübadiləsini əlaqələndirir və onun inkişafına yardım edir;
d)
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları, birliklər və beynəlxalq təşkilatlar arasında
informasiya mübadiləsini əlaqələndirir və onun inkişafına yardım edir;
e)
Razılığa gələn Tərəflər, birliklər, sığorta şirkətləri və beynəlxalq təşkilatlar arasında
mübahisələrin onların tənzimlənməsi haqqında 57-ci maddəyə zərər vurmadan tənzimlənməsinə yardım
edir;
f)
BYD proseduru ilə bağlı olan gömrük orqanları və digər maraqlı tərəflərin əməkdaşlarının
hazırlanmasına yardım göstərir;
g)
Razılığa gələn Tərəflər arasında yayılmaq məqsədi ilə 6-cı maddədə qeyd olunan beynəlxalq
təşkilatların təqdim etdiyi, BYD kitabçalarının birliklər tərəfindən verilməsini nizamlayan bütün öncədən
müəyyənləşdirilmiş qaydalar və prosedurlar barədə informasiyanın mərkəzləşdirilmiş qeydiyyatını 9-cu
Əlavədə qeyd edilən minimum şərt və tələblərə aid olduğu dərəcədə aparır;
h)
BYD kitabçalarının qiymətlərinə nəzarəti həyata keçirir.
Maddə 11
1.
Şuranın sessiyasını İnzibati Komitənin və ya ən azı üç Şura üzvünün xahişi ilə BYD Katibi çağırır.
2.
Şura qərarları konsensus əsasında qəbul etməyə çalışır. Konsensusa nail olmaq mümkün
olmadıqda, qərarlar səsverməyə çıxarılır və səsvermədə olan və iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul
edilir. Qərarın qəbul edilməsi üçün beş üzvdən ibarət yetərsay tələb olunur. BYD Katibinin səs hüququ
yoxdur.
3.
Şura Sədri seçir və istənilən əlavə prosedur qaydaları qəbul edir.
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Şura yoxlanmış maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi də daxil olmaqla, öz fəaliyyəti haqqında
ildə bir dəfədən az olmayaraq, İnzibati Komitə qarşısında və ya İnzibati Komitənin xahişinə əsasən hesabat
verir. Şura İnzibati Komitədə öz Sədri ilə təmsil olunur.
5.
Şura İnzibati Komitə, Razılığa gələn Tərəflər, BYD Katibi və Konvensiyanın 6-cı maddəsində
göstərilən milli birliklər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ona göndərilən hər hansı bir informasiya və
sorğunu nəzərdən keçirir. Bu beynəlxalq təşkilatlar BYD İcraiyyə Şurasının sessiyalarında, Sədr başqa cür
qərar qəbul etməyibsə, müşahidəçi qismində iştirak etmək hüququna malikdir. Lazım gəldikdə, Sədrin
dəvəti ilə Şuranın sessiyalarında müşahidəçi qismində hər hansı başqa təşkilat iştirak edə bilər.
Maddə 12
BYD Katibi Avropa üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi Komissiyası Katibliyinin
üzvlərindən olmalıdır. O, Şuranın səlahiyyət dairəsi çərçivəsində BYD İcraiyyə Şurasının qərarlarını icra
edir. BYD Katibinə BYD Katibliyi yardım göstərir. BYD Katibliyinin sayı BYD İnzibati Komitəsi
tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 13
1.
BYD İcraiyyə Şurası üzvlərinin və BYD Katibliyinin fəaliyyəti alternativ maliyyələşdirmə
mənbələri axtarılıb tapılmayana qədər 6-cı maddədə qeyd edilən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilən
hər bir BYD kitabçasından rüsum tutulmaqla maliyyələşdirilir.
2.
Rüsumun miqdarı və onun tutulma proseduru İnzibati Komitə tərəfindən 6-cı maddədə göstərilən
beynəlxalq təşkilatla məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra müəyyənləşdirilir. Rüsumun dəyişdirilməsi
barədə hər hansı təklif İnzibati Komitə tərəfindən təsdiqlənir».
Yeni Əlavə 9
Konvensiyaya aşağıdakı yeni 9-cu Əlavə edilsin:
«Əlavə 9. BYD proseduruna çıxış
I hissə. BYD kitabçalarını vermək üçün birliklərə icazə verilməsi
Minimum şərtlər və tələblər
1. BYD kitabçalarını vermək və Konvensiyanın 6-cı maddəsinə uyğun olaraq qarant kimi çıxış
etmək üçün Razılığa gələn Tərəflərin icazəsini almaqda birliklərin riayət etməli olduğu minimum şərt və
tələblərə aşağıdakılar daxildir:
a)
nəqliyyat sektorunun maraqlarını təmsil edən, ən azı bir il müddətinə qeydiyyata alınmış birlik
olaraq mövcud olma faktını təsdiq edən sübutlar;
b)
Konvensiyaya görə öz öhdəliklərini icra etmək üçün sabit maliyyə vəziyyətini və təşkilati
imkanların mövcud olmasını təsdiq edən sübutlar;
c)
BYD Konvensiyasının lazımi şəkildə tətbiqi üçün öz şəxsi heyətinin biliklərə malik olmasını
təsdiq edən sübutlar;
d)
gömrük qaydalarının və ya vergi qanunvericiliyinin ciddi şəkildə və ya dəfələrlə pozulması
hallarının olmaması;
e)
birlik və onun təsis olunduğu Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanları arasında yazılı
razılaşmanın və ya hər hansı digər hüquqi sənədin imzalanması. Yazılı razılaşmanın və ya hər hansı digər
hüquqi sənədin təsdiqlənmiş surəti, zəruri hallarda onun ingilis, rus və ya fransız dillərinə tərcüməsinin
təsdiq olunmuş mətni də daxil olmaqla, BYD İcraiyyə Şurasına saxlanmağa verilir. Həmin yazılı
razılaşmaya və ya istənilən digər hüquqi sənədə edilən hər hansı bir dəyişiklik barədə dərhal BYD İcraiyyə
Şurasına məlumat verilir;
f)
e) bəndində göstərilən yazılı razılaşmada və ya hər hansı başqa hüquqi sənəddə birliyin aşağıdakıları etməli
olması barədə müddəa:
i)
Konvensiyanın 8-ci maddəsində göstərilən öhdəliklərə riayət etmək;
ii)
Razılığa gələn Tərəfin müəyyənləşdirdiyi, 8-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq hər bir BYD
kitabçasına görə birlikdən tələb edilə bilən məbləğin maksimum miqdarını tanımaq;
iii)
daim və xüsusilə BYD proseduruna şəxslərin çıxışına icazə verilməsi barədə sorğuya qədər,
həmin şəxslərin bu Əlavənin II hissəsində göstərilən minimum şərt və tələblərə riayət etməsini yoxlamaq;
iv)
tərkibinə özünün də daxil olduğu beynəlxalq təşkilata daxil olan xarici birliklərin və özünün
verdiyi BYD kitabçalarının tətbiqi ilə bağlı əməliyyatlarla əlaqədar olaraq, təsis edildiyi ölkədə üzərinə
götürdüyü məsuliyyətə tam həcmdə zəmanəti təmin etmək;
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sığorta şirkətində, sığortaçılar birliyində və ya maliyyə müəssisələrində təsis olunduğu Razılığa
gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının razı qalması üçün öz məsuliyyətini təmin etmək. Sığorta və ya
maliyyə təminatı müqaviləsi (müqavilələri) tərkibinə özünün də daxil olduğu beynəlxalq təşkilata daxil
olan xarici birliklərin və özünün verdiyi BYD kitabçalarının tətbiqi ilə bağlı əməliyyatlarla əlaqədar onun
məsuliyyətini tam şəkildə ödəyir (ödəyirlər).
Sığorta və ya maliyyə təminatı müqaviləsinin (müqavilələrinin) fəaliyyətinin başa çatması
haqqında bildiriş müddəti e) bəndində göstərilən yazılı razılaşmanın və ya hər hansı digər hüquqi sənədin
fəaliyyətinin başa çatması barədə bildiriş müddətindən az olmamalıdır. Sığorta və ya maliyyə təminatı
müqaviləsinin (müqavilələrinin) təsdiqlənmiş surəti, eləcə də ona (onlara) edilən bütün sonrakı
dəyişikliklər, lazım gəldikdə ingilis, rus və fransız dillərinə tərcümənin təsdiq olunmuş mətni də daxil
olmaqla, saxlanmaq üçün BYD İcraiyyə Şurasına verilir;
vi)
səlahiyyətli orqanlara BYD prosedurunun tətbiqi ilə bağlı bütün hesabat sənədləşməsini və
hesablarını yoxlamağa imkan vermək;
vii)
BYD kitabçalarından qeyri-qanuni vo aldatma yolu ilə istifadə halında meydana çıxan
mübahisələrin effektiv tənzimlənməsi prosedurunu tanımaq;
viii)
bu minimum şərt və tələblərin hər hansı ciddi və ya dəfələrlə pozulmasının BYD kitabçalarını
verməyə icazənin ləğv edilməsinə səbəb olacağı ilə bağlı öz razılığını ifadə etmək;
ix)
Konvensiyanın 38-ci maddəsinə və bu əlavənin II hissəsinə uyğun olaraq şəxslərin
kənarlaşdırılmasına münasibətdə təsis olunduğu Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının qərarlarına
ciddi riayət etmək;
x)
BYD İnzibati Komitəsi və BYD İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul edilən bütün qərarların birliyin
təsis olunduğu Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının tanıdığı dərəcədə vicdanla həyata
keçirilməsinə öz razılığını ifadə etmək.
2. Birliyin təsis olunduğu Razılığa gələn Tərəflər bu minimum şərt və tələblərin ciddi və ya dəfələrlə
pozulması halında onun BYD kitabçalarını vermək icazəsini ləğv edir.
3. Yuxarıda göstərilən şərtlərə uyğun olaraq bu və ya digər birliyə verilən icazə həmin birliyin
Konvensiya əsasında vəzifə və öhdəliklərinə toxunmur.
4. Yuxarıda göstərilən minimum şərt və tələblər Razılığa gələn Tərəflərin müəyyənləşdirmək arzusunda
ola biləcəyi əlavə şərt və tələblərə toxunmur.
II hissə. Fiziki və hüquqi şəxslərin BYD kitabçalarından istifadə etmək üçün icazə
Minimum şərt və tələblər
1. BYD proseduruna çıxış əldə etmək arzusunda olan şəxslərin riayət etməli olduğu minimum şərt və
tələblərə aşağıdakılar daxildir:
a)
müntəzəm beynəlxalq daşımalarla məşğul olmaq təcrübəsi və ya heç olmasa, imkanları olmasını
təsdiq edən sübutlar (beynəlxalq daşımaları həyata keçirməyə lisenziyası olan sahib və s.);
b)
sabit maliyyə vəziyyəti;
c)
BYD Konvensiyasının tətbiqi sahəsində biliklərin olmasını təsdiq edən sübutlar;
d)
gömrük qaydalarının və ya vergi qanunvericiliyinin ciddi və ya dəfələrlə pozulma hallarının
olmaması;
e)
birlik qarşısında öhdəliklər barədə yazılı bəyannamədə həmin şəxsin aşağıdakılara riayət
edəcəyini nəzərdə tutan müddəa:
i)
göndərən gömrük orqanında, aralıq gömrük orqanında və təyinat gömrük orqanında
Konvensiyaya uyğun olaraq tələb edilən bütün gömrük rəsmiləşməsinə riayət etmək;
ii)
Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq səlahiyyətli orqanların tələb etdiyi
təqdirdə, Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən ödənməli məbləğləri ödəmək;
iii)
milli qanunvericiliyin yol verdiyi çərçivədə birliklərə yuxarıda qeyd edilən minimum şərt və
tələblər barədə informasiyanı yoxlamağa icazə vermək.
2. BYD proseduruna çıxış üçün əlavə və daha məhdudlaşdırıcı şərtlər və tələblər, Razılığa gələn
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları və birlikləri başqa qərar qəbul etməzlərsə, tətbiq edilə bilər.
Prosedur
3. Razılığa gələn Tərəflər milli qanunvericiliyə uyğun olaraq 1 və 2-ci bəndlərdə göstərilən minimum
şərtlər və tələblər əsasında BYD proseduruna çıxış əldə etmək üçün riayət edilməli olan qaydanı müəyyən
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edirlər.
4. Səlahiyyətli orqanlar BYD kitabçalarından istifadə etməyə icazə verildiyi və ya icazənin ləğv edildiyi
tarixdən başlayaraq, bir həftə müddətində icazənin əlavə edilən nümunəsinə (icazənin verilməsi barədə
nümunəvi blank) uyğun olaraq, hər bir şəxs haqqında ətraflı məlumatı BYD İcraiyyə Şurasına göndərir.
5.
Birlik icazə alan bütün şəxslərin, eləcə də icazələri ləğv olunmuş bütün şəxslərin 31 dekabr
vəziyyətinə görə yeni siyahısını hər il göndərir. Həmin siyahı 31 dekabrdan sonra bir həftə müddətində
səlahiyyətli orqanlara ötürülür. Səlahiyyətli orqanlar həmin siyahının surətini BYD İcraiyyə Şurasına
göndərirlər.
6.
BYD prosedurlarına çıxış üçün icazə özlüyündə birliklərdən BYD kitabçalarını almağa hüquq
vermir.
7.
Bu və ya digər şəxsin yuxarıda göstərilən minimum şərt və tələblərə uyğun olaraq BYD
kitabçalarından istifadə etmək icazəsi həmin şəxsin Konvensiyaya görə məsuliyyət və öhdəliklərinə
toxunmur.
İcazə verilməsinin nümunə blankı (İNB)
Ölkə: _______________________________
Birliyin adı: _______________________________________________________________
Səlahiyyətli orqan: _________________________________________________________
Milli birliklər və ya səlahiyyətli orqanlar tərəfindən
doldurulur
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* Əgər
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si (tel.
yat
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sənin
faks
nömrəs
halı
Vəkil edilmiş
a birliyin icazəvəalmağı xahişi etdiyi hər bir şəxsə görə səlahiyyətli orqanlara ən azı
aşağıdakı informasiya
təqdim edilməlidir:
dı
elektr
■
qarant birlik tərəfindən şəxsə
on verilmiş fərdi identifikasiya nömrəsi (İN) (tərkibinə onun daxil
olduğu beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlıqda);
poçt
■
şəxsin (şəxslərin) soyadınömrə
(soyadları) və ünvanı (ünvanları) və ya müəssisənin adı (adları) və
ünvanı (ünvanları) (müəssisələrin birləşdirilməsi
halında həmçinin məsul rəhbərlərin soyadları və adları);
si)
■
əlaqə məntəqəsi (gömrük orqanlarına və birliklərə BYD əməliyyatları barədə informasiyanı
təqdim etməyə vəkil edilmiş şəxs), (telefon, faks və elektron poçtunun tam nömrələri göstərilməklə);
■
kommersiya qeydiyyatı nömrəsi və ya beynəlxalq daşımalara lisenziya nömrəsi və digər
informasiya (əgər beləsi varsa);
(müvafiq hallarda) İcazənin ləğv edildiyi əvvəlki hal (hallar), icazənin ləğvinin tarixi, müddəti və
xarakteri göstərilməklə.
dent
ifika
siya

əxslə
rin

M
üəssis
ənin

19-ci Düzəliş
(Konvensiyanın 60-cı maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş və 2001-ci il iyunun 12-də
qüvvəyə minmiş düzəlişlər)
1975-ci il BYD Konvensiyası üzrə İnzibati Komitə tərəfindən 2000-ci il oktyabrın 20-də qəbul
edilmiş 1975-ci il BYD Konvensiyasına düzəlişlər üzrə təkliflər
Əlavə 2, yeni maddə 4
Aşağıdakı məzmunda yeni 4-cü maddəni daxil etmək:
«Maddə 4. Sürüşən döşəməli nəqliyyat vasitələri
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Bu Qaydaların 1, 2 və 3-cü maddələrinin müddəaları sürüşən kənarlı nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilə
bildiyi dərəcədə onları əhatə edir. Bundan əlavə, həmin nəqliyyat vasitələri bu maddənin müddəalarına
uyğun olmalıdır.
2. Yük bölməsinin sürüşən kənarları, döşəməsi və digər tərkib hissələri bu Qaydaların 3- cü maddəsinin
6, 8, 9 və 11-ci bəndlərində öz əksini tapan, yaxud da aşağıdakı i) — vi) bəndlərində ifadə olunan tələblərə
cavab verməlidir:
i)
Yük bölməsinin sürüşən kənarları, döşəməsi və digər tərkib hissələri elə birləşdirilməlidir ki,
onları görünən izlər qoymadan açmaq və ya bağlamaq mümkün olmasın.
ii)
Kənar yuxarıdan nəqliyyat vasitəsinin bərk hissələrini dartılan kəmərlər arasındakı faktiki
məsafənin ən azı 1/4 hissəsi qədər örtməlidir. Kənar aşağıdan nəqliyyat vasitəsinin bərk hissələrini ən azı
50 mm örtməlidir. Yük bölməsi bağlı və gömrük məqsədləri üçün möhürlənmiş olduqda, yük bölməsinin
kənarı və bərk hissələri arasındakı üfqi ara nəqliyyat vasitəsinin uzununa oxuna perpendikulyar boyu heç
bir yerdə 10 mm-dən artıq olmamalıdır.
iii)
Sürüşən kənarın istiqamətverici elementi və digər mütəhərrik hissələr elə birləşdirilməlidir ki,
bağlı və gömrük plombları ilə möhürlənmiş tərəfləri və digər mütəhərrik hissələri görünən izlər qoymadan
bayırdan açmaq və bağlamaq mümkün olmasın. Sürüşən kənarın istiqamətverici elementi və digər
mütəhərrik hissələr elə birləşdirilməlidir ki, görünən izlər qoymadan yük bölməsinə girmək imkanı istisna
olunsun. Həmin sistem bu Qaydalara əlavə olunan 9-cu şəkildə göstərilmişdir.
iv)
Nəqliyyat vasitəsinin bərk hissələrində gömrük məqsədləri üçün istifadə olunan halqalar
arasındakı üfqi xətt boyu məsafə 200 mm-dən artıq olmamalıdır. Bununla yanaşı, bu məsafə artıq ola bilər,
lakin nəqliyyat vasitəsinin və kənarların quruluşu yük bölməsinə girişi tam istisna etdikdə, dayağın hər bir
tərəfindən halqalar arasındakı məsafə 300 mm-dən çox olmamalıdır. Hər bir halda yuxarıdakı ii) bəndində
ifadə olunan şərtlərə riayət edilməlidir.
v)
Dartılan kəmərlər arasındakı məsafə 600 mm-dən artıq olmamalıdır.
vi)
Kənarları nəqliyyat vasitəsinin bərk hissələrinə bərkitmək üçün istifadə olunan bərkitmələrin
növləri bu Qaydaların 3-cü maddəsinin 9-cu bəndində nəzərdə tutulan tələblərə cavab verməlidir».
2-ci əlavədə göstərilən mövcud şəkillərə aşağıdakı yeni şəkli əlavə etmək:*
Əlavə 7,1 hissə, maddə 4, bənd 11a)
4- cü maddənin 11a) bəndinin sonuncu cümləsindən sonra aşağıdakı yeni cümləni daxil etmək:
«Qatlanan kənar həmçinin sürüşən kənarlı konteynerlər üçün tələb olunmur».
Əlavə 7,1 hissə, maddə 5
5- ci maddəni aşağıdakı redaksiyada şərh etmək:
«Maddə 5. Sürüşən kənarlı konteynerlər
1. Bu Qaydaların 1, 2, 3 və 4-cü maddələrinin müddəaları sürüşən kənarlı konteynerlərə tətbiq edilə
bildiyi dərəcədə onları əhatə edir. Bundan əlavə, həmin konteynerlər bu maddənin müddəalarına uyğun
olmalıdır.
2. Konteynerin sürüşən kənarları, döşəməsi və digər tərkib hissələri bu Qaydaların 3-cü maddəsinin 6,
8, 9 və 11-ci bəndlərində öz əksini tapan, yaxud da aşağıdakı i) — vi) bəndlərində ifadə olunan tələblərə
cavab verməlidir:
i)
Konteynerin sürüşən kənarları, döşəməsi və digər tərkib hissələri elə birləşdirilməlidir ki, onları
görünən izlər qoymadan açmaq və ya bağlamaq mümkün olmasın.
ii)
Kənar yuxarıdan nəqliyyat vasitəsinin bərk hissələrini dartılan kəmərlər arasındakı faktiki
məsafənin ən azı 1/4 hissəsi qədər örtməlidir. Kənar aşağıdan nəqliyyat vasitəsinin bərk hissələrini ən azı
50 mm örtməlidir. Konteyner bağlı və gömrük məqsədləri üçün möhürlənmiş olduqda, konteynerin kənarı
və bərk hissələri arasındakı üfqi ara nəqliyyat vasitəsinin uzununa oxuna perpendikulyar boyu heç bir yerdə
10 mm-dən artıq olmamalıdır.
iii)
Sürüşən kənarın istiqamətverici elementi və digər mütəhərrik hissələr elə birləşdirilməlidir ki,
bağlı və gömrük plombları ilə möhürlənmiş tərəfləri və digər mütəhərrik hissələri görünən izlər qoymadan
bayırdan açmaq və ya bağlamaq mümkün olmasın. Sürüşən kənarın istiqamətverici elementi və digər
mütəhərrik hissələr elə birləşdirilməlidir ki, görünən izlər qoymadan konteynerə girmək imkanı istisna
olunsun. Həmin sistem bu Qaydalara əlavə olunan 9-cu şəkildə göstərilmişdir.
iv)
Konteynerin bərk hissələrində gömrük məqsədləri üçün istifadə olunan halqalar arasındakı üfqi
xətt boyu məsafə 200 mm-dən artıq olmamalıdır.
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Bununla yanaşı, həmin məsafə artıq ola bilər ki, lakin konteynerin və kənarların quruluşu
konteynerə girişi tam istisna etdikdə, dayağın hər bir tərəfindən halqalar arasındakı məsafə 300 mm-dən
çox olmamalıdır. Hər bir halda yuxarıdakı ii) bəndində ifadə olunan şərtlərə riayət edilməlidir.
v)
Dartılan kəmərlər arasındakı məsafə 600 mm-dən artıq olmamalıdır.
vi)
Kənarların konteynerin bərk hissələrinə bərkitmək üçün istifadə olunan bərkitmələrin növləri bu
Qaydaların 3-cü maddəsinin 9-cu bəndində nəzərdə tutulan tələblərə cavab verməlidir».
7-ci əlavənin I hissəsində göstərilən mövcud şəkillərə aşağıdakı yeni şəkli əlavə etmək:*
* Şəkil verilmir
1975-ci il BYD Konvensiyası üzrə İnzibati Komitə tərəfindən
2000-ci il oktyabrın 20-də qəbul edilmiş 1975-ci il BYD
Konvensiyasına düzəlişlər üzrə təkliflər
Əlavə 2, maddə 3, bənd 11a)
3cü maddənin 11a) bəndinin sonuncu cümləsindən sonra aşağıdakı yeni cümləni daxil
etmək:
«Qatlanan kənar həmçinin sürüşən kənarlı nəqliyyat vasitələri üçün tələb olunmur».
19-ci düzəliş
Maddə 1, bənd a)
«BYD əməliyyatı» sözlərini «BYD daşınması» sözləri ilə əvəz etmək.
«TIRprosdure» (yalnız ingilis və fransız dillərindəki mətn üçün) sözlərindən dırnağı götürmək.
Maddə 1, bənd b) — e)
Mövcud b) — e) bəndlərinin f) — g) kimi nömrələnməsi
Maddə 1, yeni bəndlər b) -e)
Aşağıdakı yeni bəndləri əlavə etmək:
b)
«BYD əməliyyatı» termini Razılığa gələn Tərəfdə göndərən və ya giriş gömrük orqanından
(aralıq gömrük orqanı) təyinat və ya çıxış gömrük orqanına qədər
(aralıq gömrük orqanı) həyata keçirilən BYD daşınmasının müvafiq hissəsi deməkdir;
c)
«BYD əməliyyatının başlanğıcı» termini yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat vasitələrinin qatarı,
yaxud konteynerin nəzarət məqsədi ilə yüklə və onlara aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə göndərən və ya
giriş gömrük orqanına (aralıq gömrük orqanı) təqdim edilməsi və BYD kitabçasının həmin gömrük
orqanları tərəfindən rəsmiləşdirmə üçün qəbul edildiyi deməkdir;
d)
«BYD əməliyyatının dayandırılması» termini yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat vasitələrinin
qatarı, yaxud konteynerin nəzarət məqsədi ilə yüklə və onlara aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə təyinat
və ya çıxış gömrük orqanına (aralıq gömrük orqanı) təqdim edilməsi deməkdir;
e)
«BYD əməliyyatının başa çatdırılması» termini gömrük orqanları tərəfindən konkret
Razılığa gələn Tərəfdə BYD əməliyyatının lazımi qaydada dayandırılması faktının qəbul edilməsi
deməkdir. Bu, gömrük orqanları tərəfindən təyinat və ya çıxış gömrük orqanında (aralıq gömrük orqanı)
mövcud olan məlumatlar və ya informasiyanı göndərən və ya giriş gömrük orqanında (aralıq gömrük
orqanı) mövcud olan məlumatlar və ya informasiya ilə müqayisə edilməsi əsasında müəyyənləşdirilir.
Maddə 1, bənd f) — j)
Mövcud f) — j) bəndlərinin k)-m) kimi nömrələnməsi
k)-m) yeni bəndlərini aşağıdakı redaksiyada vermək:
k) «Göndərən gömrük orqanı» termini bütün yükün və ya onun hissəsinin BYD daşınmasının
başlandığı Razılığa gələn Tərəfin hər hansı gömrük orqanları deməkdir;
l)
«Təyinat gömrük orqanı» termini bütün yükün və ya onun hissəsinin BYD daşınmasının başa
çatdırıldığı Razılığa gələn Tərəfin hər hansı gömrük orqanları deməkdir;
m) «Aralıq gömrük orqanı» termini yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat vasitələrinin qatarı, yaxud
konteynerin BYD daşımaları zamanı Razılığa gələn Tərəfə daxil olduğu və ya çıxdığı zaman Razılığa gələn
Tərəfin hər hansı gömrük orqanları deməkdir.
Maddə 1, k) və 1) bəndləri
Mövcud k) və 1) bəndlərini p) və q) bəndləri ilə əvəz etmək.
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Maddə 1, o) yeni bəndi
Aşağıdakı yeni bəndi əlavə etmək:
o) BYD kitabçasının «sahibi» termini Konvensiyanın müvafiq müddəalarına əsasən BYD
kitabçasının verildiyi və adından BYD proseduru altında yükün yerləşdirilməsi məqsədi ilə BYD kitabçası
şəklində gömrük bəyannaməsinin göndərən gömrük orqanında təqdim edildiyi şəxs deməkdir.
O, yük və aidiyyəti BYD kitabçası ilə birlikdə yol nəqliyyat vasitəsinin, nəqliyyat vasitəsi
heyətinin, yaxud konteynerin göndərən gömrük orqanına, aralıq gömrük orqanına və təyinat gömrük
orqanına təqdim edilməsinə və Konvensiyanın digər müvafiq müddəalarına riayət edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyır.
Maddə 2
«BYD əməliyyatları» sözlərini «BYD daşınmaları» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 2 (yalnız fransız dilində olan mətn üçün)
«debut du transport» sözlərini «kommencement du transport» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 6, 2-bis yeni bəndi
Aşağıdakı yeni bəndi əlavə etmək:
«2-bis. İnzibati komitə 2-ci bənddə adı çəkilən beynəlxalq təşkilata onun öz üzərinə belə bir
məsuliyyəti götürməsi şərtilə beynəlxalq zəmanət sisteminin effektiv təşkili və fəaliyyət göstərməsinə
cavab vermək üzrə səlahiyyət verir».
Maddə 8, bənd 4
İkinci cümlədəki «BYD əməliyyatı» sözlərini «BYD daşınması» sözləri ilə iki dəfə əvəz etmək.
Maddə 8, bənd 4 (yalnız ingilis və fransız dillərindəki mətn üçün)
İkinci cümlədəki «when the goods are imported» sözlərini «when the goods enter these countries»
sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 10, bənd 1
Bu bəndi aşağıdakı redaksiyada vermək:
«1. BYD əməliyyatının başa çatdırılması gecikdirilmədən həyata keçirilməlidir».
Maddə 10, bənd 2
2-ci bəndi aşağıdakı şəkildə dəyişmək:
«2. Bir və ya digər ölkənin gömrük orqanları BYD əməliyyatını başa çatdırıbsa, onlar BYD
əməliyyatının dayandırılması haqqında şəhadətnamənin qeyri-qanuni, yaxud aldatma yolu ilə alındığı və
ya BYD əməliyyatının dayandırılması baş vermədiyi halları istisna etməklə, zəmanət birliyindən 8-ci
maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən məbləğin ödənilməsini bir daha tələb edə bilməzlər».
Maddə 11, bənd 1
Birinci cümlənin əvvəlini aşağıdakı şəkildə dəyişmək:
«1. BYD əməliyyatının başa çatdırılmaması halında səlahiyyətli orqanlar...».
Birinci cümlənin sonundakı «və yaxud qeyd-şərtlə rəsmiləşdirmə haqqında» sözlərini çıxarmaq.
İkinci cümlədəki «gömrük rəsmiləşdirilməsi» sözünü «BYD əməliyyatının dayandırılması
haqqında şəhadətnamə» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 11, bənd 2
Birinci cümləni aşağıdakı redaksiyada vermək:
«2. 8-ci maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən məbləğin ödənilməsi barədə tələb zəmanət
birliyinə bu birliyin BYD əməliyyatının başa çatmaması haqqında, yaxud BYD əməliyyatının
dayandırılması haqqında şəhadətnamənin qeyri-qanuni, yaxud aldatma yolu ilə alınmasına dair bildirişinin
göndərildiyi tarixdən üç ay əvvəl, lakin bu tarixdən sonra iki il müddətindən gec olmayaraq göndərilir.»
Maddə 11, bənd 3 (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
İkinci cümlədəki «tamocennım orqanam budutpredstavlenı ubeditelğnıe dokazatelğstva toqo,
çto» sözlərini «k udovletvoreniö tamocennıx orqanov budet ustanovleno, çto» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 16
Birinci cümlədəki «BYD əməliyyatı» sözünü «BYD daşınması» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 17, bənd 1 (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
Üçüncü cümlədə «dolcno ukazıvatğsə» sözlərindən sonra «otdelğno» sözünü əlavə etmək.
Maddə 17, bənd 2
2-ci bəndi aşağıdakı qaydada dəyişmək:
«2. BYD kitabçası yalnız bir daşınmanın həyata keçirilməsi üçün qüvvədədir. Qoparılan
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səhifələrin sayı ən azı BYD daşınmasının həyata keçirilməsi üçün lazım olan qədər olmalıdır».
Maddə 18
Birinci cümlədəki «BYD əməliyyatı» sözlərini «BYD daşınması» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 26, bənd 1
Birinci cümlədəki «BYD əməliyyatı» sözlərini «BYD daşınması» sözləri ilə əvəz etmək.
İkinci cümlədəki «BYD əməliyyatları» sözlərini «BYD daşınmaları» sözləri ilə əvəz
etmək.
Maddə 26, bənd 2 (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
«vladelğüem knicki» sözlərini «dercatelem knicki» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 26, bənd 3
«BYD əməliyyatı» sözlərini «BYD daşınması» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 28
Bu maddəni aşağıdakı redaksiyada vermək:
«1. BYD əməliyyatının dayandırılması gecikdirilmədən gömrük orqanları tərəfindən təsdiqlənir.
BYD əməliyyatının dayandırılması qeyd-şərtsiz, yaxud qeyd-şərtlə təsdiq oluna bilər; əməliyyatın
dayandırılması qeyd-şərtlə təsdiq olunarsa, bu BYD əməliyyatının özü ilə bağlı olan faktlarla
əsaslandırılmalıdır. Bu faktlar BYD kitabçasında dəqiq göstərilməlidir.
2. Yükün digər gömrük proseduru, yaxud digər gömrük nəzarəti sisteminə keçirildiyi hallarda
həmin digər gömrük proseduru, yaxud gömrük nəzarəti sisteminin çərçivəsində baş verən bütün pozuntular
BYD kitabçasının sahibinin adına, yaxud onun adından fəaliyyət göstərən digər şəxsin adına qeyd
olunmamalıdır».
Maddə 29, bənd 1
«l-ci maddənin k) yarımbəndində» sözlərini «1-ci maddənin p) yarımbəndində» sözləri ilə əvəz
etmək.
Maddə 39, bənd 2 (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
«vladelğüem knicki MDP» sözlərini «dercatelem knicki MDP» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 40
«BYD əməliyyatları» sözlərini «BYD daşınmaları» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 40 (yalnız fransız dilindəki mətn üçün)
«dupays de depart» sözlərini «despays de depart» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 40 (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
«vladelğüa knicki MDP» sözlərini «dercatelə knicki MDP» sözləri ilə əvəz etmək.
«vladeleü ukazannoy knicki» sözlərini «dercatelğ ukazannoy knicki» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 42 (yalnız ingilis və fransız dillərindəki mətn üçün)
«TIR operation» sözünü «TIR transport» sözləri ilə əvəz etmək.
Maddə 42 (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
«Doqovarivaöhixsə storon, zainteresovannıx v dannoy operaüii MDP» sözlərini
«Doqovarivaöhixsə storon, imeöhix otnoşenie k dannoy perevozke MDP» sözləri ilə əvəz etmək.
Konvensiyaya 1-ci Əlavə
BYD kitabçasının nümunəsi: variant 1 və variant 2
Üz qabığının 1-ci səhifəsinin 6-cı qrafasında «Strana otpravleniə» sözlərini «Strana(ı)
otpravleniə» sözləri ilə əvəz etmək (yalnız ingilis və rus dillərindəki mətn üçün).
5-ci qrafada bütün qopanları səhifənin üzərindəki «Strana otpravleniə» sözlərini «Strana(ı)
otpravleniə» sözləri ilə əvəz etmək (yalnız ingilis və rus dillərindəki mətn üçün).
24-cü qrafada 2 nömrəli qoparılan səhifədə «yükün gömrük rəsmiləşdirilməsinə götürülməsi
haqqında şəhadətnamə» sözlərini «BYD əməliyyatının dayandırılması haqqında şəhadətnamə» sözləri ilə
əvəz etmək.
26-cı qrafada 2 nömrəli qoparılan səhifədəki «rəsmiləşdirilən yük yerlərinin sayı» sözlərini «BYD
əməliyyatının dayandırılmasının təsdiq edildiyi yük yerlərinin sayı» sözləri ilə əvəz etmək.
2 nömrəli kötüyün 3-cü sərlövhəsində «yükyerlərinin..., yaxud əşyaların (manifestdə göstərildiyi
kimi) gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilmişdir» sözlərini «BYD əməliyyatının dayandırılmasının
təsdiq edildiyi (manifestdə göstərildiyi kimi) yük yerlərinin sayı» sözləri ilə əvəz etmək.
BYD kitabçasından istifadə Qaydalarının 2-ci qaydasında «BYD əməliyyatları» sözlərini «BYD
1471

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

daşınmaları» sözləri ilə əvəz etmək.
BYD kitabçasından istifadə Qaydalarının 3-cü qaydasında «BYD əməliyyatları» sözlərini «BYD
daşınmaları» sözləri ilə evəz etmək.
Əlavə 6, izahedici qeydlər 0.1 b) 0.1 e) və 0.1 e) i)
0.1 b), 0.1 e) və 0.1 e) i) izahedici qeydlərinin nömrələnməsini 0.1 f), 0.1 j) və 0.1 j) i) ilə əvəz
etmək.
Əlavə 6, 0.1 f) yeni izahedici qeydi
«1-ci maddənin b) yarımbəndindəki» sözlərini «1-ci maddənin f) yarımbəndində» sözləri ilə əvəz
etmək.
Əlavə 6, 0.1 f) yeni izahedici qeydi (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
İkinci cümlədəki «naloq na gksportnıe tovarı» sözlərini «naloq na gksportnıe ili importnıe tovarı»
sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.1 j) i) yeni izahedici qeydi
«1-ci maddənin e) i) yarımbəndində» sözlərini «1-ci maddənin j) i) yarımbəndində» sözləri ilə
əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.2-2 izahedici qeydi
İkinci cümlədəki «BYD əməliyyatları» sözlərini «BYD daşınmaları» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.2-2 izahedici qeydi (yalnız fransız dilindəki mətn üçün)
«debut du transport» sözünü «kommencement du transport» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.6.2-bis yeni izahedici qeydi
6cı maddənin 2-bis yeni bəndinə aşağıdakı məzmunda yeni izahedici qeydi əlavə etmək:
«0.6.2-bis beynəlxalq təşkilatla onun tərkibinə daxil olan birliklər arasındakı qarşılıqlı
münasibətlər beynəlxalq zəmanət sistemlərinin fəaliyyəti haqqında yazılı şəkildə olan razılaşmalar vasitəsi
ilə müəyyənləşdirilir».
Əlavə 6, 0.8.6-2 izahedici qeydi (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
«qruzov, zaəvlennıx v knicke MDP» sözlərini «kateqorii qruzov, zaəvlennıx v knicke MDP»
sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.8.7 yeni izahedici qeydi
8-ci maddənin 7-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda yeni izahedici qeydi əlavə etmək:
«0.8.7 Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən onların birbaşa hesablaşma apardıqları şəxs, yaxud
şəxslərdən həmin məbləğlərin tələb edilməsi üçün görülən tədbirlər ən azı BYD kitabçasının sahibinə BYD
əməliyyatının başa çatmaması haqqında bildirişi və/və yaxud ona ödəniş haqqında tələbin göndərişini əhatə
etməlidir».
Əlavə 6, 0.10 izahedici qeydi
«Həyata keçirilmiş gömrük rəsmiləşdirilməsi haqqında şəhadətnamə» sözlərini «BYD
əməliyyatının dayandırılması haqqında şəhadətnamə» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.10 izahedici qeydi (yalnız fransız dilindəki mətn üçün)
Cümlənin sonunda «de scellements douaniers» sözlərindən sonra «etc.» sözünü əlavə etmək.
Cümlənin əvvəlindəki «avoir ete obtenu» sözlərini «ayant ete obtenu» sözləri ilə əvəz etmək.
Cümlənin sonundakı «a ete obtenu» sözlərini «aura ete obtenu» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.11-1 və 0.11-2 izahedici qeydləri
Mövcud 0.11-1 və 0.11-2 izahedici qeydlərinin nömrələnməsini müvafiq olaraq 0.11-2 və 0.113-lə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.11-1 yeni izahedici qeydi
11-ci maddənin 1-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda yeni izahedici qeyd əlavə etmək:
«0.11-1 BYD əməliyyatı başa çatmayıbsa, zəmanət birliyinə göndərdiyi bildirişdən əlavə gömrük
orqanları mümkün qədər tez bir müddətdə bu barədə BYD kitabçasının sahibinə məlumat verməlidir. Bunu
zəmanət birliyinə bildiriş göndərməsi ilə eyni zamanda həyata keçirmək olar».
Əlavə 6, 0.11-2 yeni izahedici qeydi (yalnız fransız dilindəki mətn üçün)
Cümlənin əvvəlindəki «les vehicules» sözünü «le vehicules» sözü ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.11-2 yeni izahedici qeydi (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
«vladelğüa knicki MDP» sözlərini «dercatelə knicki MDP» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.19 izahedici qeydi (yalnız rus dilindəki mətn üçün)
Birinci cümlədəki «proverku qruza» sözünü «dosmotr qruza» sözləri ilə əvəz etmək.
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İkinci cümlədəki «sostoənie brezenta iprisposobleniy dlə zakrıvaniə» sözlərini «sostoənie
brezenta i eqo krepleniy» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.21-1 izahedici qeydi (yalnız ingilis dilindəki mətn üçün)
«other than» sözünü «in addition to» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.21-1 izahedici qeydi (yalnız fransız dilindəki mətn üçün)
«autres que» sözünü «ainsi que» sözləri ilə əvəz etmək.
Əlavə 6, 0.28 izahedici qeydi
1 -ci bəndi çıxarmaq.
2-ci bəndin üçüncü cümləsini və bəndin nömrəsini çıxarmaq.
Üçüncü abzası çıxarmaq (nömrəsiz).
19-ci düzəliş
Maddə 3
3-cü maddəni aşağıdakı redaksiyada vermək:
«Maddə 3
Bu Konvensiyanın müddəaları aşağıdakı şərtlər daxilində tətbiq olunur:
a)
daşınmalar
i)
III a) fəslində göstorilmiş şərtlərə əməl etməklə, əvvəlcədən daşınma icazəsi verilmiş yol
nəqliyyat vasitələri, nəqliyyat vasitələrinin qatarları, yaxud konteynerlərlə və ya
ii)
III c) fəslində göstərilmiş şərtlərə əməl etməklə, digər yol nəqliyyat vasitələrinin qatarları, yaxud
digər konteynerlərlə və ya
iii)
III c) fəslində göstərilmiş şərtlərə əməl etməklə, öz hərəkəti ilə göndərən gömrük orqanından
təyinat gömrük orqanına hərəkət edən, ixrac edilən və buna görə də yük sayılan yol nəqliyyat vasitələri,
yaxud xüsusi təyinatlı yol nəqliyyat vasitələri, məsələn avtobuslar, kranlar, yığım maşınları, beton qoyan
maşınlar və s. maşınlarla həyata keçirilir. Bu halda, həmin nəqliyyat vasitələri digər yükləri daşıyarsa,
yuxarıdakı i) və yaxud ii) yarımbəndlərində şərh edilmiş müddəalar tətbiq edilir»;
b)
daşınmalara 6-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərən birliklər zəmanət verir
və həmin daşınmalar bu Konvensiyanın 1-ci əlavəsində verilən nümunəyə uyğun olan BYD kitabçası tətbiq
edilməklə həyata keçirilməlidir.
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"Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" Stokholm Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" 2001-ci il 22 may tarixli
Stokholm Konvensiyasına qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 554-IIQ
Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında

Stokholm Konvensiyası
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
davamlı üzvi çirkləndiricilərin toksiki əlamətlərə malik olduğunu, parçalanmaya qarşı davamlı
olduğunu, bioakkumulyasiya ilə xarakterizə olunduğunu və hava, su və miqrasiya növləri vasitəsilə
transsərhəd yayılma obyekti olduğunu, eləcə də onların yaranma mənbəyindən uzaq məsafələrdə qum və
su ekoloji sistemlərində çökmək qabiliyyətinə malik olduğunu qəbul edərək,
xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerli əhalinin, əsasən də qadınların üzvi çirkləndiricilərin
təsirinə məruz qalması və bu təsirin onlardan sonrakı nəsillərə keçməsilə bağlı insanların səhhətində
narahatlığın olmasını dərk edərək,
davamlı üzvi çirkləndiricilərin təsirinin bioloji cəhətdən güclənməsi nəticəsində arktik ekosistemlərin
və yerli icmaların xüsusi təhlükəyə məruz qaldığını, eləcə də onların istifadə etdikləri ənənəvi qida
məhsullarının yoluxmasının əhalinin sağlamlığı ilə bağlı olduğunu qəbul edərək,
davamlı üzvi çirkləndiricilərlə bağlı qlobal tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini dərk edərək,
davamlı üzvi çirkləndiricilərin tullanması və atılmasını ixtisara salmağa və ya ləğv etməyə yönələn
tədbirlər əsasında həyata keçirilən insan sağlamlığı və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə beynəlxalq tədbirlərlə
bağlı təşəbbüs haqqında BMT-nin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Proqramı üzrə İdarə Şurasının 7 fevral 1997ci il tarixli 19/13 C saylı qərarını nəzərə alaraq,
bu məsələ ilə əlaqədar təbiətin qorunması ilə bağlı müvafiq beynəlxalq konvensiyaların, xüsusilə
beynəlxalq ticarətdə pestisidlər və ayrı-ayrı təhlükəli kimyəvi maddələrə dair əvvəlcədən əsaslandırılan
razılıq prosedurları haqqında Rotterdam Konvensiyasının, həmçinin onun 11-ci maddəsi çərçivəsində
işlənib hazırlanan regional razılaşmalar da daxil olmaqla, təhlükəli tullantıların ölkə sərhədlərindən kənara
nəqlinə və zərərsizləşdirilməsinə nəzarət haqqında Bazel Konvensiyasının müddəalarına istinad edərək,
ətraf mühitin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında Rio-de Janeyro Bəyannaməsinin müvafiq
müddəalarına və XXI əsr Gündəliyinə istinad edərək,
ehtiyat tədbirlərinin bütün Tərəflərin narahatlığından yarandığını və bu Konvensiyada əks olunduğunu
qəbul edərək,
bu Konvensiya və digər beynəlxalq razılaşmaların ticarət və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı
məsələlərdə bir-birini tamamladığım qəbul edərək,
dövlətlərin BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında ətraf mühitin qorunması və
inkişafı sahəsində aparılan siyasətdə öz resurslarından müstəqil şəkildə istifadə etmək hüququna malik
olduğunu və onların yurisdiksiyası və ya nəzarəti çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində onların
milli yurisdiksiyasına daxil olmayan rayon və dövlətlərin ətraf mühitinə zərər vurulmamasının təmin
edilməsi üçün məsuliyyət daşıdıqlarını yenidən təsdiq edərək,
inkişaf etməkdə olan, xüsusilə ən az inkişaf etmiş və iqtisadiyyatı keçid mərhələsində olan ölkələrin
xüsusi tələblərini və şəraitini, həmçinin kimyəvi maddələrin tənzimlənməsi sahəsində, o cümlədən
texnologiyaların verilməsi, maliyyə və texniki yardımın göstərilməsi və Tərəflər arasında əməkdaşlığa
kömək yolu ilə onların milli imkanlarının gücləndirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq,
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6 may 1994-cü ildə Barbadosda qəbul edilmiş İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin inkişafının
təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər Proqramını tam şəkildə nəzərə alaraq,
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərin müvafiq imkanlarını, eləcə də Ətraf mühitin qorunması
və inkişafı haqqında Rio-de-Janeyro Bəyannaməsinin 7-ci Prinsipində əks olunduğu kimi, dövlətlərin
ümumi, lakin müxtəlif məsuliyyətini qeyd edərək,
davamlı üzvi çirkləndiricilərin tullanması və atılmasının azaldılması və ya qarşısının alınmasının təmin
edilməsi işinə özəl sektorun və qeyri-hökumət təşkilatlarının mühüm töhfə verə biləcəyini qəbul edərək,
davamlı üzvi çirkləndirici istehsalçılarının öz məhsullarının vurduğu zərərin azaldılması üzrə
məsuliyyəti və bu kimi kimyəvi maddələrin zərərli xüsusiyyətləri barədə istehlakçılara, hökumətlərə və
ictimaiyyətə məlumatın təqdim edilməsini öz üzərinə götürməsinin vacibliyini vurğulayaraq,
onların həyat dövrünün bütün mərhələlərində davamlı üzvi çirkləndiricilərin zərərli təsirinin qarşısının
alınması üzrə tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini qəbul edərək,
milli hökumətlərin çirkləndiricinin çirklənmə ilə bağlı xərcləri ödəməsini şərtləndirən yanaşmanı
diqqətə alaraq, lazımi şəkildə ictimai maraqları nəzərə alaraq və beynəlxalq ticarət və sərmayə qoyuluşu
prinsiplərini pozmayaraq, ekologiya xərclərinin internalizasiyasına yardım etməyə və iqtisadi imkanlardan
istifadəyə cəhd göstərməli olduqlarını əsaslandıran Ətraf mühitin qorunması və inkişafı haqqında Rio-deJaneyro Bəyannaməsinin 16-cı Prinsipini bir daha təsdiq edərək,
pestisid və kimyəvi sənaye maddələrinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi proqramlarına malik
olmayan Tərəflərin bu cür proqramların işlənib hazırlanmasına təşviq edilmələrinin vacibliyini qəbul
edərək,
ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olan alternativ proseslərin və kimyəvi maddələrin istehsalı və istifadəsinin
mühüm əhəmiyyətini qəbul edərək,
insanların sağlamlığının və ətraf mühitin davamlı üzvi çirkləndiricilərin zərərli təsirindən qorunmasının
təmin edilməsinə tam qətiyyətlə əmin olaraq, aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:
Maddə 1
Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi Ətraf mühit və onun qorunması ilə bağlı Rio-de- Janeyro Bəyannaməsinin
15-ci Prinsipində nəzərdə tutulan təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi prinsipini nəzərə almaqla insanların
sağlamlığının və ətraf mühitin davamlı üzvi çirkləndiricilərdən qorunmasıdır.
Maddə 2
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) “Tərəf” - bu Konvensiyanın öhdəliklərini öz üzərlərinə götürməyə razılıq verən və Konvensiyanın
onlara münasibətdə qüvvəyə mindiyi dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatıdır;
b) “Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı” - üzv dövlətlərinə bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərin
həlli həvalə olunan, hər hansı regionun suveren dövlətləri tərəfindən yaradılan və öz daxili prosedurlarına
uyğun olaraq müvafiq şəkildə bu Konvensiyanı imzalamaq, ratifikasiya etmək, qəbul və ya təsdiq etmək,
yaxud ona qoşulmaq səlahiyyətinə malik olan təşkilatdır.
c) “Səsvermədə iştirak edən və səs verən Tərəflər” - iştirak edən və “lehinə” yaxud “əleyhinə” səs verən
Tərəflərdir.
Maddə 3
Məqsədyönlü şəkildə istehsal və istifadə nəticəsində yaranan tullantıların azaldılması və ya ləğvi
ilə bağlı tədbirlər
1. Hər bir Tərəf:
a) aşağıdakıları qadağan edir və/və ya onların ləğvi üçün zəruri olan hüquqi və inzibati tədbirlər görür:
i) bu əlavənin müddəalarına uyğun olaraq A əlavəsində sadalanan kimyəvi maddələrin özü tərəfindən
istehsalı və istifadəsi; və
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ii) 2-ci bəndin əlavələrinə uyğun olaraq A əlavəsində sadalanan kimyəvi maddələrin özü tərəfindən
idxalı və ixracı; və
a) bu əlavənin müddəalarına uyğun olaraq В əlavəsində sadalanan kimyəvi maddələrin özü tərəfindən
istehsalı və istifadəsini məhdudlaşdırır.
2. Hər bir Tərəf aşağıdakıların təmin olunması ilə bağlı tədbirlər görür ki:
a) A və B əlavələrinə daxil edilən kimyəvi maddələr yalnız aşağıdakı məqsədlər üçün idxal edilsin:
i) 6-cı maddənin 1 d) bəndində qeyd olunduğu kimi, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz üsulla ləğv etmə
məqsədi ilə; və ya
ii) istifadə və ya A və B əlavələrinə uyğun olaraq bu Tərəf üçün icazə verilən məqsədlərlə;
b) istehsalı və ya istifadəsi ilə bağlı haqqında konkret istisnalar mövcud olan və A əlavəsinə daxil edilən
kimyəvi maddə yaxud istənilən istehsalının məqsədli və ya istifadəsi ilə bağlı konkret istisnaların məqbul
sayıla biləcəyi və B əlavəsinə daxil edilən kimyəvi maddə əvvəlcədən bütün mövcud beynəlxalq
prosedurlar və üsullarla əsaslandırılmış razılığa uyğun olaraq yalnız aşağıdakı hallarda ixrac olunsun:
i) 6-cı maddənin 1 d) bəndində göstərildiyi kimi, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz qaydada ləğv etmə məqsədi
ilə;
ii) A və ya B əlavələrinə uyğun olaraq bu kimyəvi maddələrdən istifadə etməsinə icazə verilən Tərəfə;
və ya
iii) bu Konvensiyanın Tərəfi olmayan, ixrac edən Tərəfə illik sertifikat təqdim edən dövlətə. Bu cür
sertifikat nəzərdə tutulan kimyəvi maddələrin istifadəsini müəyyənləşdirir və belə kimyəvi maddə ilə bağlı
idxal edən dövlətin aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürməsini təmin edir:
a. tullantıların minimum həddə çatdırılması və ya ləğv edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər görməklə
insanların sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq;
b. 6-cı maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına əməl etmək; və
c. müvafiq hallarda B əlavəsinin II hissəsinin 2-ci bəndinin müddəalarını yerinə yetirmək;
bu sertifikata həmçinin hər hansı müvafiq köməkçi sənədlər, məsələn, qanunvericilik aktları, normativ
sənədlər və ya inzibati və ya direktiv göstərişlər daxildir. İxrac edən Tərəf bu sertifikatı onun alındığı
tarixdən sonra 60 gün ərzində katibliyə göndərir;
c) istehsalı və istifadəsi ilə bağlı Tərəflərdən heç biri üçün hər hansı konkret istisnanı nəzərdə tutmayan
və A əlavəsinə daxil edilmiş kimyəvi maddə 6-cı maddənin 1 d) bəndində göstərildiyi kimi, ekoloji
baxımdan təhlükəsiz qaydada zərərsizləşdirmək məqsədindən savayı digər məqsədlərlə ixrac olunmasın;
d) bu bəndin məqsədi üçün “Bu Konvensiyanın Tərəfi olmayan dövlət” ifadəsi konkret kimyəvi
maddələrə münasibətdə bu Konvensiyanın müddəaları üzrə öhdəlik götürməyə razılıq verməyən regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatı və ya dövləti əhatə etsin.
3 Yeni pestisidlər və ya yeni kimyəvi sənaye maddələrinə münasibətdə bir və ya bir neçə tənzimləmə
və qiymətləndirmə proqramlarına malik olan hər bir Tərəf D əlavəsinin 1-ci bəndində göstərilən meyarlar
nəzərə alınmaqla, davamlı üzvi çirkləndirici xüsusiyyətlərinə malik olan yeni pestisidlərin və ya yeni
kimyəvi maddələrin istehsalı və istifadəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə tənzimləmə tədbirləri görür.
4. Pestisidlər və ya kimyəvi sənaye maddələrinə münasibətdə bir və ya bir neçə tənzimləmə və
qiymətləndirmə proqramlarına malik olan hər bir Tərəf hal-hazırda istifadə olunan pestisidlərə və ya
kimyəvi sənaye maddələrinə münasibətdə qiymətləndirilmə aparılarkən, zəruriyyət yarandıqda, D
əlavəsinin 1-ci bəndində sadalanan meyarları bu proqramlar çərçivəsində nəzərə alır.
5. Bu Konvensiyada digər şərtlər nəzərdə tutulmadığı halda, 1-ci və 2-ci bəndlər laboratoriya
araşdırmalarında istifadə üçün nəzərdə tutulan, həmçinin standart etalon kimi sayılan kimyəvi maddələrin
həcminə tətbiq olunmur.
6. Barəsində A əlavəsinə uyğun olaraq konkret istisna və ya B əlavəsinə uyğun olaraq konkret istisna
və ya müvafiq məqsəd qüvvədə olan hər bir Tərəf bu cür istisna və məqsəd çərçivəsində istənilən istehsal
və ya istifadənin insanların sağlamlığına təsirinin və ətraf mühitə atılmanın qarşısını alacaq və ya minimum
həddə endirəcək şəkildə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlər görür. İstisnalar
və ya müvafiq məqsədlə əhatə olunan və normal istifadə etmək şərtilə ətraf mühitə qəsdən çirkləndiricilərin
atılması ilə bağlı olan istifadə formalarına münasibətdə bu cür tullantıların miqdarı bütün məqbul norma və
rəhbər prinsiplər nəzərə alınmaqla mümkün qədər minimal həddə olmalıdır.
Maddə 4
Konkret istisnalar reyestri
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1. Bu maddə ilə A və В əlavələrində sadalanan konkret istisnalara malik olan Tərəflərin məqsədlərini
müəyyən etmək üçün Reyestr təsis olunur. Reyestr hər bir Tərəfin istifadə edə biləcəyi A və В əlavələrinin
müddəalarından istifadə edən Tərəfləri müəyyən etmir. Reyestr katiblik tərəfindən aparılır və ictimaiyyət
üçün açıqdır.
2. Reyestrə aşağıdakılar daxildir:
a) A və В əlavələrində sadalanan konkret istisna növlərinin siyahısı;
b) A və В əlavələrində sadalanan konkret istisnalara malik olan Tərəflərin siyahısı; və
c) qeydiyyata alınmış hər bir konkret istisnanın qüvvədə olma müddətinin siyahısı.
3. Hər bir dövlət Konvensiyanın Tərəfi olmaqla, katibliyə yazılı bildiriş verərək A və В əlavələrində
sadalanan bir və ya bir neçə konkret istisna növlərini qeydiyyata ala bilər.
4. Əgər Tərəf Reyestrdə daha əvvəlki tarixi göstərməmişdirsə və ya qüvvədə olan müddət 7-ci bəndə
əsasən uzadılmamışdırsa, o halda konkret istisnanın istənilən qeydiyyatının qüvvəsi konkret kimyəvi
maddəyə münasibətdə bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 il sonra başa çatır.
5. Tərəflərin Konfransı özünün ilk iclasında Reyestrə daxil edilmiş məlumatlara yenidən baxılması
prosesi ilə bağlı qərar qəbul edəcək.
6. Reyestrə daxil edilmiş bu və ya digər məlumatların baxılmasından əvvəl müvafiq Tərəf həmin
istisnanın qeydiyyatının zəruriliyini əsaslandıran hesabatı katibliyə təqdim edir. Bu hesabat katiblik
tərəfindən bütün Tərəflərə göndərilir. Qeydiyyatın nəzərdən keçirilməsi mövcud olan bütün məlumat
əsasında aparılır. Bundan sonra Tərəflərin Konfransı müvafiq Tərəf barədə lazım bildiyi tövsiyələri qəbul
edə bilər.
7. Müvafiq Tərəfin xahişi ilə Tərəflərin Konfransı konkret istisnanın qüvvədə qalma müddətinin 5 ilə
qədər uzadılmasına dair qərar qəbul edə bilər. Tərəflərin Konfransı qərar qəbul edərkən, inkişaf etməkdə
olan və iqtisadiyyatı keçid mərhələsində olan ölkələr olan Tərəflərin xüsusi vəziyyətini nəzərə alır.
8. Hər hansı bir Tərəf istənilən zaman katibliyə yazılı bildiriş verməklə, ölkə üzrə konkret istisnaya aid
daxil edilmiş məlumatları Reyestrdən çıxara bilər. Bu istisna bildirişdə göstərilən tarixdən etibarən qüvvəyə
minir.
9. Konkret istisnanın müvafiq növünə aid qeydə alınmış heç bir Tərəf qalmadıqda, onunla bağlı heç bir
yeni qeydiyyat aparıla bilməz.
Maddə 5
Nəzərdə tutulmamış istehsal nəticəsində yaranan tullantıların ixtisarı və ya ləğvi ilə bağlı
tədbirlər
Tərəflərdən hər biri C əlavəsində sadalanan kimyəvi maddələrin tədricən minimum həddə endirilməsi
və mümkün olan halda tam aradan qaldırılması məqsədi ilə bu kimyəvi maddələrin hər birinin antropogen
mənbələrdən ümumi tullantılarının ixtisarı məqsədi ilə ilk növbədə aşağıdakı tədbirləri görür:
a) bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı 2 il ərzində müvafiq Tərəf üçün fəaliyyət planı və
ya zəruri olarsa, regional və subregional fəaliyyət planını hazırlayır və sonra 7-ci maddədə göstərilən, C
əlavəsində sadalanan kimyəvi maddə tullantılarının identifikasiyası, xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi
və onlarla bağlı məsələlərin həlli üçün, həmçinin b)-e) yarımbəndlərinin tətbiqinə yardım göstərmək
məqsədi ilə onu fəaliyyət planının tərkib hissəsi kimi həyata keçirir. Fəaliyyət planı aşağıdakı elementləri
əhatə edir:
i) C əlavəsində göstərilmiş mənbələrin kateqoriyaları nəzərə alınmaqla mənbə kadastrlarının işlənib
hazırlanması və aparılması və tullantıların qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, mövcud və
proqnozlaşdırılan tullantıların qiymətləndirilməsini;
ii) bu cür tullantıların tənzimlənməsinə yönələn Tərəfin qanunlarının və siyasətinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsini;
iii) i) və ii) yarımbəndlərində qeyd edilən qiymətləndirmələr nəzərə alınmaqla öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinə yönələn strategiyaları;
ıv) bu strategiyalara aid məsələlər üzrə məlumatlandırmaya, kadrların hazırlanmasına və
maarifləndirməyə yardım tədbirlərini;
v) strategiyaların həyata keçirilməsini və bunun nəticəsində bu bənd çərçivəsində nəzərdə tutulan
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin hər beş ildən bir nəzərdən
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keçirilməsini; bu cür nəzərdən keçirilmələr 15-ci maddəyə uyğun olaraq təqdim olunan hesabatlara daxil
edilir;
vı) üzərində həmçinin strategiya və tədbirlər qeyd olunan fəaliyyət planının yerinə yetirilmə qrafıkini;
b) operativ surətdə mənbələrin ləğvini və ya tullantı səviyyəsinin real və nəzərə çarpacaq dərəcədə
ləğvini təmin edə biləcək mövcud, həyata keçirilə bilən və praktiki tədbirlərin tətbiqinə yardım edir;
c) C əlavəsində qeyd olunan tullantıların qarşısının alınması və ixtisar edilməsi tədbirləri ilə bağlı
ümumi göstərişlər, eləcə də Tərəflərin Konfransının qərarına uyğun olaraq qəbul ediləcək rəhbər prinsiplər
nəzərə alınmaqla C əlavəsində sadalanan kimyəvi maddələrin yaranması və atılmasının qarşısının alınması
məqsədi ilə əvəzedici və ya forması dəyişdirilmiş materialların, məhsulların və proseslərin işlənib
hazırlanmasına köməklik göstərir və zəruri hallarda tətbiqini tələb edir;
d) C əlavəsinin II hissəsində göstərilən mənbələrin kateqoriyalarına ilkin mərhələdə xüsusi diqqət
yetirməklə müvafiq Tərəfin öz fəaliyyət planını həyata keçirməsi qrafikinə uyğun olaraq yeni mənbələr
üçün fəaliyyət planında belə tədbirlərin tələb olunduğunu müəyyən etdiyindən, həmin mənbələr üçün
mövcud olan ən yaxşı material və üsullardan istifadə olunmasını tələb edir və müvafiq kömək göstərir.
İstənilən halda həmin əlavənin II hissəsində göstərilən kateqoriyalar çərçivəsində yeni mənbələrə
münasibətdə mövcud olan ən yaxşı üsullardan istifadə olunması ilə bağlı tələb, imkan daxilində tədricən
tətbiq olunmalı, lakin həmin Tərəf üçün Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən
sonrakı 4 ildən gec olmayaraq tətbiq edilməməlidir. Qeyd olunan kateqoriyalarla bağlı Tərəflər bu
əlavədə göstərilən tullantıların qarşısının alınması və ixtisar edilməsinə dair nəzərdə tutulan tədbirlərdə
ümumi göstərişləri və Tərəflər Konfransının qərarına uyğun olaraq qəbul edilən ətraf mühitin mühafizəsi
üzrə fəaliyyətin mövcud olan ən yaxşı üsulları və ən yaxşı formaları ilə bağlı rəhbər prinsipləri nəzərə
alırlar;
c) öz fəaliyyət planına uyğun olaraq təbiətin mühafizəsi üzrə fəaliyyətin ən yaxşı formaları və mövcud
olan ən yaxşı üsullarını aşağıdakıların tətbiqinə şərait yaradır:
i) C əlavəsinin II hissəsində göstərilən mənbə kateqoriyaları çərçivəsində mövcud olan mənbələrə və bu
əlavənin III hissəsində sadalanan mənbələrə münasibətdə; və
ii) Tərəfin d) yarımbəndi çərçivəsində nəzərdən keçirmədiyi C əlavəsinin III hissəsində göstərilən
mənbə kateqoriyaları çərçivəsində yeni mənbələrə.
Təbiətin mühafizəsi üzrə fəaliyyətin mövcud olan ən yaxşı üsullarından və ən yaxşı formalarından
istifadə edərkən Tərəflər C əlavəsində qeyd olunan tullantıların qarşısının alınması və ixtisar edilməsi
tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı ümumi göstərişləri və Tərəflər Konfransının qərarına uyğun olaraq qəbul
edilən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyətin mövcud olan ən yaxşı üsulları və ən yaxşı formaları ilə
bağlı rəhbər prinsipləri nəzərə almalıdırlar;
bu bəndin və C əlavəsinin məqsədi üçün:
i) “mövcud olan ən yaxşı üsullar” dedikdə, prinsip etibarı ilə tullantıların məhdudlaşdırılması üçün
konkret üsulların praktiki cəhətdən mümkünlüyünə yönəlmiş tədbirlərin və onların istifadə üsullarının
işlənib hazırlanmasında ən səmərəli və qabaqcıl mərhələ başa düşülür və bu da, həmçinin mümkün olan
hallarda C əlavəsinin 1-ci hissəsində sadalanan kimyəvi tullantıların miqdarının və onların bütövlükdə ətraf
mühitə təsirinin azaldılmasına şərait yaradır. Bu baxımdan:
ii) “üsullar” dedikdə, həm tətbiq edilon texnologiya, həm də beləliklə qurğu və avadanlıqların necə
layihələşdirilməsi, quraşdırılması, istismarı, fəaliyyəti və istismardan çıxarılması nəzərdə tutulur;
iii) “mövcud” üsullar dedikdə, operator tərəfindən istifadəsi mümkün olan, həmçinin ona çəkilən xərclər
və üstünlüklər də nəzərə alınmaqla müvafiq sənaye sahəsində istifadəsi iqtisadi və texniki cəhətdən
mümkün olan üsullar nəzərdə tutulur;
ıv) “ən yaxşı” dedikdə, bütünlükdə ətraf mühitin yüksək ümumi səviyyəsinin səmərəli imkanı nəzərdə
tutulur;
v) “təbiəti mühafizə fəaliyyətinin ən yaxşı üsulları” dedikdə, təbiəti mühafizə fəaliyyətinin
tənzimlənməsinin daha uyğun tədbir və strategiyalarının tətbiqi nəzərdə tutulur;
vı) “yeni mənbə” dedikdə, tikintisi və ya əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsi aşağıdakı tarixlərdən ən
azı bir il sonra başlayan istənilən mənbə nəzərdə tutulur:
a. müvafiq Tərəf üçün bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi və ya
b. müvafiq mənbə yalnız qeyd olunan düzəliş sayəsində bu Konvensiyanın müddəalarının təsiri altına
düşməyə başladıqda müvafiq Tərəf üçün C əlavəsinin qüvvəyə minmə tarixi;
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g) müvafiq Tərəf 3-cü bənd çərçivəsində ən yaxşı mövcud üsullarla bağlı öhdəlikləri yerinə yetirmək
üçün son tullantıların əhəmiyyətindən və ya səmərəlilik standartından istifadə edə bilər.
Maddə 6
Ehtiyatlar və tullantılarla bağlı azaldılma və ya ləğvetmə tədbirləri
1. A və ya В əlavəsində qeyd olunan kimyəvi maddələrdən ibarət olan ehtiyatlar və ya tərkibində bu
maddələrin olduğu məhsullar və onların tullantıları, həmçinin məhsul və məmulatların А, В və ya C
əlavəsində qeyd edilən kimyəvi maddələrdən ibarət olan tullantıya və ya tərkibində bu maddələrin olduğu
məhsullara və onların tullantılarına çevrilməsi nəticəsində yaranan çirkləndiricilər elə tənzimlənməlidir ki,
insanların sağlamlığı və ətraf mühitin qorunması təmin olunsun və bu zaman hər bir Tərəf:
a) aşağıdakıların müəyyən olunması üçün müvafiq strategiyalar işləyib hazırlayır:
ı) A və ya В əlavələrində qeyd olunan kimyəvi maddələrdən ibarət olan və ya tərkibində bu maddələr
olan ehtiyatların; və
ii) istifadədə olan məhsul və məmulatların və А, В və ya C əlavələrində sadalanan kimyəvi maddələrdən
ibarət olan, həmçinin tərkibində bu maddələr olan və ya bu maddələrlə çirklənmiş tullantıların;
b) imkan daxilində A və ya В əlavələrində qeyd olunan kimyəvi maddələrdən ibarət olan və ya
tərkibində bu maddələr olan ehtiyatları a) yarımbəndində qeyd olunan strategiyalar əsasında müəyyən edir;
c) ehtiyatların təhlükəsiz, səmərəli və ekoloji cəhətdən məqsədəuyğun tənzimlənməsini lazımi şəkildə
təmin edir. 3-cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq ixracına icazə verilən ehtiyatlar istisna olmaqla, A və
ya B əlavəsində qeyd olunan kimyəvi maddə ehtiyatları, onların A əlavəsindəki hər hansı konkret istisnaya
və ya konkret istisna və ya B əlavəsində qeyd olunan müvafiq məqsədlərə uyğun olaraq istifadəsinə icazə
verilmədikdən sonra tullantı hesab olunurlar və d) yarımbəndinin müddəalarına müvafiq olaraq qaydaya
salınmalıdır;
d) belə tullantıların, həmçinin tullantıya çevrilmiş məhsul və məmulatların aşağıdakılara məruz
qalmasını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görür:
i) ekoloji baxımdan təhlükəsiz tərzdə emal olunsun, toplansın, nəql edilsin və mühafizə olunsun;
ii) elə təmizlənsin ki, onların tərkibində olan davamlı üzvi çirkləndiricilər məhv edilsin və ya dönməz
şəkildə başqa tərkibə çevrilsin və davamlı üzvi çirkləndirici xüsusiyyəti daşımasın və ya əgər məhv etmə
və ya dönməz şəkildə başqa tərkibə çevrilmə ekoloji cəhətdən üstünlük veriləcək variant hesab edilmirsə
yaxud beynəlxalq norma, standart və rəhbər prinsiplərə, həmçinin 2-ci bəndə və təhlükəli tullantıları
tənzimləyən müvafiq qlobal və regional rejimlərə uyğun olaraq hazırlana biləcək digər şərtlər nəzərə
alınmaqla tərkibində davamlı üzvi çirkləndiricinin miqdarı azdırsa, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olan başqa
formada ləğv olunsun;
iii) davamlı üzvi çirkləndiricilərin rekuperasiyasına, resirkulyasiyasına,
istifadəsinə, birbaşa təkrar istifadəsinə və ya alternativ istifadə növlərinə gətirib çıxara bilən ləğvinə
imkan verilməsin; və ,
ıv) beynəlxalq norma, standart və rəhbər prinsiplər nəzərə alınmadan beynəlxalq sərhədləri keçə
bilməsin;
c) A, B və ya C əlavələrində sadalanan kimyəvi maddələrlə zəhərlənmiş sahələrin müəyyən olunması
üzrə müvafiq strategiyaların işlənib hazırlanmasına cəhd göstərir; belə sahələrin təmizlənməsi ilə bağlı
görülən işlər ekoloji cəhətdən təhlükəsiz qaydada həyata keçirilməlidir.
2. Tərəflərin Konfransı Təhlükəli tullantıların beynəlxalq daşınmasına və onların ləğvinə nəzarət
haqqında Bazel Konvensiyasının müvafiq orqanları ilə yaxından əməkdaşlıq edir, o cümlədən:
a) D əlavəsinin 1-ci bəndində göstərildiyi kimi, davamlı üzvi çirkləndiricilərin xüsusiyyətlərini
göstərməməsini təmin etmək üçün lazım olan məhv etmə və dönməz şəkildə başqa tərkibə çevrilmə
səviyyəsini müəyyən edir;
b) yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ekoloji cəhətdən onun təhlükəsiz hesab etdiyi məhv etmə üsullarını
müəyyənləşdirir; və
c) 1-ci bəndin d) ii) yarımbəndinə uyğun olaraq davamlı üzvi çirkləndiricilərin aşağı həddini
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə A, B və ya C əlavələrində sadalanan kimyəvi maddələrin konsentrasiya
səviyyəsini müəyyən etmək üçün lazımi şəkildə səy göstərir.
Maddə 7
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İcra planları
1. Hər bir Tərəf:
a) bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün planlar hazırlayır və onların
icrasına səy göstərir;
b) bu Konvensiyanın onun üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı iki il ərzində öz icra planını Tərəflərin
Konfransına göndərir; və
c) mütəmadi olaraq və Tərəflərin Konfransının qərarı ilə müəyyən olunacaq qaydaya uyğun şəkildə öz
icra planını yenidən nəzərdən keçirir və lazımi qaydada təkmilləşdirir.
2. Tərəflər, məqsədəuyğun olduğu halda, birbaşa kanallar və ya qlobal, regional və subregional
təşkilatlar vasitəsilə uşaqların sağlamlığı ilə məşğul olan qadın təşkilatları, qruplar, həmçinin özlərinin
maraqlı olan milli partnyorları ilə əməkdaşlıq edir, məsləhətləşmələr aparırlar.
3. Tərəflər, lazım gəldikdə, davamlı üzvi çirkləndiricilərlə bağlı milli icra planlarını öz inkişaf
strategiyalarına daxil etmək üçün vasitələr hazırlamağa və məqsədəuyğun olduğu hallarda onlardan istifadə
etməyə səy göstərirlər.
Maddə 8
Kimyəvi maddələrin A, B və C əlavələrinə daxil edilməsi
1. Tərəf hər hansı bir kimyəvi maddənin A, B və ya C əlavələrinə daxil edilməsi haqqında katibliyə
təklif verə bilər. Bu təklifdə D əlavəsində qeyd edilən məlumatlar olmalıdır. Təklif verərkən müvafiq Tərəfə
digər Tərəflər və ya Katiblik kömək edə bilər.
2. Katiblik bu təklifdə D əlavəsində qeyd edilən məlumatların olub-olmamasını yoxlayır. Əgər katiblik
verilmiş təklifdə bu məlumatların olduğunu hesab edirsə, o zaman həmin təklifi davamlı üzvi
çirkləndiricilərin yoxlanılması üzrə Komitəyə göndərir.
3. Komitə təklifi nəzərdən keçirir və təqdim olunan bütün məlumatlar kompleks və tarazlaşdırılmış
şəkildə nəzərə alınmaqla dəyişən və şəffaf yanaşma əsasında D əlavəsində qeyd edilən seçmə
meyarlarından istifadə edir.
4. Əgər Komitə hesab edirsə ki, o;
a) seçmə meyarlarının icrasından razıdır, o halda katiblik vasitəsilə bu təklifi və Komitənin verdiyi
qiyməti bütün Tərəflərə və müşahidəçilərə göndərir və E əlavəsində qeyd edilən məlumatların təqdim
edilməsini onlara təklif edir; və ya
b) seçmə meyarlarının icrasından razı deyil, o halda katiblik vasitəsilə bütün Tərəfləri və müşahidəçiləri
məlumatlandırır və Komitənin təklifini və verdiyi qiyməti bütün Tərəflərə təqdim edir və təklif rədd olunur.
5. İstənilən Tərəf 4-cü bəndə uyğun olaraq rədd edilmiş təklifi yenidən Komitəyə təqdim edə bilər.
Təklif təkrarən təqdim edilərkən ona müvafiq Tərəfi narahat edən məsələlər və onun Komitə tərəfindən
yenidən baxılması üçün əsaslandırmalar daxil edilə bilər. Əgər bu prosedurun istifadəsindən sonra Komitə
təklifi yenə rədd edirsə, müvafiq Tərəf Komitənin bu qərarına etiraz edə bilər və Tərəflərin Konfransı bu
məsələni özünün növbəti iclasında nəzərdən keçirir. Tərəflərin Konfransı D əlavəsində qeyd olunan seçmə
meyarlarına əsaslanaraq və Komitənin vermiş olduğu qiyməti və bu təkliflə bağlı müzakirələrin davam
etdirilməsi haqqında hər hansı Tərəfin və ya müşahidəçinin təqdim etdiyi istənilən digər məlumatları nəzərə
alaraq qərar qəbul edə bilər.
6. Əgər Komitə seçmə meyarlarına əməl olunduğu haqqında qərar qəbul edirsə və ya Tərəflərin
Konfransı təkliflə bağlı müzakirələrin davam etdirilməsini müəyyən etsə, Komitə əldə olunmuş istənilən
müvafiq əlavə məlumatı nəzərə almaqla təklifi nəzərdən keçirməkdə davam edir və E əlavəsinə uyğun
olaraq risklərin xüsusiyyətləri haqqında layihə hazırlayır. O, katiblik vasitəsilə bu layihəni bütün Tərəflərə
və müşahidəçilərə təqdim edir, onların texniki qeydlərini toplayır və bu qeydlər əsasında risklərin
xüsusiyyətinin hazırlanmasını başa çatdırır.
7. Əgər E əlavəsinə uyğun olaraq hazırlanan risklərin xüsusiyyətləri əsasında Komitə qərara gəlirsə ki:
a) müvafiq kimyəvi maddənin ətraf mühitə yayılması nəticəsində böyük ərazilərdə insanların sağlamlığı
və ya ətraf mühit üçün ciddi xoşagəlməz hallar yarana bilər ki, onun da aradan qaldırılması qlobal tədbirlər
tələb edə bilər, o halda həmin təklif qəbul olunur. Tam elmi dəqiqliyin olmaması riskin tənzimlənməsinin
qiymətləndirilməsinə maneçilik törədə bilməz. Komitə katiblik vasitəsilə bütün Tərəflərdən və
müşahidəçilərdən F əlavəsində göstərilən qənaətlərlə bağlı məlumat toplayır. Sonra Komitə, bu əlavəyə
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uyğun olaraq müvafiq kimyəvi maddənin tənzimlənməsinə aid lazımi tədbirlərin analizi daxil edilən
risklərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müvafiq sənəd hazırlayır; və ya
b) təklif qəbul olunmamalıdır; o halda o, Katiblik vasitəsilə riskin xüsusiyyətlərini bütün Tərəflərə və
müşahidəçilərə təqdim edir və bu təklifi rədd edir.
8. Tərəf, 7 b) bəndinə uyğun olaraq rədd edilən hər hansı təkliflə bağlı Tərəflərin Konfransına müraciətlə
xahiş edə bilər ki, Tərəflərin Konfransı təklifı verən Tərəfdən və digər Tərəflərdən bir ildən artıq olmayan
müddət ərzində əlavə məlumatlar toplamağı Komitəyə tapşırsın. Komitə bu müddət ərzində və əldə olunan
bütün məlumatlar əsasında təklifi yuxarıda qeyd olunan 6-cı bəndə uyğun olaraq Tərəflərin Konfransının
müəyyən etdiyi prioritet qaydada yenidən nəzərdən keçirir. Əgər bu prosedurun istifadəsindən sonra
Komitə təklifi yenə rədd edərsə, Tərəf Komitənin bu qərarına etiraz edə bilər. Tərəflərin Konfransı isə bu
məsələni özünün növbəti iclasında nəzərdən keçirir. Tərəflərin Konfransı E əlavəsinə uyğun olaraq
hazırlanan risklərin xüsusiyyətləri əsasında və Komitənin vermiş olduğu qiymət və bu təklifin
müzakirəsinin davam etdirilməsi haqqında hər hansı Tərəfin və ya müşahidəçinin təqdim etdiyi istənilən
əlavə məlumatlar nəzərə alınmaqla qərar qəbul edə bilər. Əgər Tərəflərin Konfransı təklifin nəzərdən
keçirilməsinin davam etdirilməsini lazım bilərsə, o halda Komitə risklərin tənzimlənməsinin
qiymətləndirilməsi layihəsini hazırlayır.
9. 6-cı bənddə qeyd olunan risklərin xüsusiyyətinə və 7 a) bəndində və ya 8-ci bənddə qeyd olunan
risklərin tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsinə əsaslanaraq Komitə müvafiq kimyəvi maddələrin A, B və
ya C əlavələrinə daxil edilib-edilməməsi məsələsinə Tərəflərin Konfransı tərəfindən baxılmasının lazım
olub-olmadığı haqqında tövsiyə verir. Tərəflərin Konfransı Komitənin tövsiyəsini müvafiq qaydada nəzərə
alaraq həmçinin elmi cəhətdən əsaslandırılma olmadan, ehtiyat tədbiri əsasında müvafiq kimyəvi maddənin
A, B və ya C əlavələrinə daxil edilib-edilməməsi haqqında qərar qəbul edir və onunla bağlı müvafiq
tənzimləmə tədbirləri görür.
Maddə 9
Məlumat mübadiləsi
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı məsələlərlə əlaqədar məlumat mübadiləsi aparılmasını asanlaşdırır və ya
məlumat mübadiləsini aparır:
a) davamlı üzvi çirkləndiricilərin istehsalı, istifadə olunması və atılmasının ixtisar edilməsi və ya ləğvi;
və
b) davamlı üzvi çirkləndiricilərlə bağlı risklərə, həmçinin, iqtisadi və sosial xərclərə dair məlumatlar da
daxil olmaqla, onların alternativi.
2. Tərəflər, bilavasitə bir-birləri ilə və ya Katiblik vasitəsilə 1-ci bənddə qeyd olunanlarla bağlı məlumat
mübadiləsi aparırlar.
3. Hər bir Tərəf bu cür məlumatların mübadiləsi məqsədi ilə milli koordinasiya mərkəzini təyin edir.
4. Katiblik davamlı üzvi çirkləndiricilərlə bağlı məlumatlara, o cümlədən Tərəflərin, dövlətlərarası
təşkilatların və qeyri-hökumət təşkilatlarının verdiyi məlumatlara münasibətdə vasitəçilik funksiyasını
yerinə yetirir.
5. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün insanların səhhəti və təhlükəsizliyi və ətraf mühit məsələləri ilə
əlaqədar məlumat məxfi hesab olunmur. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq digər məlumat mübadiləsi aparan
Tərəflər hər hansı məxfi məlumatın mühafizəsini qarşılıqlı razılaşma əsasında təmin edirlər.
Maddə 10
İctimaiyyətin xəbərdar edilməsi, məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi
1. Hər bir Tərəf öz imkanları daxilində aşağıdakıların yerinə yetirilməsinə çalışır və kömək göstərir:
a) davamlı üzvi çirkləndiricilərlə bağlı öz direktiv və rəhbər orqanlarının məlumatlandırılmasının
artırılması;
b) 9-cu maddənin 5-ci bəndi nəzərə alınmaqla, davamlı üzvi çirkləndiricilərlə bağlı olan bütün
məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması;
c) xüsusilə qadınlar, uşaqlar və az təhsilli şəxslər üçün davamlı üzvi çirkləndiricilərlə, eləcə də onların
insanların sağlamlığına və ətraf mühitə göstərdiyi təsir və onların alternativləri ilə bağlı məsələlərə dair
elmi və ictimai-maarifçilik proqramlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi;
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d) davamlı üzvi çirkləndiricilər və onların insanların sağlamlığına və ətraf mühitə göstərdiyi təsirlə bağlı
məsələlərin həllində, eləcə də bu Konvensiyanın həyata keçirilməsində milli səviyyədə yardımın təmin
edilməsi üçün imkanların yaradılması da daxil olmaqla, müvafiq cavab tədbirlərinin hazırlanması işində
ictimaiyyətin iştirakı;
e) işçi, elmi, müəllimlik, texniki və idarəetmə üzrə kadrların hazırlanması;
f) ictimaiyyətin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması məqsədi ilə milli və beynəlxalq səviyyələrdə
materialların hazırlanması və onların mübadiləsi; və
g) milli və beynəlxalq səviyyələrdə maarifçilik və təhsil proqramlarının hazırlanması və həyata
keçirilməsi.
2. Hər bir Tərəf öz imkanları daxilində, ictimaiyyətin 1-ci bənddə qeyd olunmuş ictimai məlumatdan
istifadə edə bilməsini və bu məlumatın dövri olaraq təzələnməsini təmin edir.
3. Hər bir Tərəf öz imkanları daxilində çalışmalıdır ki, sənaye və peşəkar istehlakçılar 1-ci bənddə qeyd
olunmuş məlumatların milli səviyyədə, zəruri olan hallarda isə subregional, regional və qlobal səviyyələrdə
əldə olunmasına kömək etsinlər və yardımçı olsunlar.
4. Davamlı üzvi çirkləndiricilər və onların alternativləri haqqında məlumatı təmin edərkən, Tərəflər
təhlükəsizliklə bağlı məlumat formalarından, hesabatlardan, kütləvi informasiya vasitələrinin
imkanlarından və digər əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilər və milli və regional səviyyələrdə məlumat
mərkəzləri yarada bilərlər.
5. Hər bir Tərəf A, B və ya C əlavələrində adları çəkilən atılan və ya kənar edilən kimyəvi maddələrin
illik həcminin hesablama göstəriciləri ilə əlaqədar məlumatın toplanması və yayılması üçün
çirkləndiricilərin daşınması və atılması cədvəlləri kimi mexanizmlərin yaradılması ilə bağlı məsələləri
müsbət hal hesab edir.
Maddə 11
Elmi tədqiqatlar, hazırlamalar və monitorinq
1. Tərəflər öz imkanları çərçivəsində davamlı üzvi çirkləndiricilər və lazım
gəldikdə isə onların alternativləri və aşağıdakı məsələlər kimi potensial davamlı üzvi çirkləndiricilərlə
bağlı məsələlərlə əlaqədar milli və beynəlxalq səviyyələrdə müvafiq elmi tədqiqatların aparılmasını, işlərin
hazırlanmasını, monitorinq keçirilməsini təşviq edir və ya həyata keçirir:
a) mənbələr və ətraf mühitə atılan tullantılar;
b) ətraf mühitdə və insanların orqanizmində çirkləndiricilərin mövcudluğu, onların səviyyəsi və müvafiq
tendensiyalar;
c) ətraf mühitə keçmə, “müqəddərat” və dəyişmə;
d) ətraf mühitə və insanların səhhətinə təsir;
e) sosial-iqtisadi və mədəni nəticələr;
f) tullantıların azaldılması və ya ləğv edilməsi;
g) yaranma mənbələrinin vahid şəklə salınmış qeydiyyatı metodologiyası və tullantıların ölçülməsinin
analitik üsulları.
2. 1-ci bənddəki müddəaların icrası ilə bağlı müvafiq tədbirlər görərək Tərəflər öz imkanları daxilində:
a) vəzifəsi cəhdlərin təkrarçılıq xarakteri daşıya biləcəyi hallarını minimuma endirməklə elmi
tədqiqatların, məlumat toplanması və monitorinqin müəyyən edilməsi, həyata keçirilməsi,
qiymətləndirilməsi və maliyyələşdirilməsi olan beynəlxalq proqramları, şəbəkə və təşkilatları
məqsədəuyğun olduqda dəstəkləyir və onların inkişafının davam etdirilməsini təmin edir;
b) xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə və iqtisadiyyatı keçid dövründə olan ölkələrdə elmi-texniki
tədqiqatların həyata keçirilməsi üçün milli imkanların genişlənməsinə, eləcə də məlumatların və analizlərin
nəticələrinin mümkünlüyünə və onların mübadiləsinə yardım edilməsinə yönələn milli və beynəlxalq
səyləri dəstəkləyir;
c) inkişaf etməkdə olan ölkələrin və iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələrin xüsusilə maliyyə və
texniki vasitələr baxımından ehtiyac və tələbatlarını nəzərə alır və yuxarıda göstərilən a) və b)
yarımbəndlərində qeyd olunan səylərin həyata keçirilməsində iştirak etmək üçün onların imkanlarının
genişləndirilməsi işində əməkdaşlıq edir;
d) davamlı üzvi çirkləndiricilərin reproduktiv funksiyaya təsirinin nəticələrini zəiflətməyə yönələn elmi
tədqiqatlar aparır;
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e) bu bənddə qeyd olunan tədqiqat, hazırlama və monitorinq sahəsində görülən tədbirlərin nəticələrini
mütəmadi olaraq və vaxtlı-vaxtında geniş ictimaiyyətə təqdim edir; və
f) elmi tədqiqat, işləyib hazırlama və monitorinq nəticəsində əldə olunan məlumatların saxlanılması və
mühafizə edilməsi sahəsində əməkdaşlığı təşviq edir və/və ya həyata keçirir.
Maddə 12
Texniki yardım
1. Tərəflər etiraf edirlər ki, inkişaf etməkdə olan və iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan
Tərəflərin xahişinə cavab olaraq vaxtında və müvafiq texniki yardımın göstərilməsi bu Konvensiyanın
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün vacib şərtdir.
2. Tərəflər inkişaf etməkdə olan ölkə olan Tərəflərə və iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan
Tərəflərə, onların xüsusi ehtiyaclarını nəzərə alaraq, bu Konvensiya çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə
yetirmələri sahəsində onların potensialının işlənib hazırlanmasında və möhkəmləndirilməsində onlara
kömək göstərilməsi məqsədi ilə vaxtında və müvafiq yardımın göstərilməsində əməkdaşlıq edirlər.
3. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflərin və digər Tərəflərin onların imkanları nəzərə
alınmaqla göstərdikləri texniki yardım müvafiq şəkildə və qarşılıqlı razılaşmaya əsasən bu Konvensiya
çərçivəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı potensialın yaradılması üçün göstərilən texniki
yardımı əhatə edir. Bu baxımdan əlavə göstərişlər Tərəflərin Konfransı tərəfindən təqdim olunacaqdır.
4. Tərəflər, bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq inkişaf etməkdə olan tərəflərə və
iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan Tərəflərə texniki yardımın göstərilməsi və texnologiyaların
verilməsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə müvafiq şəkildə mexanizmlər yaradırlar. Bu mexanizmlərə
inkişaf etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərə və iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan Tərəflərə bu
Konvensiya çərçivəsində öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində kömək etmək üçün potensialın
möhkəmləndirilməsi və texnologiyaların verilməsi üzrə regional və subregional mərkəzlərin yaradılması
daxildir. Bu məsələ ilə bağlı əlavə göstərişlər Tərəflərin Konfransı tərəfindən təqdim olunacaqdır.
5. Bu maddə kontekstində Tərəflər az inkişaf etmiş ölkələrin və inkişaf etməkdə olan kiçik ada
dövlətlərinin texniki yardım göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətləri ilə əlaqədar konkret ehtiyaclarını və xüsusi
şəraitini bütünlüklə nəzərə alırlar.
Maddə 13
Maliyyə mənbələri və maliyyələşdirmə mexanizmləri
1. Hər bir Tərəf imkanları daxilində öz milli planlarına, prioritetlərinə və proqramlarına uyğun olaraq
bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunmasına yönələn milli tədbirlərə maliyyə dəstəyi və kömək
göstərməyi öhdəsinə götürür.
2. İnkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflər inkişaf etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərə və iqtisadiyyatı keçid
dövrü yaşayan ölkələr olan Tərəflərə Resipient-Tərəflə 6-cı bənddə qeyd olunan fəaliyyət mexanizmində
iştirak edən struktur arasındakı razılaşmaya uyğun olaraq onların bu Konvensiya çərçivəsində götürmüş
olduqları öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi ilə bağlı bütün
razılaşdırılmış xərclərin ödənilməsi üçün müvafiq imkanların verilməsi məqsədi ilə yeni və əlavə maliyyə
mənbələri təqdim edirlər. Digər Tərəflər belə maliyyə mənbələrini könüllülük əsasında və öz imkanları
daxilində təqdim edə bilərlər. Bundan başqa, digər mənbələrdən də yardımların alınmasını təşviq etmək
lazımdır. Bu öhdəliklərin icrası zamanı adekvatlığın, qabaqcadan bildirmənin və vəsaitin vaxtında daxil
olmasının təmin olunması tələbatı və maliyyə yükünü haqq ödəyən Tərəflərin birgə daşmasının əhəmiyyəti
nəzərə alınır.
3. İnkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflər və digər Tərəflər öz imkanlarından asılı olaraq və öz milli plan,
prioritet və proqramlarına müvafiq olaraq həmçinin maliyyə vəsaiti ödəyə, inkişaf etməkdə olan ölkələr
olan Tərəflər və iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan Tərəflər isə digər ikitərəfli, regional və
çoxtərəfli mənbələr və ya kanallar vasitəsilə bu Konvensiyanın icrasında onlara kömək göstərilməsi üçün
nəzərdə tutulan maliyyə vəsaitlərini ala bilərlər.
4. İnkişaf etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərin bu Konvensiya üzrə öz öhdəliklərini nə dərəcədə səmərəli
yerinə yetirib-yetirməyəcəyi inkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflərin bu Konvensiya üzrə maliyyə vəsaitləri,
texniki yardım və texnologiyanın verilməsi üzrə öz öhdəliklərini nə dərəcədə dəqiqliklə yerinə
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yetirəcəklərindən asılıdır. Davamlı iqtisadi və sosial inkişaf və yoxsulluğun aradan qaldırılması inkişaf
etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərin əsas və ən aktual prioritetləri olduğundan, lazımi diqqətin ayrılması
ilə yanaşı, insanların sağlamlığının və ətraf mühitin mühafizəsinə xüsusi diqqət verilməlidir.
5. Maliyyələşdirmə sahəsində tədbirlər görülərkən Tərəflər az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
kiçik ada dövlətlərinin konkret ehtiyaclarını və xüsusı vəziyyətini tamamilə nəzərə alırlar.
6. Bununla inkişaf etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərə və iqtisadiyyatı keçi dövrü yaşayan ölkələr olan
Tərəflərə adekvat və davamlı şəkildə maliyyə mənbələrinin verilməsi üçün Konvensiyanın yerinə
yetirilməsində əvəzsiz və ya güzəştli qaydada onlara kömək göstərilməsi məqsədi ilə mexanizm yaradılır.
Həmin mexanizm bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Tərəflərin Konfransının idarəçiliyi və rəhbərliyi
altında fəaliyyət göstərir və ona hesabat verməlidir. Onun fəaliyyətinin təmin olunması Tərəflərin
Konfransının qəbul edəcəyi mümkün qərarlara uyğun olaraq, mövcud beynəlxalq strukturlar da daxil
olmaqla, bir və ya bir neçə strukturlara həvalə olunur. Bu mexanizmə çoxtərəfli, regional və ikitərəfli
əsaslarla maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsi ilə məşğul olan digər strukturlar da daxil edilə bilər. Bu
mexanizmə daxil edilən haqlar 2-ci bəndə uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərə və
iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan Tərəflərə edilən digər maliyyə mənbələrinə əlavə hesab
edilir.
7. Bu Konvensiyanın məqsədlərinə və yuxarıdakı 6-cı bəndin müddəalarına uyğun olaraq Tərəflərin
Konfransı özünün ilk iclasında mexanizm üçün müəyyən olunan müvafiq rəhbər göstərişləri qəbul edir və
onların icrası ilə bağlı maliyyələşdirmə mexanizminin fəaliyyətində iştirak edən struktur və ya strukturlarla
razılaşdırır. Rəhbər göstərişlər aşağıdakı cəhətləri əhatə edir:
a) siyasət, iqtisadiyyat və proqram fəaliyyəti sahələrindəki prioritetlərin, həmçinin müntəzəm əsasda
maliyyə mənbələrinin istifadəsinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi də daxil olmaqla bu mənbələrdən
yararlanma və onlardan istifadə hüququnun təmin edilməsi baxımından ətraflı, dəqiq meyarların və rəhbər
prinsiplərin müəyyən olunmasını;
b) struktur və ya strukturlar tərəfindən Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin adekvat
və davamlı maliyyələşdirilməsi haqqında Tərəflərin Konfransına mütəmadi hesabatların təqdim edilməsini;
c) müxtəlif mənbələrdən olan maliyyələşdirmənin istifadəsinə əsaslanan yanaşma üsulu, mexanizm və
razılaşmaların tətbiqinə yardımı;
d) davamlı üzvi çirkləndiricilərdən imtinanın əlavə maliyyələşdirmə və bu həcmlərin dövri olaraq
yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edə biləcəyini nəzərə alaraq, bu Konvensiyanın icrası üçün zəruri və
mövcud maliyyə vasitələrinin proqnozlaşdırılmış və müəyyən olunmuş həcmlərinin müəyyən edilməsinə
şərait yaradan sxemləri;
e) ehtyacların qiymətləndirilməsinin, mövcud mənbələr və maliyyələşdirmə sxemləri haqqında
məlumatların təmin edilməsi işində maraqlı Tərəflərə onların öz səylərini əlaqələndirmələrinə yardım
etmək məqsədi ilə kömək göstərilməsi formalarını.
8. Tərəflərin Konfransı ən geci özünün ikinci iclasında, sonra isə mütəmadi qaydada bu maddəyə uyğun
olaraq yaradılmış mexanizmin səmərəliliyini, onun inkişaf etməkdə olan ölkələr olan Tərəflərin və
iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr olan Tərəflərin dəyişən ehtiyaclarını, yuxarıda 7-ci bənddə qeyd
olunan meyar və rəhbər göstərişləri təmin etməsi imkanlarının, maliyyələşdirmə səviyyəsinin, həmçinin
maliyyələşdirmə mexanizminin təmin edilməsinin həvalə olunduğu təşkilati strukturların fəaliyyətinin
səmərəliliyini nəzərdən keçirir. Bu cür nəzərdən keçirmə nəticəsində o, lazım gəldikdə, Tərəflərin
ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən adekvat və davamlı maliyyələşdirmənin təmin edilməsi ilə bağlı
tədbirlərlə əlaqədar tövsiyə və rəhbər göstərişlər də daxil olmaqla, mexanizmin fəaliyyət səmərəliliyini
artırmaq məqsədi ilə müvafiq tədbirlər görür.
Maddə 14
Müvəqqəti maliyyələşdirmə tədbirləri
Müvəqqəti olaraq Qlobal ətraf mühit fondunun struktur baxımından yenidən qurulmasının həyata
keçirilməsi haqqında Sənədə müvafiq şəkildə fəaliyyət göstərən Qlobal ətraf mühit fondunun təşkilati
strukturu, bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixlə Tərəflərin Konfransının ilk iclası arasındakı
müddətdə və ya 13-cü maddəyə uyğun olaraq Tərəflər Konfransının bu fəaliyyət üçün hansı təşkilatın
seçilməsi haqqında qərar qəbul edəcəyi tarixədək maliyyələşdirmə mexanizmi funksiyasını həyata
keçirmək həvalə olunan əsas struktur kimi fəaliyyət göstərir. Qlobal ətraf mühit fondunun təşkilati strukturu
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bu sahədə yeni tədbirlər görülməsinin lazım gələ biləcəyini nəzərə alaraq, konkret davamlı üzvi
çirkləndiricilərlə bağlı operativ tədbirlər tətbiq etməklə, bu funksiyaları həyata keçirir.
Maddə 15
Məlumatın verilməsi
1. Hər bir Tərəf Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər haqqında
və bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunması üçün bu cür tədbirlərin səmərəliliyi haqqında Tərəflərin
Konfransına məlumat verir.
2. Hər bir Tərəf katibliyə aşağıdakı məlumatları təqdim edir:
a) A və B əlavələrində qeyd olunan kimyəvi maddələrin hər birinin ümumi istehsal, idxal və ixrac həcmi
haqqında statistik məlumatlar və ya belə məlumatların real qiymətləndirilməsi; və
b) praktik cəhətdən mümkün olduğu qədər bu maddələrdən hər birinin ixrac olunduğu dövlətlərin və bu
maddələrdən hər birinin idxal olunduğu dövlətlərin siyahısı.'
3. Belə məlumatların verilməsi Tərəflərin Konfransının birinci iclasında-müəyyən olunacaq dövrilik və
formalarda həyata keçiriləcəkdir.
Maddə 16
Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixindən 4 il sonra, bundan sonra isə Tərəflərin Konfransının
müəyyən edəcəyi dövrlər üzrə Konfrans bu Konvensiyanın səmərəliliyini qiymətləndirir.
2. Belə qiymətləndirmənin həyata keçirilməsinə kömək məqsədi ilə Tərəflərin Konfransı özünün ilk
iclasında A, B və C əlavələrinə daxil edilən kimyəvi maddələrin mövcudluğuna nəzarət olunması və ətraf
mühitdə regional və qlobal dövr etməsi haqqında müqayisəli məlumatları özü üçün təmin etmək məqsədi
ilə müvafiq tədbirlər görür. Bu tədbirlər:
a) əgər regional əsasda Tərəflərin texniki və maliyyə imkanlarına uyğun olaraq buna zərurət varsa,
Tərəflər tərəfindən mövcud proqramları və monitorinq mexanizmlərini maksimum şəkildə istifadə etməklə
və yanaşmaların uyğunlaşdırılmasına dəstək verməklə regional əsasda həyata keçirilir,
b) lazım gəldikdə, regionlar arasında mövcud olan fərqlər və onların tədbirləri monitorinq üzrə həyata
keçirmə imkanları nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərə əlavələr edilə bilər; və
c) Tərəflərin Konfransının müəyyən etdiyi dövriliklərlə regional və qlobal əsasda keçirilmiş
monitorinqlər üzrə tədbirlərin nəticəsi barədə məruzələrin təqdim edilməsini nəzərdə tutur;
3. Birinci bənddə qeyd olunan qiymətləndirmə mövcud elmi, ekoloji, texniki və iqtisadi məlumatlar
əsasında həyata keçirilir və ona aşağıdakılar daxildir:
a) hesabatlar və 2-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq təqdim olunan digər monitorinq məlumatları;
b) 15-ci maddəyə uyğun olaraq təqdim olunan milli hesabatlar; və
c) 17-ci maddəyə müvafiq olaraq müəyyən olunan prosedurlara əsasən əldə olunan riayət etməmə
haqqında məlumatlar.
Maddə 17
Riayət etməmə
Tərəflərin Konfransı mümkün olan ən qısa vaxt ərzində bu Konvensiyanın müddəalarına riayət etməmə
faktının və Konvensiyaya riayət etməyən hesab edilən Tərəflərə qarşı davranmanın müəyyən edilməsi üçün
prosedurlar və təşkilati mexanizmlər işləyib hazırlayır və onları təsdiq edir.
Maddə 18
Mübahisələrin tənzimlənməsi
1. Bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı Tərəflər arasında mübahisə yarandıqda, onlar bu
mübahisəni danışıqlar və ya öz istəklərinə uyğun olaraq digər dinc yolla həll etməyə çalışırlar.
2. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və təsdiq olunarkən və ya ona qoşularkən və ya bundan sonra
istənilən zaman regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı olmayan hər hansı bir Tərəf, bu Konvensiyanın şərhi
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və ya tətbiqi ilə bağlı yaranan hər hansı mübahisədə öz üzərinə belə öhdəliklər götürən bütün Tərəflər üçün
məcburi olan aşağıdakı tənzimləmə vasitələrindən birini və ya hər ikisini qəbul etməsi barədə Depozitariyə
yazılı bildiriş göndərə bilər:
a) Tərəflərin Konfransının mümkün qısa vaxt ərzində qəbul edəcəyi və əlavəyə daxil edilməli
prosedurlara uyğun olan arbitraj;
b) mübahisənin Beynəlxalq Məhkəməyə verilməsi.
3. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı olan Tərəf arbitrajla bağlı bu cür bildirişi 2 a) bəndində
göstərilən qaydada verə bilər.
4. 2-ci və ya 3-cü bəndə uyğun olaraq verilən bildiriş onun şərtlərindən asılı olaraq müddəti başa
çatıncaya qədər və ya onun ləğv olunması haqqında yazılı bildirişin Depozitariyə saxlanca verildiyi tarixdən
etibarən sonrakı 3 ay ərzində qüvvədə qalır.
5. Əgər mübahisə edən Tərəflər başqa bir razılığa gəlməmişlərsə, bildirişin müddətinin başa çatması,
ləğv etmə haqqında bildiriş və ya yeni bildiriş arbitraj aıaşdırmasının gedişinə və ya Beynəlxalq
Məhkəməyə heç bir təsir göstərmir.
6. Əgər mübahisə edən Tərəflər 2-ci bəndə uyğun olaraq mübahisənin həlli ilə bağlı eyni bir üsulu və
ya üsullardan hər hansı birini seçməzlərsə və ya əgər onlar tərəflərdən birinin digərinə aralarında mövcud
olan mübahisə ilə bağlı yazılı bildirişi göndərdikdən sonrakı on iki ay ərzində mövcud mübahisəni həll edə
bilmirlərsə, o zaman bu mübahisə Tərəflərdən birinin xahişi ilə razılaşdırma komissiyasına baxılmağa
verilir. Razılaşdırma komissiyası tövsiyələr daxil edilən hesabat hazırlayır. Razılaşdırma komissiyası ilə
bağlı əlavə prosedurlar Tərəflərin Konfransının ən geci ikinci iclasında təsdiq edəcəyi əlavəyə daxil edilir.
Maddə 19
Tərəflərin Konfransı
1. Bu maddə ilə Tərəflərin Konfransı təsis olunur.
2. Tərəflərin Konfransının birinci iclası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühitin Mühafizəsi
Proqramının icraçı direktoru tərəfindən bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən bir ildən gec
olmayaraq çağırılır. Tərəflərin Konfransının növbəti iclasları Konfransın qəbul edəcəyi dövrlər üzrə
çağırılır.
3. Tərəflərin Konfransının növbədənkənar iclasları Konfransın uyğun bildiyi vaxtlarda və ya
Tərəflərdən hər hansı birinin verdiyi yazılı müraciəti digər Tərəflərin ən azı üçdə birinin dəstəkləməsi şərti
ilə çağırılır.
4. Tərəflərin Konfransı özünün ilk iclasında konsensus yolu ilə özü və digər yardımçı orqanlar üçün
prosedur qaydalarını və maliyyə qaydalarını, həmçinin katibliyin fəaliyyətini tənzimləyən maliyyə
vəziyyətini müəyyənləşdirir.
5. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiyanın icrasına daim nəzarət edir və onu qiymətləndirir. Tərəflərin
Konfransı Konvensiya üzrə ona verilmiş vəzifələri yerinə yetirir və bu məqsədlə:
a) 6-cı bənddə qeyd olunan tələblərə əlavə olaraq bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi üçün lazım bildiyi
köməkçi orqanları təsis edir.
b) müvafiq hallarda səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin dövlətlərarası və qeyri-hökumət
təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir; və
c) 3-cü maddənin 2 b) iii) bəndinin səmərəliliyinin nəzərdən keçirilməsi də daxil olmaqla, 15-ci
maddəyə uyğun olaraq Tərəflərin təqdim etdiyi bütün məlumatları mütəmadi olaraq nəzərdən keçirir;
d) Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün tələb oluna bilən istənilən əlavə tədbirləri nəzərdən
keçirir və qəbul edir.
6. Tərəflərin Konfransı özünün ilk iclasında “Davamlı üzvi çirkləndiricilərə nəzarət Komitəsini” təsis
edir, o məqsədlə ki, bu Konvensiyanın bu Komitəyə vermiş olduğu vəzifələri yerinə yetirsin. Bu baxımdan:
a) Davamlı üzvi çirkləndiricilərə nəzarət Komitəsinin üzvlərini Tərəflərin Konfransı təyin edir.
Komitənin üzvlərinin tərkibinə hökumətlər tərəfindən təyin olunan, kimyəvi maddələrin qiymətləndirilməsi
və tənzimlənməsi sahəsində çalışan mütəxəssislər daxildir. Komitənin üzvləri ədalətli coğrafi bölgü
əsasında təyin olunurlar;
b) Tərəflərin Konfransı Komitənin fəaliyyət sahəsi, təşkili və işi haqqında qərar qəbul edir; və
c) Komitə özünün bütün tövsiyələrinin konsesus əsasında qəbul edilməsinə səy göstərir. Əgər
konsensusun əldə olunması üçün bütün vasitələrdən istifadə olunmasına baxmayaraq razılıq əldə
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edilməmişdirsə, o halda son tədbir olaraq bu tövsiyə iştirak edənlərin və səs verənlərin üçdə iki səs çoxluğu
ilə qəbul olunur.
7. Tərəflərin Konfransı özünün üçüncü iclasında 3-cü maddənin 2 b) bəndində qeyd olunan prosedura
ehtiyac olub-olmadığını, həmçinin onun səmərəliliyinin nəzərdən keçirilməsini qiymətləndirir.
8. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, onun ixtisaslaşmış təşkilatları və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq
Agentlik, eləcə də bu Konvensiyanın Tərəfi olmayan istənilən dövlət Tərəflərin Konfransının iclaslarında
müşahidəçi kimi iştirak edə bilər. Bu Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlərdə səlahiyyətə malik olan və
Tərəflərin Konfransında müşahidəçi kimi təmsil olunmaq istəyi haqqında Katibliyə məlumat verən milli və
ya beynəlxalq, dövlət və ya qeyri-hökumət orqanları və ya təşkilatları iclasda iştirak edə bilərlər, bu şərtlə
ki, iclasda iştirak edən Tərəflərin ən azı üçdə biri bunun əleyhinə olmasın. Müşahidəçilərin iclaslara
buraxılması və iştirakı Tərəflərin Konfransının qəbul etdiyi prosedur qaydalarına uyğun olaraq tənzimlənir.
Maddə 20
Katiblik
1. Bu maddə ilə Katiblik təsis olunur.
2. Katibliyə aşağıdakı vəzifələr həvalə olunur:
a) Tərəflərin Konfransının və onun yardımçı orqanlarının iclaslarının təşkili və lazım gəldikdə, onlara
xidmət göstərilməsi;
b) Tərəflərə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan Tərəflərə və iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ölkələr
olan Tərəflərə onların xahişi ilə bu Konvensiyanın icrası ilə bağlı müvafiq kömək göstərilməsi;
c) digər beynəlxalq təşkilatların katiblikləri ilə müvafiq əlaqələndirmə işlərinin təmin edilməsi;
d) 15-ci maddəyə uyğun olaraq əldə olunan və digər məlumatlar əsasında vaxtaşırı hesabatlar hazırlayıb
Tərəflərə təqdim etmək;
e) öz funksiyasını səmərəli icra edə bilmək üçün Tərəflərin Konfransının ümumi rəhbərliyi altında əmr
olunmuş qaydada və razılaşma yolu ilə müqavilələrin bağlanması;
f) Bu Konvensiya əsasında və Tərəflərin Konfransının müəyyən etdiyi digər katiblik vəzifələrinin icrası.
3. Əgər Tərəflərin Konfransı iştirak edən və səs verənlərin dörddə üç səs çoxluğu ilə katiblik
funksiyasını hər hansı digər beynəlxalq təşkilata və ya bır neçə digər təşkilata həvalə etməzsə, o halda bu
Konvensiyanın Katiblik funksiyasını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühitin Qorunması üzrə
Proqramının İcraçı direktoru yerinə yetirir.
Maddə 21
Konvensiyaya düzəlişlər
1. Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyaya düzəlişlər təklif edə bilər.
2. Bu Konvensiyaya düzəlişlər Tərəflərin Konfransının iclasında qəbul olunur. Təklif olunan istənilən
düzəlişin mətni onun qəbul olunması nəzərdə tutulan iclasdan ən azı altı ay əvvəl Katiblik tərəfindən
Tərəflərə göndərilir. Katiblik təklif olunmuş düzəlişin mətnini Konvensiyanı imzalayan Tərəflərə və
məlumat məqsədi ilə Depozitariyə göndərir.
3. Tərəflər bu Konvensiyaya təklif olunan istənilən düzəlişlərlə bağlı razılığın konsensus yolu ilə əldə
edilməsi üçün səy göstərirlər. Əgər konsensusun əldə olunması üçün bütün vasitələrdən istifadə olunmasına
baxmayaraq razılıq əldə edilməmişdirsə, o halda son tədbir olaraq düzəliş iştirak edən və səs verən
Tərəflərin dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul olunur.
4. Düzəliş ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq olunmaq üçün Depozitari tərəfindən bütün Tərəflərə
göndərilir.
5. Düzəlişin ratifikasiyası, qəbulu və ya təsdiqi haqqında yazılı bildiriş Depozitariyə göndərilir. 3-cü
bəndə uyğun olaraq qəbul olunan düzəliş Tərəflərin ən azı dörddə üçünün ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
haqqında sənədləri saxlanca verdikləri tarixdən 90 gün sonra onu qəbul edən Tərəflər üçün qüvvəyə minmiş
hesab olunur. Bundan sonra düzəliş digər hər hansı Tərəfə münasibətdə həmin Tərəfin bu düzəlişin
ratifikasiyası, qəbulu və ya təsdiqi haqqında sənədi saxlanca verdiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minmiş
hesab olunur.
Maddə 22
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Əlavələrin qəbul olunması və onlara düzəlişlər edilməsi
1. Bu Konvensiyaya əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur və əgər bilavasitə digər şərt
nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Konvensiyaya hər hansı istinad eyni zamanda onun hər hansı əlavələrinə
edilən istinaddır.
2. İstənilən əlavənin artırılması prosedur, elmi, texniki və ya inzibati məsələlərlə məhdudlaşdırılır.
3. Bu Konvensiyanın əlavələrinə edilən digər hər hansı bir əlavənin təklifi, qəbulu və ya qüvvəyə
minməsi ilə bağlı olaraq aşağıdakı prosedur tətbiq olunur:
a) əlavələrin artırılması 21-ci maddənin 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərində qeyd olunan prosedura uyğun
olaraq təklif olunur və qəbul edilir;
b) artırılmış əlavəni qəbul edə bilməyən hər hansı bir Tərəf Depozitari tərəfindən əlavənin artırılması
ilə bağlı xəbərdarlığın edildiyi tarixdən etibarən bir ıl ərzində bu barədə Depozitariyə yazılı bildiriş verir.
Depozitari alınan hər hansı belə bildiriş haqqında dərhal bütün Tərəfləri məlumatlandırır. İstənilən Tərəf
istənilən zaman hər hansı əlavəni qəbul etməmək haqqında əvvəl göndərmiş olduğu bildirişi geri çağıra
bilər və bu zaman c) yarımbəndinə əməl olunması şərtilə müvafiq əlavə həmin Tərəf üçün qüvvəyə minir;
və
c) yeni əlavənin qəbul olunması haqqında Depozitarinin məlumat verdiyi tarixdən sonrakı bir il ərzində
bu əlavə b) yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq bildiriş verməyən bütün Tərəflər üçün qüvvəyə
minmiş hesab olunur.
4. А, В, C əlavələrinə düzəlişlər 25-ci maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq həmin əlavələrə düzəlişlərin
edilməsinə dair bildiriş vermiş istənilən Tərəf üçün qüvvəyə minməməsi istisna olmaqla, A, B və ya C
əlavələrinə düzəlişlərin təklifi, qəbulu və qüvvəyə minməsi bu Konvensiyaya edilən yeni əlavələrin təklifi,
qəbulu və qüvvəyə minməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan prosedurla tənzimlənir. Bu halda istənilən düzəliş bu
cür Tərəf üçün həmin düzəlişin ratifikasiyası, qəbulu və təsdiqi haqqında sənəd Depozitariyə saxlanca
verildiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
5. D, E və ya F əlavələrinə hər hansı bir düzəlişlə bağlı edilən təklif, qəbul və qüvvəyə minməyə
aşağıdakı prosedurlar tətbiq edilir:
a) düzəlişlər 21-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində qeyd olunan prosedura uyğun olaraq təklif olunur;
b) Tərəflər D, E və ya F əlavələrinə düzəlişlərin daxil edilməsi ilə bağlı qərarı konsensus yolu ilə qəbul
edirlər;
c) D, E və ya F əlavələrinə düzəliş edilməsi ilə bağlı qərar Depozitari tərəfindən təxirə salınmadan
Tərəflərə göndərilir. Düzəliş bütün Tərəflər üçün qərarda göstərilmiş tarixdə qüvvəyə minir.
6. Əgər daxil edilən əlavə və ya əlavəyə düzəliş bu Konvensiyaya düzəlişin edilməsi ilə bağlıdırsa, o
halda bu cür yeni əlavə və ya düzəliş yalnız bu Konvensiyaya edilən düzəlişin qüvvəyə minməsindən sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 23
Səs hüququ
1. 2-ci bənddə nəzərdə tutulan hal istisna olunmaqla, bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi bir səs hüququna
malikdir.
2. İqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat özünün səlahiyyət dairəsinə daxil olan məsələlərdə bu
Konvensiyanın Tərəfləri olan onun üzv dövlətlərinin sayına bərabər səsə əsaslanaraq öz səs hüququnu
həyata keçirir. Əgər onun üzv dövlətləri öz səs hüququnu həyata keçirirsə, o halda bu cür təşkilat öz səs
hüququnu həyata keçirmir və əksinə.
Maddə 24
İmzalama
Bu Konvensiya 2001-ci il mayın 23-dən Stokholmda, həmçinin 2001-ci il mayın 27-dən 2002-ci il
mayın 22-ə kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi idarələrində bütün dövlətlər və iqtisadi
inteqrasiya üzrə regional təşkilatlar tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
Maddə 25
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Ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmə və ya qoşulma
1. Bu Konvensiya dövlətlər və iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilatlar tərəfindən ratifikasiya, qəbul
və ya təsdiq edilməlidir. Bu Konvensiya, onun imzalanmaq üçün bağlandığı gündən bir gün sonra dövlətlər
və iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilatlar tərəfindən qoşulmaq üçün açıqdır. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq
və ya qoşulma haqqında sənədlər Depozitariyə saxlanca verilir.
2. Bu Konvensiyanın Tərəfi olan istənilən iqtisadi inteqrasiya üzrə təşkilat, onun üzvü olan dövlətlərdən
heç birinin Konvensiyanın Tərəfi olmamasına baxmayaraq, bu Konvensiyadan irəli gələn bütün
öhdəliklərlə bağlıdır. Belə bir təşkilatın bir və ya bir neçə üzv dövlətinin bu Konvensiyanın Tərəfi olduğu
təqdirdə, bu təşkilat və onun üzv dövlətləri bu Konvensiyadan irəli gələn öz öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə dair müvafiq öhdəliklərə münasibətdə qərar qəbul edirlər. Belə olduqda təşkilat və üzv
dövlətlər bu Konvensiyadan irəli gələn hüquqları eyni vaxtda həyata keçirə bilməzlər.
3. Özünün ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədlərində iqtisadi inteqrasiya üzrə
regional təşkilatlar bu Konvensiya ilə tənzim olunan məsələlər barədə özlərinin səlahiyyət dairələri
haqqında məlumat verirlər. Hər hansı bu cür təşkilat həmçinin özünün səlahiyyət dairəsinin hər hansı bir
müvafiq dəyişikliyi haqqında Depozitariyə bildiriş verir, o da öz növbəsində bildiriş barədə Tərəfləri
məlumatlandırır.
4. Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədində istənilən Tərəf bəyan edə bilər ki, onun
üçün A, B və ya C əlavələrinə olunan hər bir düzəliş onun ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında
sənədi saxlanca verməsindən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 26
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında əllinci sənədin saxlanca verildiyi
tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir,
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və yaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya
qoşulma haqqında əllinci sənədin saxlanca verilməsindən sonra ona qoşulmuş hər bir dövlət yaxud iqtisadi
inteqrasiya üzrə regional təşkilat üçün Konvensiya, həmin dövlət yaxud iqtisadi inteqrasiya üzrə regional
təşkilat tərəfindən öz ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında sənədinin saxlanca verildiyi
tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin məqsədləri üçün iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat tərəfindən saxlanca
verilən istənilən sənəd bu cür təşkilatın üzv dövlətinin saxlanca verdiyi sənədlərə əlavə kimi baxılmır.
Maddə 27
Qeyd-şərt
Bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt etmək olmaz.
Maddə 28
Konvensiyada iştirakdan imtina
1. Bu Konvensiyanın Tərəfi Konvensiyanın ona münasibətdə qüvvəyə mindiyi gündən üç il keçdikdən
sonra həmin Tərəf Depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə Konvensiyada iştirakdan imtina edə bilər.
2. Hər bir belə imtina Depozitarinin imtina haqqında bildirişi aldığı gündən 1 il keçdikdən sonra və ya
imtina haqqında bildirişdə göstərildiyi daha gec müddətdə qüvvəyə minir.
Maddə 29
Depozitari
Bu Konvensiyanın Depozitarisi vəzifəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi yerinə yetirir.
Maddə 30
Autentik mətnlər
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İngilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərində mətnləri eyni dərəcədə autentik olan bu Konvensiyanın
əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibliyinə saxlanca verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
İki min birinci il may ayının iyirmi ikisində Stokholmda tərtib edilmişdir.
Əlavə A
Ləğv etmə
I hissə

Kimyəvi maddə
Aldrin*
Nömrə
309-00-2

KAS:

Xlordan*
Nömrə: KAS:
57-74-9

Dildrin*
Nömrə:
60-57-1

KAS:

Endrin*
Nömrə:
70-20-8

KAS:

Heptaxlor*
Nömrə: KAS:
76-44-8

Heksaxlorbenzo
l
Nömrə:
118-74-1

Mireks

KAS:

Fəa
liyyət
İste
hsalat
İsti
fadə
İste
hsalat
İsti
fadə

İste
hsalat
İsti
fadə
İste
hsalat
İsti
fadə
İste
hsalat
İsti
fadə

İste
hsalat
İsti
fadə

İste
hsalat

Konkret istisna
Yoxdur
Yerli ektoparazitlər, insektisidlər
Reyestrdə sadalanmış tərəflərin icazəsilə
Yerli ektoparazitidlər
İnsektisidlər
Termisidlər
Binalarda və bəndlərdəki termisidlər
Yolların inşasmdakı termisidlər Fanerin
yapışdırılması
üçün
maddələrin
hazırlanmasına əlavələr
Yoxdur
Kənd təsərrüfatı işlərində
Yoxdur
Yoxdur
Yoxdur
Termisidlər
Yaşayış
evlərinin
tikinti
konstruksiyalarındakı termisidlər
Termisidlər (yeraltı)
Oduncağın emalı
Yeraltı kabel muftalarında işlədilməsi
Reyestrdə sadalanmış tərəflərin icazəsilə
Aralıq məmulatları
Pestisidlərdəki həlledicilər
Bağlı sistem daxilində olan lokal təsirli
aralıq maddə
Reyestrdə sadalanmış tərəflərin icazəsilə
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2385-85-5
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Toksafen
Nömrə: KAS:
8001-35-2
Polixloren
difenillər (PXD)

İsti
fadə
İste
hsalat
İsti
fadə
İste
hsalat
İsti
fadə
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Termisidlər
Yoxdur
Yoxdur
Yoxdur
Bu əlavənin II hissəsinə müvafiq olaraq
istifadədə olan məmulatlar

Qeydlər:
i) bu Konvensiyada qeyd-şərt olunan başqa hallar istisna olmaqla, nəzərdə tutulmamış
mikroçirkləndirici kimi məhsul və məmulatların tərkibində olan kimyəvi maddələrin miqdarına bu əlavədə
sadalananlar kimi baxılmır;
ii) bu qeyd 3-cü maddənin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün istehsal və istifadəyə münasibətdə konkret
istisna hesab olunmur. Məlumatların bir hissəsi olan kimyəvi maddəyə münasibətdə müvafiq öhdəliklərin
qüvvəyə mindiyi tarixədək və ya qüvvəyə mindiyi tarixdə istehsal olunan və ya artıq istifadədə olan
kimyəvi maddənin miqdarı hazırkı əlavədə sadalananlar kimi nəzərdə tutulmur, bu şərtlə ki, Tərəf konkret
məmulat növünün həmin Tərəfdə istifadəsinin davam etdiyi barədə Katibliyi məlumatlandırsın. Katiblik
belə bildirişləri elan edir.
iii) bu əlavənin 1-ci hissəsində “Kimyəvi maddə” sütununda haşiyə işarəsi ilə olan kimyəvi maddəyə
aid edilməyən bu qeyd 3-cü maddənin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün istehsalat və istifadə barəsində
konkret istisna hesab olunmur. Qapalı sistemdə olan aralıq maddələrin lokal təsiri, istehsalat və istifadə
zamanı kimyəvi maddələrin xeyli miqdarının insanlarla və ətraf mühitlə təmasının gözlənilmədiyi nəzərə
alınsa, katibliyə bildirişdən sonra bu əlavədə sadalanmış lokal təsirin aralıq maddəsinin qapalı sistemində
olduğu kimi, Tərəf kimyəvi maddələrin müəyyən miqdarının istehsalı və istifadəsini sanksiyalaşdıra bilər,
hansı ki, başqa kimyəvi maddələrin istehsalı zamanı kimyəvi dəyişməyə məruz qalır və hansı ki, D
əlavəsinin 1-ci bəndində qeyd olunduğu meyarları nəzərə almaqla davamlı üzvi çirkləndirici maddələrin
ümumi səciyyəsini ifadə etmir. Belə bir bildirişdə istehsalın ümumi həcmi haqda məlumat, bu kimyəvi
maddələrdən istifadə haqqında və öz sisteminin qapalı istifadəsinə və prosesin baş verdiyi məhdud yerə
əsaslanan ya elə məlumatı ki, buna dəyişmənin tam baş verməməyi nəticəsində davamlı çirkləndirici maddə
hesab olunan mikroçirkləndiricilərlə onların tam dəyişməyə məruz qalmaması nəticəsində son məmulatın
qəsdsiz çirklənməsi prosesinin xarakterinə aid olan məlumat daxil olmalıdır. Digəri nəzərdə tutulmadığı
halda bu prosedurdan əlavədə istifadə olunur. Katiblik belə bildirişləri Tərəflərin konfransının nəzərinə
çatdırır və onları elan edir. Bu kimi istehsalat və ya istifadəyə bu və ya digər Tərəfin istehsalı və ya
istifadəsinə aid olan konkret istisnalar kimi baxılmır. Əgər müvafiq Tərəf katibliyə yeni bir bildiriş təqdim
etməsə, onda belə bir istehsalat və istifadəyə icazə on ildən sonra qurtarır, əgər Tərəflər konfransı
istehsalatın və istifadənin bu növü ilə bağlı məsələyə baxandan sonra başqa qərar çıxarmazsa, bu müddət
daha on il uzadılır. Bildiriş proseduru təkrarlana bilər;
ıv) bütün Tərəflərin istifadə edə biləcəyi hazırkı əlavənin II hissəsinin müddəalarına uyğun olaraq
məmulatların istifadəsində olan polixlorlu defınillərin istifadəsi istisna olmaqla, 4-cü maddəyə əsasən
istisnaları qeydə alan Tərəflər bu əlavəyə daxil edilən maddələrə münasibətdə bütün konkret istisnalardan
istifadə edə bilərlər.
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"Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyanın dəyişdirilməsi haqqında Protokola və "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və
uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya (dəyişdirilmiş redaksiyada) qoşulmaq
barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1999-cu il iyunun 26-da Brüssel şəhərində qəbul edilmiş "Gömrük
prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın dəyişdirilməsi
haqqında Protokola və "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya (dəyişdirilmiş redaksiyada) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 555-IIQ
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın
dəyişdirilməsi
haqqındaProtokol
1999-cu il iyunun 26-da Brüsseldə qəbul edilmişdir
Bundan sonra «Şura» adlandırılacaq Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının himayədarlığı altında
hazırlanmış, bundan sonra «Konvensiya» adlandırılacaq Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və
uzlaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın (1973-cü il mayın 18-də Kiotoda bağlanmış və 1974cü il sentyabrın 24-də qüvvəyə minmişdir) Razılığa gələn Tərəfləri
aşağıda sadalanan məqsədlərə:
Razılığa gələn Tərəflərin tətbiq etdiyi gömrük prosedurları və qaydaları arasında olan, beynəlxalq
ticarətə və beynəlxalq mübadilənin digər növlərinə ziyan vura bilən ixtilafların aradan qaldırılmasına;
beynəlxalq ticarət iştirakçılarının və gömrük xidmətlərinin gömrük qaydalarının və prosedurlarının
asanlaşdırılmasına, sadələşdirilməsinə və uzlaşdırılmasına olan ehtiyaclarının təmin edilməsinə;
lazımi gömrük qaydalarının tətbiq edilməsinin təmin edilməsinə və gömrük xidmətlərinin
kommersiya praktikasındakı, inzibati-təsərrüfat idarəçiliyinin forma və metodlarındakı ən mühüm
dəyişikliklərə adekvat reaksiya verməsi imkanına nail olmaq üçün Konvensiyada dəyişikliklər edilməsinə
ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq,
həmçinin dəyişikliklər edilmiş Konvensiyanın:
■ dəyişdirilmiş Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəflərinin sadələşdirmə və uzlaşdırılmanın əsas
prinsiplərinə əməl edilməsinin məcburiliyini təmin etməli olduğunu;
■ gömrük xidmətlərini lazımi və effektiv nəzarət metodları ilə təmin edilmiş təsirli prosedurlarla
təmin etməli olduğunu;
■ şuranın başlıca məqsədlərindən biri kimi, gömrük qaydaları və prosedurlarının sadələşdirilməsi
və uzlaşdırılmasının yüksək dərəcəsinə nail olmaq üçün şərait yaratmalı və beləliklə, beynəlxalq ticarət
üçün əlverişli şərait yaradılmasına mühüm töhfə verməli olduğunu nəzərə alaraq,
■ aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın Preambulasının və Maddələrinin dəyişdirilmiş mətni bu Protokolun I Əlavəsində
verilmişdir.
Maddə 2
Konvensiyaya Əlavələr Protokolun II Əlavəsində verilən Baş Əlavədə və bu Protokolun III
Əlavəsində verilmiş Xüsusi Əlavələrlə əvəzlənmişdir.
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Maddə 3
Konvensiyanın istənilən Razılığa gələn Tərəfi aşağıdakı yolla bu Protokol üzrə
öhdəlikləri, o cümlədən ona I və II Əlavələri qəbul etməyə razılığını bildirməyə haqlıdır:
(a) ratifikasiyası barədə qeyd-şərt irəli sürmədən onu imzalamaqla;
(b) ratifikasiyaya dair qeyd-şərtlə imzalandıqdan sonra ratifikasiyaya dair sənədi saxlamaq
üçün verməklə;
(c)
ona qoşulmaqla.
2.
Bu Protokol 2000-ci ilin iyun ayının 30-dək Şuranın Brüsseldəki mənzil-qərargahında
Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəflərinin imzalanması üçün açıqdır. Bu müddət keçdikdən sonra o,
qoşulma üçün açıq olur.
3.
Bu Protokol, o cümlədən ona I və II Əlavələr, Razılığa gələn qırx Tərəf ratifikasiyaya
dair qeyd-şərtsiz bu Protokolu imzaladıqdan və ya ratifikasiya və ya qoşulmaya dair sənədləri saxlanma
üçün təhvil verdikdən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
4.
Razılığa gələn qırx Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş prosedura uyğun
olaraq onlar üçün bu Protokolun məcburi olduğuna razılıqlarını bildirdikdən sonra, Konvensiyanın Razılığa
gələn istənilən digər Tərəfi Konvensiyaya dəyişiklikləri yalnız bu Protokolun iştirakçısı olduqdan sonra
qəbul edə bilər. Razılığa gələn bu cür Tərəf üçün bu Protokol, onun tərəfindən ratifikasiyaya dair qeydşərtsiz imzalandığı və ya ratifikasiyaya və ya qoşulmaya dair sənədlər saxlanma üçün təhvil verildiyi andan
üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 4
Konvensiyanın Razılığa gələn istənilən Tərəfi bu Protokolun onun üçün məcburiliyinə razılığını
bildirərkən, bu Protokolun III Əlavəsində verilmiş istənilən Xüsusi Əlavələrdən və ya onların Fəsillərindən
hər hansını qəbul etməyə və Şuranın Baş katibini bu cür qəbuletmə, həmçinin barələrində qeyd-şərtlər etdiyi
tövsiyə edilən qaydalar haqqında xəbərdar etməyə haqlıdır.
Maddə 5
Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Şuranın Baş katibi Konvensiyanın ratifikasiyasına və ya ona
qoşulmaya dair heç bir sənədi qəbul etmir.
Maddə 6
Bu protokol və ona Əlavələr bu Protokolun Tərəfləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə
Konvensiyanı tam şəkildə əvəz edir.
Maddə 7
Bu Protokolun depozitarisi üzərinə bu Protokola I Əlavənin 19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş
funksiyalar qoyulan Şuranın Baş katibidir.
Maddə 8
Bu Protokol Şuranın Brüssel şəhərindəki mənzil-qərargahında 1999-cu il 26 iyun tarixindən
etibarən Razılığa gələn Tərəflərin imzalanması üçün açıqdır.
Maddə 9
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci Maddəsinə uyğun olaraq bu Protokol və
onun Əlavələri Şuranın Baş katibinin müraciətinə əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində
qeydiyyatdan keçirilməlidir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edən şəxslər bu Protokolu
imzaladılar.
Brüsseldə min doqquz yüz doxsan doqquzuncu il iyun ayının iyirmi altısında ingilis və fransız
dillərində, özü də hər iki mətn eyni dərəcədə autentik olmaqla, bu Protokola I Əlavənin 8-ci Maddəsinin 1ci bəndində göstərilən bütün subyektlərə onun təsdiqlənmiş surətlərini verən Şuranın Baş katibinə saxlanma
üçün təhvil verilən yeganə nüsxədə icra edilmişdir.

1.

Əlavə 1
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması
haqqında Beynəlxalq Konvensiya
(dəyişdirilmiş redaksiyada)
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Preambula
Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının himayədarlığı altında hazırlanmış bu Konvensiyanın Razılığa gələn
Tərəfləri,
Razılığa gələn Tərəflərin gömrük prosedurlarında və qaydalarında, beynəlxalq ticarətin və
beynəlxalq mübadilənin digər növlərinin inkişafına mane ola bilən ixtilafları aradan götürməyə səy
göstərərək,
Gömrük prosedurlarının və qaydalarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması, həmçinin beynəlxalq
əməkdaşlığın stimullaşdırılması yolu ilə bu cür ticarətin və mübadilənin inkişafına təsirli töhfə verməyi
arzulayaraq,
Beynəlxalq ticarət şərtlərinin asanlaşdırılması sayəsində əldə edilən mühüm üstünlüklərə müvafiq
gömrük nəzarəti qaydalarına xələl gətirmədən nail oluna biləcəyini qeyd edərək,
bu cür sadələşdirmə və uzlaşdırmaya, o cümlədən aşağıdakı prinsiplərin:
■ gömrük qaydalarının və prosedurlarının daim təkmilləşdirilməsinə və effektivliyinin
artırılmasına yönəldilmiş proqramların gerçəkləşdirilməsi,
■ gömrük qaydalarının və prosedurlarının tətbiqi zamanı öncədən bəllilik, ardıcıllıq və açıqlıq,
■ maraqlı tərəflərə gömrük işi üzrə qanunlar, normativ hüquqi və inzibati aktlar, gömrük qaydaları
və prosedurları barədə bütün zəruri informasiyanın verilməsi,
■ riskin idarə olunması və audit metodları əsasında nəzarət və informasiya texnologiyalarından
maksimum praktik istifadə kimi müasir iş metodlarının tətbiqi,
■ digər milli orqanlarla, digər dövlətlərin gömrük xidmətləri və ticarət birlikləri ilə bütün zəruri
hallarda əməkdaşlıq,
■ müvafiq beynəlxalq standartların tətbiqi,
■ maraqlı tərəflərin bu və ya digər işə inzibati və məhkəmə qaydasında baxılması prosedurları ilə
maneəsiz tanış olmasının təmin edilməsi kimi prinsiplərin tətbiqi sayəsində nail oluna biləcəyini etiraf
edərək,
■ əmin olaraq ki, Razılığa gələn Tərəflərin əməl etməyi öhdələrinə götürdüyü yuxarıda ifadə
olunan məqsədlərə və prinsiplərə əsaslanan beynəlxalq sənədin gömrük qaydaları və prosedurlarının
sadələşdirilməsinin və uzlaşdırılmasının yüksək dərəcəsini təmin edəcəkdir ki, bu da Gömrük Əməkdaşlığı
Şurasının başlıca məqsədlərindən biridir və beləliklə, beynəlxalq ticarət üçün əlverişli şərait yaradılmasına
mühüm töhfə verəcəkdir,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil. Anlayışların tərifi
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a)
«Standart» — tətbiqi gömrük qaydalarının və prosedurlarının uzlaşdırılmasına və
sadələşdirilməsinə nail olmaq üçün zəruri sayılan müddəa;
(b)
«Keçid müddətli standart» — Baş Əlavənin tətbiqi üçün qüvvəyə minməsinin daha uzun
müddətli olmasına yol verilən standart;
(c)
«Tövsiyə edilən qayda» — Xüsusi Əlavənin gömrük qaydalarının və prosedurlarının
uzlaşdırılmasına və sadələşdirilməsinə nail olmağa kömək edən, mümkün qədər daha geniş tətbiqi
arzuolunan hesab edilən müddəası;
(ç) «Milli qanunvericilik» — Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının Razılığa gələn həmin
Tərəfin ərazisində tətbiq edilməli olan qanunvericilik, normativ hüquqi və digər aktları, o cümlədən həmin
Tərəf üçün qüvvəyə minmiş beynəlxalq müqavilələr;
(d)
«Baş Əlavə» — bu Konvensiya ilə tənzimlənən bütün gömrük qaydalarına və prosedurlarına
tətbiq edilməli olan müddəalar toplusu;
(e)
«Xüsusi Əlavə» — bu Konvensiyanın tənzimlənməsinə aid edilən, bir və ya bir neçə gömrük
qayda və proseduruna tətbiq edilməli olan müddəalar toplusu;
(ə) «Rəhbər prinsiplər» — Baş Əlavənin, Xüsusi Əlavələrin və onların Fəsillərinin müddəalarına
Standartların, Keçid müddətli standartların tətbiqinin mümkün üsulları sırasını göstərən və o cümlədən,
daha çox effektivliyə nail olmaq üçün tövsiyə edilən qabaqcıl təcrübəni və nümunələri təsvir edən izahlar;
(f)
«Daimi texniki komitə» — Şuranın daimi texniki komitəsi;
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«Şura» — 15 dekabr 1950-ci ildə Brüsseldə imzalanmış Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının
yaradılması haqqında Konvensiya ilə təsis edilən təşkilat;
(ğ) «Gömrük və ya iqtisadi ittifaq» — tərkibində olan dövlətlər tərəfindən təsis edilən, bu
Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlər üzrə həmin dövlətlər tərəfindən tətbiqi məcburi olan öz normativ
hüquqi aktlarını qəbul etmək səlahiyyətinə malik, həmçinin öz daxili prosedurlarına uyğun olaraq bu
Konvensiyanın imzalanması, ratifikasiyası və ya ona qoşulmaya dair qərar qəbul etməyə səlahiyyətləri olan
ittifaq.

(g)

II fəsil. Konvensiyanın fəaliyyət dairəsi və strukturu
Konvensiyanın fəaliyyət dairəsi Maddə 2
Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri gömrük prosedurlarının uzlaşdırılması və sadələşdirilməsinə
kömək etmək və bu məqsədlə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyanın
Əlavələrində olan Standartlara, Keçid müddətli standartlara və Tövsiyə edilən qaydalara əməl etmək
öhdəliklərini öz üzərinə götürür. Lakin heç bir şey Razılığa gələn Tərəfə nəzərdə tutulduğundan daha
əlverişli şərait yaratmağa maneçilik törətmir və Razılığa gələn hər bir Tərəfə bu cür əlverişli şəraiti daha
geniş şəkildə yaratmaq tövsiyə edilir.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın müddəaları gömrük nəzarətindən keçməli olan mallar barəsində qadağa və ya
məhdudiyyətlərlə bağlı milli qanunvericiliyin tətbiqinə maneçilik törətmir.
Konvensiyanın strukturu Maddə 4
1. Konvensiya Əsas mətn, Baş Əlavə və Xüsusi Əlavələrdən ibarətdir.
2. Bu Konvensiyaya Baş Əlavə və Xüsusi Əlavələrdən hər biri, bir qayda olaraq, müvafiq Əlavənin
bölündüyü və aşağıdakıları əhatə edən Fəsillərdən ibarətdir:
a)
anlayışların tərifindən;
b)
bəziləri Baş Əlavədə Keçid müddətli standartlar olan Standartlardan.
3. Hər bir Xüsusi Əlavədə, həmçinin Tövsiyə edilən qaydalar vardır.
4. Əlavələrdən hər biri Razılığa gələn Tərəflər üçün məcburi olmayan Rəhbər prinsiplərlə təchiz edilir.
Maddə 5
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, barələrində Razılığa gələn Tərəfin tətbiqinə dair öhdəliklər
götürdüyü Xüsusi Əlavələrdən və ya onların Fəsillərindən hər hansı biri bu Konvensiyanın ayrılmaz tərkib
hissəsi sayılır və Razılığa gələn həmin Tərəfə tətbiqən Konvensiyaya hər hansı istinad həm də Əlavələrə
və onların Fəsillərinə istinadı bildirir.
III fəsil. Konvensiyanın tətbiqinin idarə olunması
İdarəedici Komitə Maddə 6
1. Konvensiyanın yerinə yetirilməsinin təmini, onun yeknəsəq təfsiri və tətbiqi üzrə tədbirlər görülməsi,
habelə ona dəyişikliklər edilməsi üzrə təkliflər hazırlanması məsələlərinə baxılması üçün İdarəedici Komitə
yaradılır.
2. İdarəedici Komitənin üzvləri Razılığa gələn Tərəflərdir.
3. Bu Konvensiyanın 8-ci Maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, Konvensiyaya Razılığa gələn Tərəf
qəbul olunmuş, hər hansı hüquqi subyektin və ya Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlərindən hər hansı
birinin səlahiyyətli orqanı İdarəedici Komitənin iclaslarında müşahidəçi qismində iştirak etməyə
ixtiyarlıdır. Bu cür müşahidəçinin status və hüquqları Şuranın qərarı ilə müəyyən edilir. Yuxarıda adı
çəkilən hüquqdan Şuranın müvafiq qərarı qüvvəyə minənədək istifadə edilə bilməz.
4. İdarəedici Komitə beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini müşahidəçi
qismində İdarəedici Komitənin iclaslarında iştirak etmək üçün dəvət edə bilər.
5. İdarəedici Komitə:
(a)
Razılığa gələn Tərəflərə aşağıdakıları tövsiyə edir:
(I)
Konvensiyanın Əsas mətninə dəyişikliklər edilməsi;
(II)
Baş əlavəyə, Xüsusi Əlavələrə və onların Fəsillərinə dəyişikliklər edilməsi və Baş
Əlavəyə yeni Fəsillər daxil edilməsi;
(III)
Yeni Xüsusi Əlavələrin və Xüsusi Əlavələrə yeni Fəsillərin daxil edilməsi;
(b)
bu Konvensiyanın 16-cı Maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada Tövsiyə edilən qaydalara
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dəyişikliklər edilməsinə dair və ya Xüsusi Əlavələrə və ya onların Fəsillərinə yeni Tövsiyə edilən qaydalar
daxil edilməsinə dair qərarlar qəbul edir;
(c)
bu Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 4-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada bu
Konvensiyanın müddəalarının icrasını nəzərdən keçirir;
(ç) Rəhbər prinsiplərin mətninə yenidən baxır və onu təzələyir;
(d)
bu Konvensiyaya aidiyyəti olan, baxılmaq üçün ona verilə bilən istənilən digər məsələlərə
baxır;
(e)
qərarları barədə Daimi texniki komitəni və Şuranı məlumatlandırır.
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli idarələri bu Maddənin 5-ci bəndinin (a), (b), (c) və (ç)
yarımbəndlərinə aid təkliflərini, onların səbəblərini, həmçinin məsələlərin İdarəedici Komitənin iclasının
gündəliyinə daxil edilməsinə dair xahişlə Şuranın Baş katibinin adına göndərirlər. Şuranın Baş katibi daxil
olmuş təklifləri baxılmaq üçün Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli idarələrinə və bu Maddənin 2, 3 və 4cü bəndlərində adı çəkilən müşahidəçilərə göndərir.
6. İdarəedici Komitənin iclasları ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Komitə hər il Sədrini və Sədr
müavinini seçir. Şuranın Baş Katibi Razılığa gələn Tərəflərin müvəkkil orqanlarına və bu Maddənin 2, 3
və 4-cü bəndlərində adı çəkilən müşahidəçilərə iclasda iştirak üçün dəvəti və gündəliyin layihəsini
İdarəedici Komitənin iclasının keçiriləcəyi tarixə ən azı altı həftə qalmış göndərir.
7. Qərar iştirakçılarının ümumi razılığını almadığı hallarda İdarəedici Komitənin qarşısına çıxarılmış
məsələlər iştirak edən Razılığa gələn Tərəflər arasında keçirilən səsvermə yolu ilə həll edilir. Bu Maddənin
5-ci bəndinin (a), (b) və (c) yarımbəndləri ilə nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə qərarların qəbulu üçün
səsvermə hüququ olan iclas iştirakçılarının üçdə iki say çoxluğu zəruridir. Qalan məsələlər üzrə İdarəedici
Komitənin qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
8. Bu Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 5-ci bəndinin müddəaları tətbiq edildiyi hallarda Razılığa gələn
Tərəflər olan gömrük və ya iqtisadi ittifaqlar səsvermə zamanı yalnız Razılığa gələn Tərəflər olan
Üzvlərinin səslərinin sayına bərabər səslərə malikdirlər.
9.
Hər bir iclas bağlanmazdan əvvəl İdarəedici Komitə hesabatı təsdiq edir. Bu hesabat Şuraya və bütün
Razılığa gələn Tərəflərə, habelə 2, 3 və 4-cü bəndlərdə adı çəkilən müşahidəçilərə göndərilir.
10. Bu Maddədə müvafiq müddəalar olmadıqda, İdarəedici Komitənin qərarları ilə başqa hal nəzərdə
tutulmamışsa, Şuranın prosedur qaydaları tətbiq edilir.
Maddə 7
İdarəedici Komitənin iclaslarında səsvermə hər bir Xüsusi Əlavə və Xüsusi Əlavənin hər bir Fəsli
üzrə ayrıca keçirilir.
(a)
Razılığa gələn hər bir Tərəf Konvensiyanın Əsas mətninin və Baş Əlavənin təfsiri, tətbiqi və
ya onlara dəyişikliklər edilməsi məsələləri üzrə səs hüququna malikdir;
(b)
qüvvəyə minmiş hər hansı Xüsusi Əlavələrin və ya Xüsusi Əlavələrin Fəsillərinin
müddəalarına aid məsələlər üzrə səs hüququna yalnız müvafiq Xüsusi Əlavələri və ya Xüsusi Əlavələrin
Fəsillərini qəbul etmiş Razılığa gələn Tərəflər malikdirlər.
(c)
Razılığa gələn hər bir Tərəf yeni Xüsusi Əlavələrin, yaxud Xüsusi Əlavələrin yeni
Fəsillərinin layihələri üzrə səs hüququna malikdir.
VI fəsil. Razılığa gələn Tərəflər
Konvensiyanın ratifikasiya edilməsi
Maddə 8
1. Şuranın istənilən Üzvü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yaxud onun ixtisaslaşmış idarələrinin
istənilən üzvü:
(a)
ratifikasiyaya dair qeyd-şərtsiz imzalamaqla;
(b)
ratifikasiyaya dair qeyd-şərtlə imzaladıqdan sonra ratifikasiyaya dair sənədi saxlanma üçün
təhvil verməklə, yaxud;
(c)
ona qoşulmaqla
bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfi ola bilər.
2. Bu Konvensiya 1974-cü ilin iyun ayının 30-dək Şuranın Brüsseldəki mənzil- qərargahında bu
Maddənin 1-ci bəndində adı çəkilən subyektlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. Bu müddət keçdikdən
sonra o, bu cür subyektlərin qoşulması üçün açıq olacaqdır.
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Razılığa gələn hər bir Tərəf Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən
Xüsusi Əlavələrdən və ya onların Fəsillərindən hansılarını qəbul edib- etmədiyini əvvəlcədən şərtləndirir.
Sonralar o, öz tərəfindən bir və ya bir neçə digər Xüsusi Əlavələrin və ya onların Fəsillərinin qəbul edildiyi
barədə depozitarini xəbərdar edə bilər.
4. İstənilən yeni Xüsusi Əlavəni, yaxud Xüsusi Əlavənin hər hansı yeni Fəslini qəbul edən Razılığa gələn
Tərəflər bu Maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq bu barədə depozitarini məlumatlandırırlar.
5.
(a)
Hər hansı gömrük, yaxud iqtisadi ittifaq bu Maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq
Razılığa gələn Tərəf ola bilər. Bu cür gömrük və iqtisadi ittifaq bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlər
üzrə öz səlahiyyətləri barədə depozitarini məlumatlandırır. Bu cür gömrük və ya iqtisadi ittifaq həmçinin
öz səlahiyyətləri çərçivəsindəki hər hansı mühüm dəyişikliklər barədə depozitarini məlumatlandırmalıdır;
(b)
bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfi olan hər hansı gömrük və ya iqtisadi ittifaq onun
səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər üzrə bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri olan Üzvlərinə
Konvensiyanın verdiyi hüquqlardan öz adından faydalanır və onların üzərinə qoyduğu vəzifələri yerinə
yetirir. Bu halda bu cür ittifaqın Üzvləri fərdi surətdə bu hüquqlardan, o cümlədən səs hüququndan istifadə
etmək səlahiyyətinə malik deyillər.
Maddə 9
1. Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər hansı Razılığa gələn Tərəf həmin Razılığa
gələn Tərəfin ratifikasiya və ya qoşulmaya dair sənədini depozitariyə təhvil verdiyi anadək qüvvəyə minmiş
Baş Əlavəyə edilmiş dəyişikliklər də daxil olmaqla, bu Konvensiyaya edilmiş bütün dəyişikliklər üzrə
üzərinə öhdəliklər götürür.
İstənilən Xüsusi Əlavəni və ya onun Fəslini qəbul edən Razılığa gələn hər hansı Tərəf
Depozitarinin onların qəbuluna dair xəbərdar edildiyi anadək həmin Xüsusi Əlavədə və ya onun Fəslində
olan Standartlara edilmiş bütün dəyişikliklər üzrə üzərinə öhdəliklər götürür. İstənilən Xüsusi Əlavəni və
ya onun Fəslini qəbul edən hər hansı Razılığa gələn Tərəf onların qəbulu barədə depozitarini xəbərdar etdiyi
anadək onlarda olan Tövsiyə edilən qaydalara edilmiş istənilən dəyişikliklər üzrə yalnız o halda öz üzərinə
öhdəliklər götürür ki, o, bu Konvensiyanın 12-ci Maddəsinə uyğun olaraq bu cür Tövsiyə edilən
qaydalardan birinin və ya daha çoxunun tətbiq edilməməsinə dair əvvəlcədən qeyd-şərt daxil etməsin.
Konvensiyanın tətbiqi Maddə 10
1. Razılığa gələn istənilən Tərəf ratifikasiyaya dair qeyd-şərtsiz bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya
ratifikasiyaya və ya qoşulmağa dair sənədi depozitariyə verərkən, yaxud da bundan sonra istənilən zaman
depozitarini xəbərdar etmək yolu ilə bu Konvensiyanın qüvvəsinin beynəlxalq münasibətlər sahəsində onun
yurisdiksiyası altında olan bütün və ya ayrı-ayrı ərazilərə şamil edilməsi barədə bəyanat verə bilər. Bu cür
bildiriş depozitari tərəfindən alındığı tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir. Lakin bu Konvensiya Razılığa
gələn müvafiq Tərəf üçün qüvvəyə minənədək bildirişdə göstərilən ərazilər üçün tətbiq edilməyəcəkdir.
2. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində onun yurisdiksiyası altında olan hər hansı bir əraziyə bu
Konvensiyanın qüvvəsinin şamil edilməsi barədə bu Maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildirişi
təqdim etmiş Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 19-cu Maddəsində müəyyən edilmiş qaydaya
uyğun olaraq həmin ərazidə gələcəkdə bu Konvensiyanın tətbiq edilməyəcəyi barədə depozitarini xəbərdar
edə bilər.
Maddə 11
Bu Konvensiyanın tətbiqi məqsədləri üçün Razılığa gələn Tərəf olan gömrük və ya iqtisadi ittifaq
həmin gömrük və ya iqtisadi ittifaqı təşkil edən ərazilər barədə Şuranın Baş katibini məlumatlandıracaq və
bu ərazilər vahid ərazi hesab ediləcəkdir.
Müddəaların və qeyd-şərtlərin qəbulu Maddə 12
1. Bununla bütün Razılığa gələn Tərəflər Baş Əlavəyə əməl etməyi öz öhdələrinə götürürlər.
2. Razılığa gələn Tərəf bir və ya bir neçə Xüsusi əlavəni, yaxud onların bir və ya bir neçə Fəslini qəbul
edə bilər. Hər hansı Xüsusi Əlavəni və ya onun Fəslini (Fəsillərini) qəbul edən Razılığa gələn Tərəf öz
üzərinə onlarda olan Standartlara əməl etmək barədə öhdəliklər götürmüş sayılır. Xüsusi Əlavəni və ya
onun Fəslini (fəsillərini) qəbul etmiş Razılığa gələn Tərəf onlarda olan bütün Tövsiyə edilən qaydalara
əməl etmək barədə öhdəliklər götürmüş sayılır, bir şərtlə ki, qəbuletmə anında və ya bundan sonra istənilən
vaxt o, milli qanunvericiliyinin müddəaları ilə müvafiq Tövsiyə edilən qayda(lar) arasındakı ixtilafları
göstərməklə barələrində qeyd-şərt daxil etdiyi Tövsiyə edilən qayda(lar) haqqında depozitarini xəbərdar

3.

1497

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

etməmiş olsun. Qeyd-şərtlər etmiş hər hansı Razılığa gələn Tərəf istənilən vaxt depozitariyə bildirməklə
onları tam şəkildə və ya qismən geri götürə bilər. Bu bildirişdə bu cür geri götürmənin hansı tarixdən
qüvvəyə mindiyi göstərilir.
3. Bu və ya digər Xüsusi Əlavəyə, yaxud onun Fəslinə (Fəsillərinə) uyğun üzərinə öhdəliklər götürən
Razılığa gələn hər hansı Tərəf bu Maddənin 2-ci bəndinə uyğun Tövsiyə edilən qaydalara etdiyi istənilən
qeyd-şərtlərinin geri götürülmə imkanını öyrənir və Razılığa gələn həmin Tərəf üçün bu Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi tarixdən hesablanan hər bir üçillik dövrün sonunda Şuranın Baş katibini milli
qanunvericiliyin, onun fikrincə, bu və ya digər qeyd-şərti (şərtləri) geri götürməyə imkan verməyən
müddəalarını göstərməklə nəticələr barədə xəbərdar edir.
Müddəaların tətbiqi Maddə 13
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf qəbul etdiyi Baş Əlavə, Xüsusi Əlavələr və ya onların Fəsillərindəki
Standartların tətbiqinə bu Razılığa gələn Tərəf üçün həmin Əlavələr və fəsillər qüvvəyə mindikdən sonra
36 aydan gec olmayaraq başlamalıdır.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf Baş Əlavədə qəbul etdiyi Keçid müddətli Standartların tətbiqinə həmin
Razılığa gələn Tərəf üçün Baş Əlavənin qüvvəyə mindiyi tarixdən 60 aydan gec olmayaraq başlamalıdır.
3. Razılığa gələn hər bir Tərəf qəbul etdiyi Xüsusi Əlavələrin və ya onların Fəsillərinin Tövsiyə edilən
qaydalarının tətbiqinə bu Razılığa gələn Tərəf üçün həmin Xüsusi Əlavələr və onların Fəsilləri qüvvəyə
mindikdən sonra 36 aydan gec olmayaraq başlamalıdır, bir şərtlə ki, bu Tövsiyə edilən qaydalardan biri və
ya daha çoxu barədə qeyd-şərtlər daxil edilməmiş olsun.
4.
(a)
Bu Maddənin 1 və ya 2-ci bəndlərinin müddəaları ilə nəzərdə tutulmuş müddətlər Razılığa
gələn hər hansı Tərəfin Baş Əlavənin müddəalarını tətbiq etməsi üçün praktiki olaraq kifayət etməzsə,
Razılığa gələn həmin Tərəf bu Maddənin 1 və 2-ci bəndlərində müəyyən edilmiş müddətlər keçənədək
İdarəedici Komitəyə bu müddətlərin uzadılması üçün müraciət edə bilər. Razılığa gələn bu Tərəf
müraciətində Baş Əlavənin hansı müddəası (müddəaları) barədə uzadılmanın xahiş edildiyini, habelə bu
cür müraciətin səbəblərini göstərir;
(b)
müstəsna hallarda İdarəedici Komitə bu cür uzadılmaya dair qərar qəbul edə bilər. İstənilən
müddət uzadılmasına dair İdarəedici Komitənin hər hansı qərarında onun qəbuluna əsas verən müstəsna
hallara istinad edilməlidir, uzadılma müddəti isə istənilən halda bir ildən artıq ola bilməz. Uzadılma
müddəti bitdikdən sonra Razılığa gələn Tərəf barəsində müddətin uzadıldığı müddəaların tətbiqi barədə
depozitarini məlumatlandırmalıdır.
Mübahisələrin həlli Maddə 14
1. Razılığa gələn iki, yaxud daha çox Tərəf arasında bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi ilə bağlı
istənilən mübahisələr, imkan daxilində, onlar arasında danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir.
2. Danışıqlar prosesində həllini tapmayan istənilən məsələləri Razılığa gələn mübahisə edən Tərəflər
İdarəedici Komitəyə verirlər, o da mübahisəyə baxır və onun həlli üzrə tövsiyələr verir.
3. Mübahisə edən Razılığa gələn Tərəflər əvvəlcədən razılığa gələ bilərlər ki, İdarəedici Komitənin
tövsiyələri onlar üçün məcburi olacaqdır.
Konvensiyaya dəyişikliklər Maddə 15
1. İdarəedici Komitənin 6-cı Maddənin 5-ci bəndinin (a)(I) və (a)(II) yarımbəndləri ilə nəzərdə tutulmuş
qaydaya uyğun qəbul edilmiş qərarı ilə Razılığa gələn Tərəflərə tövsiyə edilən istənilən dəyişikliyin mətnini
Şuranın Baş Katibi Razılığa gələn bütün Tərəflərə və Şuranın Razılığa gələn Tərəf olmayan üzvlərinə
çatdırır.
2. Konvensiyanın Əsas mətninə dəyişikliklər, Razılığa gələn bütün Tərəflər üçün, İdarəedici Komitənin
bu dəyişikliklərin tövsiyə edildiyi iclasında iştirak etmiş Razılığa gələn həmin Tərəflərin bu dəyişiklikləri
qəbul etməsi barədə sənədlərin depozitariyə təhvil verildiyi tarixdən on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə
minir, bir şərtlə ki, bu barədə bildiriş göndərildikdən on iki ay ərzində Razılığa gələn Tərəflərdən heç biri
öz etirazını təqdim etməsin.
3. Baş Əlavəyə, yaxud Xüsusi Əlavələrə və ya onların Fəsillərinə tövsiyə edilən istənilən dəyişiklik onun
Razılığa gələn Tərəflərə göndərildiyi tarixdən altı ay keçdikdən sonra bir şərtlə qəbul edilmiş hesab
ediləcəkdir ki:
(a) Razılığa gələn Tərəflərdən heç biri, yaxud Xüsusi Əlavəyə və ya onun Fəslinə dəyişikliklər
edildiyi halda, bu Xüsusi Əlavəni və ya onun Fəslini tətbiq edən Razılığa gələn Tərəflərdən heç biri etirazını
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təqdim etməmiş olsun;
b) Razılığa gələn Tərəflərdən heç biri tövsiyə edilən dəyişiklikləri qəbul etmək niyyətinin olduğu,
lakin bunun üçün zəruri şərtlərin yerinə yetirilmədiyi barədə Baş katibi məlumatlandırmamış olsun.
4. Razılığa gələn hər hansı bir Tərəf Şuranın Baş katibinə bu Maddənin 3-cü bəndinin «b» yarımbəndi
ilə nəzərdə tutulmuş bildiriş göndərirsə, o hələ Şuranın Baş katibini tövsiyə edilən dəyişikliklərin qəbul
edilməsi barədə xəbərdar etmədiyinə görə, Razılığa gələn bu Tərəf bu Maddənin 3-cü bəndində müəyyən
edilmiş altı aylıq müddət keçdikdən on səkkiz ay ərzində bu dəyişikliklər barədə öz etirazlarını bildirə bilər.
5. Tövsiyə edilən dəyişikliklər barədə etirazlar haqqında bu Maddənin 3-cü bəndinin «a» yarımbəndinə
və ya 4-cü bəndinə uyğun olaraq bir bildiriş olduqda, müvafiq dəyişiklik qəbul edilməmiş sayılır və
qüvvədə olmur.
6. Razılığa gələn Tərəflərdən heç olmasa biri bu Maddənin 3-cü bəndinin «b» yarımbəndi ilə nəzərdə
tutulmuş bildirişi göndərmişsə, müvafiq dəyişiklik aşağıdakı iki tarixdən daha əvvəl olanından qəbul
edilmiş sayılacaqdır.
(a) Bu cür bildirişləri göndərmiş Razılığa gələn bütün Tərəflərin tövsiyə edilən dəyişikliyi qəbul
etdikləri barədə Şuranın Baş Katibinə bildirdikləri tarixdən, bir şərtlə ki, bütün göstərilən məlumatlar bu
Maddənin 3-cü bəndində müəyyən edilmiş altı aylıq müddət keçənədək daxil olsun: həmin tarix göstərilən
altı aylıq müddətin keçdiyi tarix kimi qəbul edilir;
(b) bu Maddənin 4-cü bəndində müəyyən edilən on səkkiz aylıq müddətin başa çatdığı tarixdən.
7. Baş Əlavəyə və ya Xüsusi Əlavələrə, yaxud onların Fəsillərinə edilən istənilən dəyişiklik ya onların
qəbul edilmiş sayıldığı tarixdən sonra altı ay keçdikdən sonra, ya da tövsiyə edilən dəyişikliklərdə başqa
müddət göstərilmişsə, onların qəbul edilmiş sayıldığı tarixdən başlayaraq bu müddət bitdikdən sonra
qüvvəyə minir.
8. Şuranın Baş katibi mümkün qədər qısa müddətdə bu Maddənin 3-cü bəndinin «a» yarımbəndinə
uyğun olaraq edilmiş, tövsiyə edilən dəyişikliyə dair istənilən etirazlar və bu Maddənin 3-cü bəndinin «b»
yarımbəndində nəzərdə tutulmuş əsaslara görə alınmış istənilən məlumatlar haqqında bu Konvensiyanın
Razılığa gələn Tərəflərini xəbərdar edir. Sonradan Şuranın Baş katibi Razılığa gələn Tərəfləri bu cür
məlumatları göndərmiş Razılığa gələn Tərəfin və ya Tərəflərin tövsiyə edilən dəyişiklik barədə etirazlar
təqdim etdiyi və ya onları qəbul etdiyi barədə məlumatlandırır.
Maddə 16
1. Bu Konvensiyanın 15-ci Maddəsində ifadə olunmuş dəyişiklik etmək qaydasından asılı olmayaraq,
İdarəedici Komitə bu Konvensiyanın 6-cı Maddəsinə uyğun olaraq Tövsiyə edilən hər hansı qaydada
dəyişiklik edilməsinə, yaxud istənilən Xüsusi Əlavəyə və ya onun Fəslinə yeni Tövsiyə edilən qaydalar
daxil edilməsinə dair qərar qəbul edə bilər. Razılığa gələn hər bir Tərəf İdarəedici Komitənin iclasında
Şuranın Baş Katibi tərəfindən məsələlərə baxılmasında iştirak etmək üçün dəvət olunur. Barələrində
yuxarıda göstərilən qərar qəbul edilmiş istənilən dəyişikliyin və ya yeni Tövsiyə edilən qaydaların mətni
Şuranın Baş katibi tərəfindən Razılığa gələn Tərəflərə və bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri
olmayan Şura üzvlərinə göndərilir.
2. Barəsində bu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun qərar qəbul edilmiş istənilən dəyişikliklər və ya daxil
edilən yeni Tövsiyə edilən qayda Şuranın Baş katibi tərəfindən göndərildiyi tarixdən altı ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir. Dəyişikliklər və ya yeni Tövsiyə edilən qaydanın daxil edildiyi həmin Xüsusi Əlavə və ya
həmin Fəsil üzrə üzərinə öhdəliklər götürmüş Razılığa gələn hər bir Tərəf, əgər bu Konvensiyanın 12-ci
Maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun qeyd-şərt etməzsə, bu dəyişiklikləri və ya yeni Tövsiyə edilən
qaydanı qəbul etmiş hesab olunur.
Konvensiyanın qüvvədə olma müddəti Maddə 17
1. Bu Konvensiya qeyri-məhdud qüvvədə olma müddətinə malikdir, lakin Razılığa gələn istənilən Tərəf
bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə uyğun olaraq, Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra istənilən vaxt
onda iştirakdan imtina edə bilər.
2. Ləğvetməyə dair ərizə depozitariyə göndərilən yazılı sənədlə rəsmiləşdirilir.
3. Ləğvetmə depozitari tərəfindən ləğvetməyə dair müvafiq qərar alındığı andan altı ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
4. Bu Maddənin 2 və 3-cü bəndlərində müəyyən edilmiş qayda o Xüsusi Əlavələr və ya onların Fəsilləri
barəsində tətbiq edilir ki, onlar üzrə istənilən Razılığa gələn Tərəf onlar qüvvəyə mindikdən sonra istənilən
vaxt onların qəbul edilməsindən imtina edə bilər.
1499

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Konvensiyaya aid Baş Əlavənin qəbul edilməsindən imtina etmiş Razılığa gələn Tərəf bu
Konvensiyadan imtina etmiş sayılır. Bu halda da 2 və 3-cü bəndlərdəki müddəalar tətbiq edilir.

5.

V fəsil. Yekun müddəalar
Maddə 18. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
1. Bu Konvensiya onun 8-ci Maddəsinin 1 və 5-ci bəndlərində adı çəkilən subyektlərdən beşi bu
Konvensiyanı ratifikasiyaya dair qeyd-şərtsiz imzaladıqdan və ya ratifikasiyaya, yaxud qoşulmaya dair
sənədlərini saxlanma üçün təhvil verdiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya Razılığa gələn hər hansı Tərəf üçün, o, bu Konvensiyanın 8-ci Maddəsi ilə nəzərdə
tutulmuş qaydaya uyğun Razılığa gələn Tərəf olduğu andan üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Bu Konvensiyaya istənilən Xüsusi Əlavə və ya onun Fəsli Razılığa gələn beş Tərəfin müvafiq Xüsusi
Əlavəni və ya müvafiq Fəsli qəbul etdiyi andan qüvvəyə minir.
4. İstənilən Xüsusi Əlavə və ya onun Fəsli bu Maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq
qüvvəyə mindikdən sonra, bu Xüsusi Əlavə və ya onun Fəsli Razılığa gələn istənilən Tərəf üçün, Razılığa
gələn həmin Tərəfdən onun qəbuluna dair bildiriş daxil olduqdan üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Lakin Xüsusi Əlavələrdən və ya onların Fəsillərindən heç biri Razılığa gələn hər hansı Tərəf üçün, Razılığa
gələn həmin Tərəf üçün bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən əvvəl qüvvəyə minmir.
Maddə 19. Konvensiyanın depozitarisi
1. Bu Konvensiya, ratifikasiyaya dair qeyd-şərtlə, yaxud qeyd-şərtsiz bütün imzalar, o cümlədən
ratifikasiya və ya qoşulmaya dair bütün sənədlər Şuranın Baş katibində saxlanılır.
2. Depozitari aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
(a)
bu Konvensiyanın mətnlərinin əsllərini alır və saxlanma üçün qəbul edir;
(b)
bu Konvensiyanın əsllərinin təsdiq edilmiş surətlərini hazırlayır və onları Razılığa gələn
Tərəflərə, Şuranın Razılığa gələn Tərəfləri olmayan üzvlərinə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə verir;
(c)
ratifikasiyaya dair qeyd-şərt və onsuz, bu Konvensiyanın ratifikasiyası və ona qoşulmaya
dair bütün imzaları alır, həmçinin bu Konvensiyanın qəbuluna dair istənilən sənədləri, bildirişləri və
məlumatları alır və saxlanma üçün qəbul edir;
(ç) bu Konvensiyaya dair imzanın və ya hər hansı sənədin, bildirişin, yaxud məlumatın lazımi və
düzgün formada olmasını yoxlayır və lazım gəldikdə məsələni sözügedən Razılığa gələn Tərəfin nəzərinə
çatdırır;
(d)
Razılığa gələn Tərəfləri, Şuranın Razılığa gələn Tərəf olmayan üzvlərini və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Katibini aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
■
bu Konvensiyanın 8-ci Maddəsinə uyğun olaraq Əlavələrin və Fəsillərin imzalanması,
ratifikasiyası, onlara qoşulma və qəbulu;
■
İdarəedici Komitənin bu Konvensiyaya daxil edilməsi tövsiyə olunan Baş Əlavələrin
yeni Fəsilləri və yeni Xüsusi əlavələr, yaxud onların Fəsilləri;
■
bu Konvensiyanın 18-ci Maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyanın, Baş
Əlavənin və hər bir Xüsusi əlavənin və ya onun Fəslinin qüvvəyə minmə tarixi;
■
bu Konvensiyanın 8, 10, 11, 12 və 13-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar üzrə
alınmış bildirişlər;
■
Əlavələrin və ya onların Fəsillərinin qəbulundan imtina haqqında Razılığa gələn
Tərəflərin bildirişləri;
■
bu Konvensiyanın 17-ci Maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada iştirakdan imtina;
■
bu Konvensiyanın 15-ci Maddəsinə uyğun qəbul edilmiş hər hansı dəyişiklik və onun
qüvvəyə minməsi.
3. Razılığa gələn Tərəflərdən hər hansı biri ilə depozitari arasında sonuncunun funksiyalarının icrası ilə
bağlı hər hansı fikir ayrılığı yarandıqda, depozitari və ya Razılığa gələn həmin Tərəf bu məsələni bu
Konvensiyanı imzalamış Razılığa gələn digər Tərəflərin nəzərinə və ya şəraitdən asılı olaraq, İdarəedici
Komitənin və ya Şuranın nəzərinə çatdırır.
Maddə 20. Konvensiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi və mətnlərin autentikliyi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci Maddəsinə uyğun olaraq, bu Konvensiya
Şuranın Baş katibinin müraciəti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan
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keçirilməlidir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Kiotoda min doqquz yüz yetmiş üçüncü ildə ingilis və fransız dillərində, hər iki mətn eyni dərəcədə
autentik olmaqla, təsdiqlənmiş surətlərini bu Konvensiyanın 8-ci Maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən
bütün subyektlərə verən Şuranın Baş katibinə saxlanma üçün təhvil verilən bir nüsxədə icra edilmişdir.
Baş Əlavə
I fəsil. Ümumi müddəalar
1.1. Standart
Bu Əlavənin anlayışlarının tərifləri, Standartları və Keçid müddətli standartları bu Əlavədə verilən
gömrük qaydalarına və prosedurlarına, habelə tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Xüsusi Əlavələrdə olan
qaydalara və prosedurlara tətbiq edilir.
1.2.
Standart
Bu Əlavədə, eləcə də Xüsusi Əlavələrdəki qaydalar və prosedurlar üçün yerinə yetirilən şərtlər və
tamamlanan gömrük rəsmiyyətçilikləri milli qanunvericiliklə müəyyən edilməli və mümkün qədər sadə
olmalıdır.
1.3.
Standart
Gömrük xidməti əməkdaşlığın inkişafı və milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun
ən effektiv iş metodlarının tətbiqində iştiraka kömək məqsədi ilə ticarət iştirakçıları ilə konsultativ
xarakterli rəsmi münasibətlər yaradır və saxlayır.
II fəsil. Anlayışların tərifi
Bu Konvensiyada işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F23. «şikayət» — gömrük xidmətinin qərarı və ya hərəkətsizliyi ilə bilavasitə mənafeyinə
toxunulan və bunun nəticəsində özünü ziyan çəkmiş hesab edən şəxsin bu ziyanın ödənilməsi barədə
səlahiyyətli orqana müraciəti üzrə hərəkəti;
E2./F19. «rüsumların və vergilərin hesablanması» — ödənilməli olan rüsum və vergi
məbləğlərinin təyin edilməsi;
E3./F4. «audit metodları əsasında nəzarət» — bəyanetməyə aidiyyəti olan şəxslərdə müvafiq
hesabların uçotu kitablarını, sənədləri, uçot sənədləşməsini və kommersiya informasiyasını yoxlamaqla,
mallara dair bəyannamələrin düzgün doldurulmasına və onlarda göstərilən məlumatların doğruluğuna əmin
olmaq üçün gömrük xidmətinin tətbiq etdiyi tədbirlər toplusu;
E4./F15. «mallara dair bəyannamənin yoxlanması» — mallara dair bəyannamənin
düzgünlüyünə və zəruri təsdiqedici sənədlərin müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğuna əmin olmaq üçün
gömrük xidməti tərəfindən görülən tədbirlər;
E5./F9. «gömrük rəsmiləşdirməsinin başa çatması» — malların sərbəst dövriyyəyə buraxılması,
onların ixrac edilməsi və ya digər gömrük rejimləri altına yerləşdirilməsi üçün lazım olan gömrük
rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi;
E6./F10. «gömrük xidməti» — gömrük qanunvericiliyinin tətbiqi və rüsumların və vergilərin
alınması, habelə idxala, ixraca, malların keçirilməsi və ya saxlanmasına aid digər qanun və qaydaların
tətbiqi üzrə məsul olan dövlət xidməti;
E7./F3. «gömrük nəzarəti» — gömrük qanunvericiliyinə riayət edilməsini təmin etmək məqsədi
ilə gömrük xidmətinin tətbiq etdiyi tədbirlər toplusu;
E8./F 11. «gömrük rüsumları» — gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən aparılan mallar
barəsində tətbiq edilən, gömrük tarifi ilə nəzərdə tutulmuş rüsumlar;
E9./F16. «gömrük rəsmiyyətçiliyi» — gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək məqsədi
ilə müvafiq şəxslər və gömrük xidmətləri tərəfindən həyata keçirilməli olan hərəkətlərin məcmusu;
E10./F18. «gömrük qanunvericiliyi» — tətbiqi və icrasının təmini birbaşa gömrük xidmətinin
üzərinə qoyulan, malların idxalına, ixracına, keçirilməsinə və ya saxlanmasına dair qanunların və qanun
qüvvəli aktların, eləcə də səlahiyyətləri daxilində gömrük xidməti tərəfindən nəşr edilən istənilən normativ
təlimatlar toplusu;
E11./F2. «gömrük orqanı» — gömrük xidmətinin gömrük rəsmiyyətçiliyinin icraatına
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səlahiyyətləndirilmiş inzibati bölməsi, habelə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən bu məqsədlər üçün təyin
edilmiş binalar və tikililər və ya digər yerlər;
E12./F25. «gömrük ərazisi» — Razılığa gələn Tərəfin gömrük qanunvericiliyinin tətbiq edildiyi
ərazi;
E13./F6. «qərar» — gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan məsələ üzrə gömrük xidmətinin
qəbul etdiyi fərdi xarakterli akt;
E14./F7. «deklarant» — malların bəyan edilməsini icra edən və adından bu cür bəyanetmənin icra
edildiyi istənilən şəxs;
E15 ./F5. «ödəniş müddəti» — rüsum və vergilərin ödənilməli olduğu tarix;
E16./F12. «rüsumlar və vergilər» — idxal zamanı rüsum və vergi və/yaxud ixrac zamanı rüsum
və vergi;
E17./F27. «malların yoxlanması» — malların xarakterinin, mənşəyinin, sayının və dəyərinin
mallara dair bəyannamədə göstərilən məlumatlara uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədi ilə gömrük
xidməti tərəfindən malların faktiki yoxlanması üzrə əməliyyatlar;
E18./F13. «ixrac rüsumları və vergiləri» — gömrük xidməti tərəfindən və digər dövlət orqanının
adından yığılan, miqdarı göstərilən xidmətlərin təqribi dəyəri ilə məhdudlaşdırılan istənilən yığımlar istisna
olmaqla, malların ixracı zamanı və ya ixracı ilə bağlı ödənilməli olan gömrük və bütün digər rüsumlar,
vergilər və ya yığımlar;
E19./F8. «mallara dair bəyannamə» — marağı olan şəxslərin mallar barədə tətbiq edilməli olan
gömrük prosedurunu və bu prosedurun tətbiqi üçün gömrük xidmətinin tələb etdiyi məlumatları
göstərdikləri, gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş forma üzrə tərtib olunan bildiriş;
E20./F14. «idxal rüsumları və vergiləri» — gömrük xidməti tərəfindən və digər dövlət
orqanlarının adından yığılan, miqdarı göstərilən xidmətlərin təqribi dəyəri ilə məhdudlaşdırılan istənilən
yığımlar istisna olmaqla, malların idxalı zamanı və ya idxalı ilə bağlı ödənilməli olan gömrük və bütün
digər rüsumlar, vergilər, yaxud yığımlar;
E21./F1. «qarşılıqlı inzibati yardım» — gömrük qanunvericiliyinin lazımi tətbiqi, eləcə də
gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılması məqsədləri
ilə bir gömrük xidməti tərəfindən başqa gömrük xidmətinin adından və ya onunla birgə icra etdiyi
hərəkətlər;
E22./F21. «hərəkətsizlik» — lazımi qaydada qarşısında qoyulmuş məsələ üzrə ağlabatan müddət
ərzində gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük xidməti üçün nəzərdə tutulmuş hərəkətin icra
edilməməsi və ya qərarın qəbul edilməməsi;
E23./F22. «şəxs» — məzmundan başqa hal irəli gəlmirsə, fiziki və ya hüquqi
şəxs;
E24./F20. «malların buraxılması» — marağı olan şəxslərə barələrində gömrük rəsmiləşdirilməsi
həyata keçirilən mallar üzərində sərəncam vermək üçün gömrük xidməti tərəfindən icazə verilməsindən
ibarət hərəkət;
E25./F24. «qaytarma» — mallara aid rüsumların və vergilərin, tam və ya qismən qaytarılması,
yaxud hələ ödənilməyibsə, rüsumlardan və vergilərdən tam və ya qismən azadetmə;
E26./F17. «təminat» — gömrük xidməti qarşısındakı öhdəliklərin icrasının gömrük xidməti
tərəfindən qəbul edilən təminatı. Bir neçə əməliyyat üzrə öhdəliklərin icrasını təmin etdikdə, təminat «baş»
təminat adlanır;
E27./F26. «üçüncü tərəf» — malların gətirilməsi, aparılması, daşınması və ya saxlanması
məsələləri üzrə başqa şəxsin mənafeyi üçün gömrük xidməti ilə bilavasitə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan
istənilən şəxs.
II fəsil. Gömrük rəsmiləşdirilməsi və digər gömrük rəsmiyyətçilikləri
Gömrük orqanları
3.1.
Standart
Gömrük xidməti malların təqdim edildiyi və ya gömrük rəsmiləşdirilməsinin icra edildiyi gömrük
orqanlarını təyin edir. Bu cür orqanların səlahiyyətləri və yerləşmə yerləri, iş saatları təyin edilərkən
müəyyən amillər, o cümlədən ticarətin tələbatları nəzərə alınır.
3.2.
Standart
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı hesab edilən səbəblərə
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görə, lazımi şərait olduqda, gömrük xidməti gömrük qaydalarının və prosedurlarının tətbiqi üçün zəruri
olan funksiyaları gömrük orqanının müəyyən edilmiş iş yeri və vaxtından kənar həyata keçirə bilər. Bu
zaman gömrük xidməti tərəfindən alınan bütün ödənişlər göstərilən xidmətlərin təqribi dəyəri ilə
məhdudlaşdırılır.
3.3.
Standart
Gömrük orqanları ümumi sərhəddəki buraxılış məntəqələrində yerləşdiyi hallarda, həmsərhəd
gömrük xidmətləri gömrük orqanlarının iş saatlarını və səlahiyyətlərini uyğunlaşdırırlar.
3.4.
Keçid müddətli Standart
Ümumi sərhəddəki buraxılış məntəqələrində həmsərhəd dövlətlərin gömrük xidmətləri mümkün
olan bütün hallarda birgə gömrük nəzarəti həyata keçirirlər.
3.5.
Keçid müddətli Standart
Əgər bir gömrük xidməti ümumi sərhəddəki buraxılış məntəqəsində yeni gömrük orqanı yaratmağı
və ya mövcud olanı yenidən təşkil etməyi planlaşdırırsa, o, mümkün olan bütün hallarda birgə nəzarətin
sadələşdirilməsi üçün birgə buraxılış məntəqəsi yaratmaq məqsədi ilə həmsərhəd gömrük xidməti ilə
qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.
Deklarant
(a)
Deklarant kimi çıxış etməyə ixtiyarlı şəxslər
3.6.
Standart
Milli qanunvericilik şəxsin deklarant kimi tanınması şərtlərini müəyyənləşdirir.
3.7.
Standart
Mallar üzərində sərəncam vermək hüququna malik olan istənilən şəxs deklarant sayılır.
(b)
Deklarantın məsuliyyəti
3.8.
Standart
Deklarant bəyannamədə göstərilən məlumatların doğruluğuna və rüsumların və vergilərin
ödənilməsinə görə gömrük orqanı qarşısında məsuliyyət daşıyır.
(c)
Deklarantın hüquqları
3.9.
Standart
Mallara dair bəyannamə verilməzdən əvvəl deklaranta gömrük xidməti tərəfindən təyin edilən
şərtlərlə:
(a)
malların yoxlanılmasını,
(b)
nümunələrin götürülməsini icra etməyə icazə verilir.
3.10. Standart
Gömrük xidməti o şərtlə gömrük xidmətinin icazəsi ilə və nəzarəti altında götürülmüş nümunələr
barəsində mallara dair ayrıca bəyannamə təqdim edilməsini tələb etmir ki, bu nümunələr müvafiq mal
partiyasına aid mal bəyannaməsinə daxil edilsin.
Mal bəyannaməsi
(a)
Mal bəyannaməsinin məzmunu və forması
3.11.
Standart
Mal bəyannaməsinin məzmunu gömrük xidməti tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bəyannamənin kağız
formatı BMT-nin birtipli formatına uyğun olmalıdır. Avtomatlaşdırılmış gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesi
tətbiq edildiyi halda, elektron üsulla verilən mal bəyannaməsinin formatı, bu informasiya texnologiyaları
üzrə Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının Tövsiyələri ilə müəyyən edildiyi kimi, elektron məlumatlar
mübadiləsinin beynəlxalq standartlarına əsaslanır.
3.12.
Standart
Gömrük xidməti mal bəyannaməsinə daxil edilməli olan məlumatların siyahısını yalnız gömrük
rüsumları və vergilərinin hesablanması və alınması, statistikanın formalaşdırılması və gömrük
qanunvericiliyinin tətbiqi məqsədləri üçün zəruri sayılan məlumatlarla məhdudlaşdırır.
3.13.
Standart
Gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə deklarant mal bəyannaməsinin
doldurulması üçün bütün lazımi informasiyaya malik olmadığı hallarda, ilkin və ya natamam mal
bəyannaməsinin verilməsinə o şərtlə icazə verilir ki, onda gömrük xidməti tərəfindən zəruri sayılan
məlumatlar olsun və deklarant onu müəyyən edilmiş müddətdə tam doldurmağı öhdəsinə götürsün.
3.14.
Standart
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Gömrük xidməti ilkin və ya natamam mal bəyannaməsini qeydiyyatdan keçirdiyi hallarda bu
mallara tətbiq edilən gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirləri ilk halda tam və lazımi qaydada doldurulmuş
bəyannamə təqdim edilmiş olduğu halda tətbiq edilənlərdən fərqlənməməlidir.
Malların buraxılması ödənilməli olan rüsumların və vergilərin alınmasının təmini üçün zəruri
təminatlar verilməsi şərti ilə ləngidilmir.
3.15.
Standart
Gömrük orqanı mal bəyannaməsinin əslinin və yalnız minimum sayda lazımi surətlərinin təqdim
edilməsini tələb edir.
(b)
Mal bəyannaməsinə qoşulan sənədlər
3.16. Standart
Mal bəyannaməsinin təsdiqi üçün gömrük xidməti yalnız həmin əməliyyata nəzarət və gömrük
qanunvericiliyinin bütün tələblərinin icrasının təmini üçün zəruri olan sənədləri tələb edir.
3.17.
Standart
Ayrı-ayrı təsdiqedici sənədlər gömrük xidmətinin əsaslı hesab etdiyi səbəblərə görə mal
bəyannaməsi ilə birlikdə təqdim edilə bilmədiyi hallarda, gömrük xidməti bu cür sənədlərin müəyyən vaxt
dövrü ərzində verilməsinə icazə verir.
3.18.
Keçid müddətli Standart
Gömrük xidməti təsdiqləyici sənədlərin elektron üsulla təqdim olunmasına icazə verir.
3.19.
Standart
Gömrük xidməti mal bəyannaməsinin işlənməsi üçün lazım olduğu hallar istisna olmaqla,
sənədlərdəki məlumatların tərcüməsini tələb etmir.
Mal bəyannaməsinin verilməsi, qeydiyyatı və yoxlanılması
3.20.
Standart
Gömrük xidməti mal bəyannaməsinin istənilən səlahiyyətli gömrük orqanında verilməsinə icazə
verir.
3.21.
Keçid müddətli Standart
Gömrük xidməti mal bəyannaməsinin elektron üsulla verilməsinə icazə verir.
3.22.
Standart
Mal bəyannaməsi gömrük xidmətinin müəyyənləşdirdiyi iş vaxtında verilir.
3.23.
Standart
Milli qanunvericiliklə mal bəyannaməsinin verilməsi üçün müddətlər müəyyən edilmişsə, bu
müddətlər deklaranta mal bəyannaməsini doldurmaq və tələb olunan təsdiqedici sənədləri almaq üçün
kifayət etməlidir.
3.24.
Standart
Deklarantın xahişi ilə və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə, gömrük xidməti
mal bəyannaməsinin verilməsi üçün müddətləri uzadır.
3.25.
Standart
Milli qanunvericilikdə mallar gəlib çıxanadək mal bəyannaməsinin və təsdiqedici sənədlərin
verilmə və qeydiyyatı və yoxlanılması qaydasını tənzimləyən müddəalar nəzərdə tutulur.
3.26. Standart
Gömrük xidməti mal bəyannaməsini qeydiyyatdan keçirə bilmədiyi hallarda, o, deklaranta bunun
səbəblərini bildirir.
3.27.
Standart
Gömrük xidməti deklaranta verilmiş mal bəyannaməsinə bu şərtlə dəyişikliklər etməyə icazə verir
ki, bu cür sorğu alındığı anadək o, mal bəyannaməsini yoxlamağa və ya malların yoxlanmasına başlamasın.
3.28.
Keçid müddətli Standart
Əgər sorğu mal bəyannaməsinin yoxlanılmasının başlanmasınadək alınmışsa, gömrük xidməti
deklaranta verilmiş mal bəyannaməsinə o şərtlə dəyişikliklər etməyə icazə verir ki, deklarantın göstərdiyi
səbəblər gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılsın.
3.29.
Keçid müddətli Standart
Deklarantın mal bəyannaməsini geri götürməyə və başqa gömrük rejiminin tətbiqi barədə xahişinə
bir şərtlə icazə verilir ki, bu barədə xahiş gömrük xidmətinə mallar buraxılanadək verilsin, səbəblər də
gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılsın.
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3.30.

Standart
Mal bəyannaməsinin yoxlanılması mal bəyannaməsinin qeydiyyatdan keçməsi ilə eyni zamanda,
yaxud mümkün qədər qısa müddətdə icra edilir.
3.31.
Standart
Mal bəyannaməsini yoxlamaq məqsədi ilə gömrük xidməti yalnız gömrük qanunvericiliyinə əməl
edilməsinə əmin olmaq üçün zəruri saydığı hərəkətləri edir.
Müvəkkil şəxslər üçün Xüsusi prosedurlar
3.32.
Keçid müddətli Standartlar
Gömrük xidmətinin tələblərinə əməl etmə və kommersiya sənədləşməsinin aparılmasının
qənaətbəxş sistemindən istifadə də daxil olmaqla, gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara
cavab verən müvəkkil şəxslər üçün gömrük xidməti aşağıdakıları nəzərdə tutur.
■ malların eyniləşdirilməsi üçün lazım olan və sonradan yekun mal bəyannaməsini doldurmağa
imkan verən minimum məlumatlar təqdim edilməklə malların buraxılması;
■ malların deklarantın obyektində və ya gömrük xidmətinin icazə verdiyi digər yerdə
rəsmiləşdirilməsini;
■ və bundan əlavə imkan daxilində, digər xüsusi prosedurları, yəni;
■ eyni bir şəxs tərəfindən malların bir neçə dəfə idxal, yaxud ixrac edildiyi müddət ərzində bütün
idxal və ixrac əməliyyatları üçün vahid bir mal bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsinə icazə verən;
ödəməli olduqları rüsumların və vergilərin müstəqil hesablanması və zəruri hallarda gömrük
xidmətinin digər tələblərinə əməl etmənin təmini üçün bu cür müvəkkil şəxslər tərəfindən onların
kommersiya sənədləşməsindən istifadəyə yol verən;
■ sonradan əlavə olaraq mal bəyannaməsi verilməklə müvəkkil şəxsin kommersiya sənədləşməsinə
məlumatlar daxil edilməsi formasında mal bəyannaməsi verilməsinə icazə verən prosedurları.
Malların yoxlanılması
(a)
Malların yoxlanılmasına ayrılan müddət
3.33.
Standart
Gömrük xidməti bəyannamədə göstərilən malların yoxlanılmasına dair qərar qəbul etdiyi hallarda
bu cür yoxlama mal bəyannaməsi qeydiyyatdan keçirildikdən sonra mümkün qədər qısa müddətdə aparılır.
3.34.
Standart
Yoxlamalar planlaşdırılarkən canlı heyvanların və tez xarab olan malların, habelə gömrük xidməti
tərəfindən təcili xarakterli sayılan malların yoxlanmasına üstünlük verilir.
3.35.
Keçid müddətli Standart
Mallar digər səlahiyyətli orqanların nəzarətindən keçməli olduğu hallarda gömrük xidməti də
yoxlama planlaşdırırsa, gömrük xidməti bu cür yoxlamaların əlaqələndirilməsini və imkan daxilində,
onların eyni zamanda keçirilməsini təmin edir.
(b)
Deklarantın malların yoxlanışında iştirakı
3.36.
Standart
Gömrük xidməti malların yoxlanılmasında deklarantın iştirakına və ya təmsil edilməsinə dair
xahişlərinə baxır. Müstəsna hallar yoxdursa, bu cür xahişlər təmin edilir.
3.37.
Standart
Gömrük xidməti məqsədəuyğun sayırsa, yoxlama keçirilməsinin sadələşdirilməsi üçün ona hər
hansı zəruri kömək göstərilməsi məqsədi ilə malların yoxlanılmasında deklarantın və ya onun
nümayəndəsinin iştirakını tələb edir.
(v) Gömrük xidməti tərəfindən nümunələrin/probların götürülməsi
3.38.
Standart
Nümunələr/problar yalnız o hallarda götürülür ki, bu, gömrük xidməti tərəfindən malların tarif
mövqeyinin adının və/və ya bəyan edilən malların dəyərinin müəyyən edilməsi, yaxud da milli
qanunvericiliyin digər müddəalarının tətbiqinin təmini məqsədləri üçün zəruri olsun. Götürülən
nümunələr/problar minimal olmalıdır.
Səhvlər
3.39. Standart
Gömrük xidməti səhvlərin qəsdən və əvvəlcədən bilərəkdən yanıltma niyyəti ilə və ya kobud
etinasızlıq nəticəsində edilmədiyinə əmin olduqda, səhvlərə görə əhəmiyyətli sanksiyalar tətbiq etmir.
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Gömrük xidməti bu cür səhvlərin təkrarlanmasının qarşısının alınmasını zəruri saydığı hallarda sanksiyalar
bu məqsədə nail olmaq üçün gərəkli olduğundan çox olmayan həcmdə tətbiq edilə bilər.
Malların buraxılması
3.40.
Standart
Mal bəyannaməsində göstərilən mallar bilavasitə gömrük xidməti tərəfindən onların yoxlanması
keçirildikdən sonra və ya onların yoxlanılmasının keçirilməməsinə dair qərar qəbul edildikdən sonra
buraxılır, bir şərtlə ki:
■ heç bir hüquqpozma aşkar edilməsin;
■ idxala və ya ixraca lisenziyalar, yaxud digər zəruri sənədlər təqdim edilsin;
■ konkret prosedura aid bütün icazələr təqdim edilsin;
■ bütün rüsumlar və vergilər ödənilmiş olsun və ya onların ödənilməsinin təmini üçün zəruri
tədbirlər görülsün.
3.41.
Standart
Gömrük xidməti gələcəkdə deklarantın gömrük rəsmiləşdirilməsinin başa çatması üçün bütün
əməliyyatları yerinə yetirəcəyini güman etmək üçün yetərli əsaslara malikdirsə, o, malları deklarantın
gömrük xidməti tərəfindən qəbul edilə bilən, müvafiq mal partiyası haqqında əsas məlumatlar olan
kommersiya sənədi və ya rəsmi sənəd təqdim etməsi, zəruri hallarda isə tələb olunan rüsumların və
vergilərin ödənilməsini təmin edən zəmanət təqdim etməsi şərti ilə buraxır.
3.42.
Standart
Gömrük xidməti malların nümunələrinin/problarının laboratoriya analizinin keçirilməsi, müfəssəl
texniki sənədləşmə və ya mütəxəssis rəyi təqdim edilməsinə dair qərar qəbul etdiyi hallarda, o, malları
müvafiq tədqiqatların nəticələri alınanadək o şərtlə buraxır ki, bütün zəruri təminatlar verilmiş olsun və bu
cür mallar hər hansı qadağa və məhdudiyyətlərin təsiri altına düşməsin.
3.43.
Standart
Hüquqpozma aşkar edildikdə, gömrük xidməti bir şərtlə inzibati və ya məhkəmə prosedurlarının
sonunu gözləmədən malların buraxılmasını həyata keçirir ki, mallar müsadirə altına düşməsin və ya
gələcəkdə maddi sübut kimi tələb olunmasın, habelə deklarant gömrük rüsumları və vergilərini ödəsin və
bütün əlavə rüsum və vergilərin, həmçinin qoyula bilən cərimə məbləğlərinin alınmasını təmin edən
zəmanəti təqdim etsin.
Mallardan imtina və ya onların məhv edilməsi
3.44.
Standart
Mallar hələ sərbəst dövriyyə üçün buraxılmadığı və ya digər gömrük rejimi altına yerləşdirilmədiyi
hallarda və heç bir hüquqpozma aşkar edilməməsi şərti ilə aşağıdakı hallarda müvafiq şəxsə rüsumlar və
vergilərin ödənilməsi tələbi qoyulmur və ya onun ödədiyi rüsum və vergilər geri qaytarılır:
■ əlaqədar şəxsin xahişi ilə bu cür mallar gömrük nəzarəti altında və gömrük xidmətinin icazəsilə
dövlətə verilirsə və ya məhv edilirsə, yaxud da kommersiya dəyərini itirmə vəziyyətinə gətirilirsə, özü də
bununla bağlı məsrəflər əlaqədar şəxsin hesabına aid edilir;
■ bu cür mallar qəza və ya fors-major hallar nəticəsində məhv olursa və ya həmişəlik itirilirsə, bir
şərtlə ki, bu cür məhv olma və ya itirilmə gömrük lazımi və gömrük xidməti tərəfindən qəbul edilən üsulla
müəyyən edilsin;
■ təbii aşınma və ya azalma, bir şərtlə ki, təbii aşınma və ya azalma gömrük xidməti üçün
qənaətbəxş olan lazımi qaydada müəyyən edilsin.
Malların məhv edilməsi nəticəsində əmələ gəlmiş, istənilən tullantılar və ya qalıqlar, onlar daxili
bazarda istifadə edildikdə və ya ixrac edildikdə, onlara görə bu vəziyyətdə gətirilən və aparılan bu cür
tullantılara və ya qalıqlara tətbiq edilən rüsumlar və vergilər alınır.
3.45.
Keçid müddətli Standart
Hüquqpozmaların aşkar edilməməsinə baxmayaraq, müəyyən edilmiş müddətdə bəyan edilməmiş,
yaxud da buraxıla bilməyən mallar gömrük xidməti tərəfindən satıldığı hallarda, onların satışından
daxilolmalar, müvafiq rüsumlar və vergilər və digər xərclər çıxılmaqla, onları almağa hüququ olan şəxslərin
hesablarına köçürülür, bu, mümkün olmadıqda isə, onlar müəyyən olunmuş müddətdə həmin şəxslər üçün
ehtiyatda saxlanılır.
VI fəsil. Rüsumlar və vergilər
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Rüsum və vergilərin hesablanması, alınması və ödənilməsi
4.1.
Standart
Rüsumların və vergilərin ödənilməsi üzrə öhdəliklər yaranmasının şərtləri milli qanunvericiliklə
müəyyən edilir.
4.2.
Standart
Tətbiq edilən rüsum və vergilərin hesablanmasının icra edilmə müddəti milli qanunvericiliklə
müəyyən edilir. Hesablanma mal bəyannaməsi verildikdən və ya rüsum və vergilərin ödənilməsi vəzifəsi
başqa cür yarandıqdan sonra mümkün qədər qısa müddətdə həyata keçirilir.
4.3.
Standart
Rüsum və vergi məbləğlərinin hesablanma bazası olan elementlər və onların müəyyən edilmə
şərtləri milli qanunvericiliklə müəyyən edilir.
4.4.
Standart
Rüsum və vergi dərəcələri rəsmi nəşrlərdə dərc olunur.
4.5. Standart
Milli qanunvericilik rüsum və vergilərin dərəcələrinin müəyyənləşdirildiyi zaman təyin edir.
4.6.
Standart
Milli qanunvericilik rüsum və vergilərin ödənilmə formasını müəyyən edir.
4.7.
Standart
Milli qanunvericilik rüsum və vergilərin ödənilməsinə məsul olan şəxsi/şəxsləri müəyyən edir.
4.8.
Standart
Milli qanunvericilik rüsum və vergilərin ödənilmə müddətini və yerini müəyyən edir.
4.9.
Standart
Milli qanunvericilik rüsum və vergilərin mallar buraxıldıqdan sonra ödənilməsinin mümkünlüyünü
nəzərdə tutduğu hallarda, onların ödənilmə müddəti bu cür buraxılmadan sonra 10 gündən az olmamalıdır.
Mallar buraxıldığı andan müəyyən edilmiş ödənilmə müddətinədək olan dövr ərzində faizlər alınmır.
4.10.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük xidmətinin müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməmiş rüsum və
vergilərin alınması üzrə tədbirlər görə biləcəyi müddəti müəyyən edir.
4.11.
Standart
Milli qanunvericilik vaxtında ödənilməmiş rüsum və vergilərin məbləğlərindən artıq tutulan
ödənişlərin hesablanması üçün faiz dərəcələrini və onların tətbiqi şərtlərini müəyyən edir.
4.12.
Standart
Ödənilmə faktı başqa cür təsdiq edilə bilməzsə, rüsumlar və vergilər ödənilərkən ödəyiciyə ödəniş
barədə sənəd verilir.
4.13.
Standart
Milli qanunvericilik rüsumlar və vergilərin ondan aşağı rüsum və vergilərin alınmayacağı minimal
dəyərini və/və ya minimal məbləğini müəyyən edir.
4.14.
Standart
Gömrük xidməti mal bəyannaməsində rüsumlar və vergilər hesablanarkən buraxılan səhvlərin
rüsum və vergilərin qanunvericiliklə müəyyən edildiyindən daha az məbləğlərinin alınmasına və ya
tutulmasına gətirib çıxara biləcəyini və ya gətirib çıxardığını aşkar etdiyi hallarda, o, səhvləri düzəldir və
ödənilməmiş məbləğləri alır.
Bununla belə, həmin məbləğlər milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimal hədlərdən
aşağıdırsa, gömrük xidməti ödənilməmiş məbləğləri almır və ya tutmur.
B.
Rüsum və vergilərin ödənilmə müddətinin uzadılması
4.15.
Standart
Milli qanunvericilik rüsum və vergilərin ödənilmə müddətinin uzadılmasının mümkünlüyünü
nəzərdə tutursa, o bu cür müddət uzadılmasının hansı şərtlər altında verildiyini müəyyən edir.
4.16.
Standart
Rüsum və vergilərin ödənilmə müddəti uzadıldıqda, imkan dərəcəsində faizlər tutulmur.
4.17.
Standart
Rüsum və vergilərin ödənilməsi üzrə uzadılan müddət on dörd gündən az olmur.

A.
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Rüsum və vergilərin qaytarılması
4.18.
Standart
Rüsum və vergilərin qaytarılması, onların hesablanmasında edilmiş səhv nəticəsində rüsum və
vergilərin artıq ödənilməsi hallarında həyata keçirilir.
4.19.
Standart
Gətirilmə və ya aparılma anında mallarda qüsurlar aşkar edildiyi, yaxud hər hansı başqa şəkildə
onların razılaşdırılmış xüsusiyyətlərə uyğun gəlmədiyi, onların mal göndərən şəxsə, yaxud onun göstərdiyi
başqa şəxsə qaytarıldığı müəyyən edilmişsə, aşağıdakı şərtlərə əməl edildikdə, gətirilən və ya aparılan
mallar barəsində rüsumların və vergilərin qaytarılması həyata keçirilir:
■ mallar idxal ölkəsində istifadə, təmir edilməyibsə və ağlabatan müddətdə təkrar ixrac edilmişsə;
■ mallar ixrac edildikləri ölkədə istifadə, təmir edilməyibsə və ağlabatan müddətdə təkrar idxal
edilmişsə.
Bununla belə mallardan istifadə rüsum və vergilərin qaytarılmasına maneə törətmir, bir şərtlə ki,
bu cür istifadə qüsurların və ya təkrar ixraca yaxud təkrar idxala səbəb olmuş digər halların aşkar edilməsi
üçün vacib hesab edilsin.
Təkrar ixracın və təkrar idxalın alternativi kimi mallar gömrük nəzarəti altında və ya gömrük
xidmətinin icazəsi ilə dövlətin xeyrinə verilə bilər və ya gələcək kommersiya istifadəsi üçün yararsız hala
gətirilə bilər. Bu cür verilmə və ya məhv etmə dövlət üçün heç bir xərcə səbəb olmur.
4.20.
Keçid müddətli Standart
Gömrük xidmətinin icazəsi ilə əvvəl bəyan edilmiş gömrük rejimi dəyişdirildiyi hallarda, mallar
yeni seçilmiş gömrük rejimi altına yerləşdirilərkən, ödənilməli olan rüsum və vergilərin məbləğlərindən
artıq olan rüsum və vergilərin qaytarılması həyata keçirilir.
4.21.
Standart
Qaytarılmaya dair ərizələr üzrə qərarlar yazılı formada qəbul edilir və əlaqədar şəxslərə mümkün
qədər qısa müddətdə bildirilir, artıq ödənilmiş məbləğlərin qaytarılması ərizənin əsaslılığı yoxlanıldıqdan
sonra ən qısa müddətlərdə həyata keçirilir.
4.22.
Standart
Artıq ödənilmiş məbləğlərin rüsum və vergilərin hesablanması zamanı gömrük xidmətinin səhvinin
nəticəsi olduğu gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edildiyi hallarda qaytarılma prioritet qaydada həyata
keçirilir.
4.23.
Standart
Keçdikdən sonra qaytarılmaya dair ərizənin təmin edilə bilməyəcəyi müddətlər müəyyən edildiyi
halda, bu cür müddətlər yetərli olmalı və mövcud olduqları zaman rüsum və vergilər qaytarıla bilən hər bir
halın fərqli xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdırlar.
4.24.
Standart
Tutulan məbləğ milli qanunvericiliklə müəyyən edilən minimum məbləğdən az olduqda qaytarılma
həyata keçirilmir.

C.

V fəsil. Təminatlar
5.1.
Standart
Milli qanunvericilik təminatlar verilməsini tələb edən halları sadalayır və onların verilmə
formalarını müəyyən edir.
5.2.
Standart
Gömrük xidməti təminatların məbləğini müəyyən edir.
5.3.
Standart
Təminat verməsi tələb olunan istənilən şəxsə gömrük xidməti üçün məqbul olması şərti ilə təminat
formalarından birini seçməyə icazə verilir.
5.4.
Standart
Milli qanunvericiliklə nəzərdə tutulduğu hallarda, gömrük xidməti onun qarşısında götürülmüş
öhdəliyin yerinə yetiriləcəyinə əmindirsə, təminatlar verilməsini tələb etmir.
5.5.
Standart
Gömrük prosedurlarından irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təmini üçün təminatlar
verilməsi tələb olunduğu hallarda gömrük xidməti deklarantlardan, o cümlədən həmin gömrük ərazisindəki
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müxtəlif gömrük orqanlarında malları müntəzəm bəyan edən deklarantlardan baş təminatı qəbul edir.
5.6.
Standart
Təminatlar verilməsi tələb edildiyi hallarda bu təminatların ümumi məbləği mümkün qədər
minimal olur və rüsum və vergilərə münasibətdə zəruri halda tutulmalı olan məbləğdən artıq olmur.
5.7.
Standart
Təminatlar verilmişsə, bu təminatlar üzrə öhdəliklərdən azadetmə, gömrük xidməti icrasının təmini
üçün həmin təminatların verilmiş olduğu öhdəliklərin lazımi qaydada icra edildiyini yəqinləşdirdikdən
sonra mümkün qədər qısa müddətdə həyata keçirilir.
VI fəsil. Gömrük nəzarəti
6.1.
Standart
Gömrük ərazisinə gətirilən və oradan aparılan istənilən mallar, o cümlədən nəqliyyat vasitələri,
gömrük rüsum və vergilərinin tutulma obyektləri olub-olmadıqlarından asılı olmayaraq, gömrük
nəzarətindən keçməlidir.
6.2.
Standart
Gömrük nəzarəti gömrük qanunvericiliyinə əməl edilməsinin təmini üçün gərəkli olan hədlə
məhdudlaşır.
6.3.
Standart
Gömrük nəzarəti formaları seçilərkən, riskin idarə edilməsi sistemindən istifadə olunur.
6.4.
Standart
Gömrük xidməti yoxlanılmalı olan şəxslərin və malların, o cümlədən nəqliyyat vasitələrinin
müəyyən edilməsi üçün risklərin və bu cür yoxlamanın dərəcəsinin təhlili metodunu tətbiq edir.
6.5.
Standart
Gömrük xidməti riskin idarə olunması sisteminə dəstək vermək məqsədi ilə qanunvericiliyə əməl
edilməsinin qiymətləndirilməsi üzrə strategiya qəbul edir.
6.6.
Standart
Gömrük nəzarəti sisteminə audit metodları əsasında nəzarət daxil edilir.
6.7.
Standart
Gömrük xidməti gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə digər gömrük xidmətləri ilə
əməkdaşlığa və qarşılıqlı yardım haqqında sazişlər bağlamağa çalışır.
6.8. Standart
Gömrük xidməti gömrük qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün ticarət iştirakçıları ilə
əməkdaşlığa və qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandumlar bağlamağa çalışır.
6.9.
Keçid müddətli Standart
Gömrük xidməti gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi üçün, mümkün dərəcədə, informasiya
texnologiyalarından və elektron rabitə vasitələrindən istifadə edir.
6.10.
Standart
Gömrük xidmətinin tələbləri ilə uyğunlaşmanın təmin edilməsi məqsədi ilə gömrük xidməti ticarət
iştirakçılarının gömrük əməliyyatlarına təsir edən elektron rabitə sistemlərini qiymətləndirir.
VII fəsil. İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi
7.1.
Standart
Gömrük əməliyyatlarına kömək etmək məqsədi ilə, gömrük xidməti informasiya
texnologiyasından, onlar iqtisadi cəhətdən faydalı və gömrük xidmətləri və ticarət iştirakçıları üçün effektiv
olduqda, istifadə edir. Gömrük xidməti onun tətbiqi üçün şərtləri müəyyən edir.
7.2.
Standart
Kompüter sistemlərini tətbiq edərkən, gömrük xidməti müvafiq beynəlxalq standartları tətbiq edir.
7.3.
Standart
İnformasiya texnologiyaları tətbiq edilərkən, mümkün dərəcədə, bilavasitə marağı olan bütün
şəxslərlə maksimum geniş məsləhətləşmələr həyata keçirilir.
7.4.
Standart
Yeni və ya yenidən baxılmış milli qanunvericilik aşağıdakıları nəzərdə tutmalıdır:
■ yazılı sənədlərin təqdim edilməsi tələbinə alternativ olaraq elektron informasiya mübadiləsi
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üsullarını;

■ elektron, həmçinin sənəd əsasında həqiqiliyin müəyyən edilməsi metodlarını;
■ gömrük məqsədləri ilə istifadə üçün və lazım gəldikdə, digər gömrük xidmətləri və bütün digər
istifadəçilərlə informasiya mübadiləsi üçün, qanunla yol verilirsə, informasiya mübadiləsinin elektron
üsullarının köməyi ilə gömrük xidmətinin informasiyanı özündə saxlamaq hüququnu.
VIII fəsil. Gömrük orqanı ilə üçüncü tərəflər arasında münasibətlər
8.1. Standart
Marağı olan şəxslər gömrük xidməti ilə qarşılıqlı münasibətlərini, öz seçimlərinə görə, şəxsən və
ya onun adından fəaliyyət göstərən müvəkkil üçüncü şəxs vasitəsi ilə həyata keçirirlər.
8.2.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük xidməti ilə qarşılıqlı münasibətlərdə bir şəxsin digər şəxs üçün və ya
onun adından fəaliyyət göstərməsi üçün şərtləri və rüsum və vergilərin ödənilməsinə, eləcə də hər hansı
pozuntulara görə üçüncü tərəflərin gömrük xidməti qarşısında məsuliyyətini müəyyən edir.
8.3.
Standart
Marağı olan şəxsin seçiminə görə, gömrük əməliyyatları onun tərəfindən öz adından həyata
keçirildikdə, bu marağı olan şəxs üçün üçüncü şəxs tərəfindən gömrük əməliyyatları həyata keçirildiyi
zaman yaradılan əlverişli şəraitdən və ya qoyulan tələblərdən daha sərt şərait yaradılmamalı və ya daha sərt
tələblər qoyulmamalıdır.
8.4.
Standart
Müvəkkil edilmiş üçüncü şəxs gömrük xidməti ilə qarşılıqlı münasibətlərdə onu öz mənafeyini
təmsil etməyə müvəkkil etmiş şəxslə eyni hüquqlara malikdir.
8.5.
Standart
Gömrük xidməti ticarət iştirakçıları ilə rəsmi məsləhətləşmələr keçirərkən üçüncü şəxslərin iştirak
imkanını nəzərdə tutur.
8.6.
Standart
Gömrük xidməti üçüncü şəxsin gömrük əməliyyatlarına hansı şərtlər əsasında buraxılmadığını
müəyyən edir.
8.7.
Standart
Gömrük xidməti yazılı surətdə üçüncü şəxsi həmin şəxsin gömrük əməliyyatlarında iştirakından
imtinaya dair qərarı barədə xəbərdar edir.
IX fəsil. Gömrük xidmətinin informasiyası, qərarları və göstərişləri
A.
Ümumi səciyyəli informasiya
9.1.
Standart
Gömrük xidməti istənilən marağı olan şəxsin gömrük qanunvericiliyinin tətbiqi üzrə ümumi
xarakterli bütün zəruri informasiya ilə maneəsiz tanış olmasını təmin edir.
9.2.
Standart
Tanış olmaq imkanı təmin edilmiş informasiyada gömrük qanunvericiliyinin və ya inzibati tədbir
və ya tələblərin üzündən düzəlişlər edilməsinə ehtiyac varsa, gömrük xidməti bu cür dəyişikliklər qüvvəyə
minənədək, əvvəlcədən bildirmənin yolverilməz olduğu hallar istisna olmaqla, marağı olan şəxslərin bu
dəyişiklikləri nəzərə ala bilməsi üçün yetərli olan müddətlərdə dəqiqləşdirilmiş informasiya ilə maneəsiz
tanış olması imkanını təmin edir.
9.3.
Keçid müddətli Standart
Gömrük xidməti informasiyanın təqdim olunmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə informasiya
texnologiyalarını tətbiq edir.
B.
Konkret məsələlər üzrə informasiya
9.4.
Standart
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında gömrük xidməti mümkün qədər qısa müddətdə gömrük
qanunvericiliyi ilə bağlı marağı olan şəxs tərəfindən qoyulmuş konkret məsələlər üzrə mümkün qədər dəqiq
informasiya verir.
9.5.
Standart
Gömrük xidməti təkcə sorğu edilən informasiyanı yox, həm də marağı olan şəxsin nəzərinə
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çatdırmağı məqsədəuyğun hesab etdiyi, işə aid olan istənilən digər informasiyanı verir.
9.6.
Standart
İnformasiya verilərkən gömrük xidməti, bu cür yayılmanın milli qanunvericiliklə nəzərdə
tutulduğu və ya sanksiyalaşdırıldığı hallar istisna olmaqla, gömrük xidmətinin və ya üçüncü şəxslərin
mənafeyinə toxunan özəl və məxfi xarakterli məlumatların yayılmamasını təmin etməyə borcludur.
9.7.
Standart
Gömrük xidməti informasiyanı pulsuz verə bilməzsə, hər hansı ödəniş göstərilmiş xidmətlərin
təqribi dəyəri ilə məhdudlaşır.
C.
Qərarlar və göstərişlər
9.8.
Standart
Marağı olan şəxsin yazılı müraciəti əsasında gömrük xidməti qərarını yazılı formada və milli
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə təqdim edir. Qərar marağı olan şəxs üçün əlverişsizdirsə,
sonuncuya onun çıxarılma səbəbləri bildirilir və şikayətvermə hüququ izah edilir.
9.9.
Standart
Marağı olan şəxsin xahişi ilə gömrük xidməti, bütün zəruri hesab etdikləri informasiyaya malik
olduğu təqdirdə, icra üçün məcburi olan göstərişləri verir.
X fəsil. Gömrük məsələləri üzrə şikayətvermə
A.
Müraciət etmə hüququ
10.1.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük məsələləri üzrə şikayətvermə hüququnu nəzərdə tutur.
10.2.
Standart
Hüquqlarına və mənafeyinə bilavasitə gömrük xidmətinin qərarı və ya hərəkətsizliyi ilə toxunulan
istənilən şəxsin şikayətvermə hüququ vardır.
10.3.
Standart
Gömrük xidmətinin qərarı və ya hərəkətsizliyi ilə hüquqlarına və mənafeyinə toxunulan şəxsə, o,
gömrük xidmətinə verdikdən sonra, sorğusuna görə və milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətlərdə
bu cür qərarın və ya hərəkətsizliyin səbəbi bildirilir. Bu, şikayətvermə ilə nəticələnə və ya nəticələnməyə
bilər.
10.4.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük xidmətinə ilkin şikayətvermə hüququnu nəzərdə tutur.
10.5.
Standart
Şikayət gömrük xidməti tərəfindən təmin olunmadan saxlanıldığı halda, şikayətverən gömrük
xidmətindən asılı olmayan orqana sonradan şikayətvermə hüququna malikdir.
10.6.
Standart
Sonuncu instansiyada şikayətverən şəxs məhkəmə orqanına müraciət etməyə haqlıdır.
B.
Şikayətin forması və verilməsi üçün əsaslar
10.7.
Standart
Şikayət yazılı formada verilməli və əsaslandırılmalıdır.
10.8.
Standart
Gömrük xidmətinin qərarından verilən şikayət üçün elə müddətlər qoyulur ki, ərizəçinin şikayət
verilən qərarı öyrənmək və şikayət ərizəsi hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxtı olsun.
10.9.
Standart
Gömrük orqanlarına şikayət verildiyi hallarda gömrük xidməti eyni zamanda hər hansı təsdiqedici
sübutların təqdim edilməsini tələb etmir, lakin müvafiq hallarda bu cür sübutların təqdim edilməsi üçün
yetərli vaxt ayırır.
C.
Şikayətə baxılması
10.10. Standart
Gömrük xidməti şikayət üzrə qərar çıxarır və mümkün qədər qısa müddətdə ərizəçiyə müvafiq
yazılı bildiriş göndərir.
10.11. Standart
Gömrük xidməti şikayətin təmin edilməsini rədd edirsə, o, səbəbləri yazılı formada göstərir və
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ərizəçini onun müvafiq inzibati və ya müstəqil orqana sonrakı şikayətvermə hüququ, habelə bu cür şikayətin
verilməsi üçün ayrılmış müddət barədə məlumatlandırır.
10.12. Standart
Şikayət təmin olunursa, gömrük xidməti ən qısa müddətdə öz qərarını və ya müstəqil orqanın,
yaxud məhkəmə orqanının qərarını, əgər o, bu qərarla bağlı şikayət verməzsə, icra edir.
Əlavə 3
Xüsusi əlavələr
Xüsusi əlavəsi
Malların gömrük ərazisinə gətirilməsi
I fəsil. Mal bəyannaməsi verilənədək gömrük rəsmiyyətçilikləri
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.1 «yük bəyannaməsi» — kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitəsi gəldikdən və ya yola
düşdükdən əvvəl və ya bununla eyni anda təqdim edilən, gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən
aparılan yük haqqında gömrük xidməti tərəfindən tələb olunan informasiyanı əks etdirən məlumatlar;
E.2/F.3 «daşıyıcı» — malların faktiki daşınmasını həyata keçirən və ya nəqliyyat vasitəsindən
istifadəyə görə cavabdeh olan şəxs;
E.3/F2. «mal bəyannaməsi verilənədək gömrük rəsmiyyətçilikləri» — mallar gömrük ərazisinə
gətirildiyi andan gömrük rejimi altına yerləşdirilənədək, marağı olan şəxs tərəfindən və gömrük xidməti
tərəfindən həyata keçirilən bütün əməliyyatlar.
Prinsiplər
1. Standart
Mal bəyannaməsi verilənədək gömrük rəsmiyyətçilikləri bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilən
dərəcədə Baş əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Tövsiyə edilən qayda
Mal bəyannaməsi verilənədək gömrük rəsmiyyətçilikləri malların mənşə ölkəsindən və ya
göndərildiyi ölkədən asılı olmayaraq, eyni dərəcədə tətbiq edilməlidir.
Malların gömrük ərazisinə gətirilməsi
(a) Malların gömrük ərazisinə gətirilə biləcəyi yerlər
3.
Standart
Milli qanunvericilik malların gömrük ərazisinə gətirilmə yerlərini müəyyən edir. Gömrük xidməti
yalnız nəzarət məqsədləri üçün lazım bildiyi hallarda malların bilavasitə gömrük orqanına və ya gömrük
xidməti tərəfindən müəyyən edilən digər yerə çatdırılma marşrutlarını müəyyən edir. Bu yerlərin və
marşrutların təyin edilməsi üçün müəyyən amillər, o cümlədən ticarətin məxsusi tələbatları nəzərə alınır.
Bu Standart gömrük ərazisində yerləşən limanda və ya hava limanında dayanmadan həmin gömrük
ərazisini keçən dəniz və ya hava gəmiləri ilə daşınan mallar barədə tətbiq edilmir.
(b) Daşıyıcının vəzifələri
4.
Standart
Daşıyıcı bütün malların yük bəyannaməsində göstərilməsinə görə və ya onlar barədə
informasiyanın gömrük xidmətinin nəzərinə istənilən digər icazə verilmiş üsulla çatdırılmasına görə
gömrük xidməti qarşısında məsuliyyət daşıyır.
5.
Standart
Malların gömrük ərazisinə gətirilməsi daşıyıcı üçün onların gecikdirilmədən bilavasitə gömrük
orqanına və ya gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş digər yerə, tələb olunan yerlərdə müəyyən
edilmiş marşrutlarla getməklə çatdırmaq vəzifəsi yaradır. Bu zaman malların vəziyyətinin dəyişdirilməsinə
və ya qablaşdırmalarının zədələnməsinə, habelə gömrük plomblarının zədələnməsinə yol verilmir.
Bu Standart gömrük ərazisində yerləşən limanda və ya hava limanında dayanmadan həmin gömrük
ərazisini keçən dəniz və ya hava gəmiləri ilə daşınan mallar barədə tətbiq edilmir.
6.
Standart
Əgər malların gömrük ərazisinə gətirildikləri yerdən səlahiyyətli gömrük orqanına və ya müəyyən
1512

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

edilmiş digər yerə çatdırılması qəza və ya fors-major halları nəticəsində dayandırılırsa, daşıyıcı mallardan
icazəsiz istifadəyə yol verilməməsi və Gömrük xidmətinin və ya digər səlahiyyətli orqanların qəzanın
xarakteri və ya malların çatdırılmasının kəsilməsinə səbəb olmuş digər hallar barədə məlumatlandırılması
üçün bütün məqsədəuyğun tədbirləri görməyə borcludur.
Malların gömrük xidmətinə təqdim edilməsi
(a) Sənədlər
7.
Tövsiyə edilən qayda
Malların təqdim edilməli olduğu gömrük orqanı malların gömrük ərazisinə gətirildikləri yerdə
yerləşmirsə, gömrük xidməti yalnız nəzarət məqsədləri üçün bunu zəruri saydığı hallarda sənədlərin
gətirilmə yerində verilməsini tələb etməlidir.
8.
Standart
Gömrük xidməti sənədləri malların ona təqdim edilməsi ilə əlaqədar tələb etdiyi hallarda bu
sənədlərdə olan informasiya yalnız malların və nəqliyyat vasitələrinin eyniləşdirilməsi üçün lazım olan
məlumatlarla məhdudlaşır.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti tələb olunan məlumatları daşıyıcının adi sənədlərində olan məlumatlarla
məhdudlaşdırmalı və bu məqsədlər üçün nəqliyyat sahəsində beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulan
tələblərə əsaslanmalıdır.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti adətən yük bəyannaməsini malların təqdimi üçün tələb olunan yeganə sənəd kimi
qəbul etməlidir.
11.
Tövsiyə edilən qayda
Malların təqdimi üçün tələb olunan sənədlərin qəbulu üzrə məsul olan gömrük orqanı, həmçinin
mal bəyannaməsini də qəbul etməyə səlahiyyətləndirilməlidir.
12.
Tövsiyə edilən qayda
Əgər gömrük xidmətinə təqdim edilən sənədlər bu məqsədlər üçün işlədilməsi şərtləndirilməmiş
dildə, yaxud malların gətirildiyi ölkənin dili olmayan dildə tərtib olunmuşsa, gömrük xidməti əsasən bu
sənədlərdə olan müfəssəl məlumatların tərcüməsini tələb etmir.
(b) Malların iş vaxtından kənar gətirilməsi
13.
Standart
Gömrük xidməti gömrük orqanına iş vaxtından kənar gətirilmə halında mallardan gömrük
ərazisində icazəsiz istifadənin qarşısının alınması üçün daşıyıcı tərəfindən görülən ehtiyat tədbirlərini
müəyyən edir.
14.
Tövsiyə edilən qayda
Daşıyıcının sorğusu əsasında və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı hesab edilən səbəblərə görə,
sonuncu, imkan daxilində, mal bəyannaməsi verilənədək olan gömrük rəsmiyyətçiliklərinin gömrük
orqanının iş vaxtı xaricində yerinə yetirilməsinə icazə verməyə borcludur.
Malların boşaldılması
(a)
Malların boşaldılma yerləri
15.
Standart
Milli qanunvericilik malların boşaldılmasına icazə verilən yerləri müəyyənləşdirir.
16.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə,
sonuncu, malların boşaldılmasının bu məqsədlər üçün müəyyən edilməmiş digər yerlərdə həyata
keçirilməsinə icazə verməyə borcludur.
(b)
Malların boşaldılmasına başlanılması
17.
Standart
Yükün boşaldılmasına nəqliyyat vasitəsinin yük boşaltma yerinə gəlməsindən sonra ən qısa
müddətdə icazə verilir,
18.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə,
sonuncu, imkan daxilində malların gömrük orqanının iş vaxtından kənar keçirilməsinə icazə verməlidir.
Yığımlar
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19.

Standart
Aşağıdakılarla bağlı gömrük xidməti tərəfindən alınan yığımlar göstərilən xidmətlərin təqribi
dəyəri ilə məhdudlaşır.
■
mal bəyannaməsi verilənədək gömrük rəsmiyyətçiliklərinin gömrük orqanının iş vaxtından kənar
yerinə yetirilməsi ilə bağlı;
■
malların bu məqsədlər üçün müəyyən edilməmiş digər yerlərdə boşaldılması ilə bağlı və ya
malların gömrük orqanının iş vaxtından kənar boşaldılması ilə bağlı.
II fəsil. Malların müvəqqəti saxlanması
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.1 «yük bəyannaməsi» — kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitəsi gəldikdən və ya yola
düşdükdən əvvəl və ya bununla eyni anda təqdim edilən, gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən
aparılan yük haqqında gömrük xidməti tərəfindən tələb olunan informasiyanı əks etdirən məlumatlar;
E.2/F.2 «malların müvəqqəti saxlanması» — mal bəyannaməsi verilməsini gözləyərkən gömrük
xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş ərazilərdə və hasarlanmış və ya hasarlanmamış açıq yerlərdə
(müvəqqəti anbarlar adlanan) malların gömrük nəzarəti altında müvəqqəti saxlanması.
Prinsiplər
1.
Standart
Malların müvəqqəti saxlanması bu Fəslin müddəaları və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş
Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Gömrük xidməti ticarətin tələbatlarının ödənilməsinin təmini üçün zəruri saydığı bütün hallarda
müvəqqəti saxlanc anbarları yaradılmasına icazə verir.
3.
Tövsiyə edilən qayda
Miqdarından, mənşə ölkəsindən və ya göndərildiyi ölkədən asılı olmayaraq, bütün malların
müvəqqəti saxlancına icazə verilməlidir. Bununla belə, təhlükəli mallar, başqa mallara ziyan vura bilən
mallar, yaxud xüsusi saxlanma şəraiti tələb edən malların müvəqqəti saxlancına xüsusi təchiz edilmiş və
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən onların qəbulu üçün təyin edilmiş anbarlarda icazə verilməlidir.
Sənədlər
4.
Standart
Malları müvəqqəti saxlanca yerləşdirmək üçün tələb olunan yeganə sənəd, bu malların təsviri olan
və onlar gömrük xidmətinə təqdim edilərkən istifadə olunan sənəddir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti yük bəyannaməsini və ya digər kommersiya sənədini malların müvəqqəti saxlanca
qoyulması üçün lazım olan yeganə sənəd kimi qəbul etməyə bir şərtlə borcludur ki, bu yük bəyannaməsində
və ya digər kommersiya sənədində adı çəkilən mallar müvəqqəti anbara yerləşdirilsin.
Müvəqqəti anbarların idarə edilməsi
6.
Standart
Gömrük xidməti müvəqqəti anbarların qurulmasına, təchiz edilməsi və işinin təşkilinə aid tələbləri,
habelə malların saxlanması, anbar uçotunun və hesabatının aparılması və gömrük nəzarətinin həyata
keçirilməsi üçün şərtləri müəyyən edir.
İcazəli əməliyyatlar
7. Standart
Müvəqqəti saxlancda olan mallar barəsində gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə
görə onların dəyişilməz şəkildə qorunmasının təmini üçün adi əməliyyatların həyata keçirilməsinə icazə
verilir.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəqqəti saxlancda olan mallar barəsində gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə
görə onların müvəqqəti anbardan aparılmasının və sonrakı nəqlinin sürətləndirilməsi üçün zəruri olan adi
əməliyyatların həyata keçirilməsinə icazə verilməlidir.
Müvəqqəti saxlancın müddəti
9.
Standart
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Milli qanunvericilik müvəqqəti saxlanc üçün məhdud müddət müəyyən edirsə, bu müddət
idxalçının malların hər hansı başqa gömrük rejimi altında yerləşdirilməsi üçün zəruri rəsmiyyətçilikləri tam
şəkildə yerinə yetirmək imkanına malik olması üçün kifayət etməlidir.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə
gömrük xidməti ilkin müəyyən edilmiş müddəti uzatmalıdır.
Yararsız hala düşmüş və ya zədələnmiş mallar
11.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəqqəti anbardan aparılanadək qəza və ya fors-major hallar nəticəsində yararsız hala düşmüş,
xarab olmuş və ya zədələnmiş malların bir şərtlə yararsız, korlanmış və ya zədələnmiş halda gətirilmiş
mallar barəsində olduğu kimi gömrük rəsmiləşdirilməsinə icazə verilir ki, yararsızlıq korlanma və ya
zədələnmə gömrük xidməti üçün qənaətbəxş sayılan lazımi qaydada müəyyən edilsin.
Müvəqqəti anbardan aparma
12.
Standart
Mallar üzərində sərəncam vermək hüququna malik olan istənilən şəxs, hər bir halda tətbiq edilən
şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməsi şərti ilə on-ları müvəqqəti anbardan aparmağa haqlıdır.
13.
Standart
Mallar müvəqqəti anbardan müəyyən edilmiş müddətdə aparılmadıqda, milli qanunvericilik hansı
qaydaya əməl etmək lazım olduğunu müəyyənləşdirir.
Xüsusi əlavəsi
idxal
I fəsil. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.3 «sərbəst dövriyyə üçün buraxılış» — ödənilməli olan bütün idxal rüsumları və vergilər
ödənildikdən və bütün lazımi gömrük rəsmiyyətçilikləri yerinə yetirildikdən sonra gətirilən malların
gömrük ərazisində sərbəst dövriyyəyə daxil olmasını nəzərdə tutan gömrük rejimi;
E.2/F.1 «sərbəst dövriyyədə olan mallar» — gömrük xidməti tərəfindən üzərində sərəncam
verilməsinə məhdudiyyət qoyulmayan mallar.
Prinsiplər
1.
Standart
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq oluna biləcəyi dərəcədə, Baş
Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
Sənədlər
1.
Tövsiyə edilən qayda
Milli qanunvericilik mal bəyannaməsinin standart formasına alternativ olan mal bəyanetmə
formalarını nəzərdə tutmalıdır, bir şərtlə ki, onlar sərbəst dövriyyəyə buraxılış üçün nəzərdə tutulan mallara
aid zəruri məlumatların təqdim edilməsini təmin etsin.
II fəsil. Təkrar idxal
Anlayışların tərifi
Bu fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.3 «sərbəst dövriyyə üçün buraxılış» — ödənilməli olan bütün idxal rüsumları və vergilər
ödənildikdən və bütün lazımi gömrük rəsmiyyətçilikləri yerinə yetirildikdən sonra gətirilən malların
gömrük ərazisində sərbəst dövriyyəyə daxil olmasını nəzərdə tutan gömrük rejimi;
E.2/F.3 «kompensasiya edən məhsullar» — barəsində gömrük ərazisində emal rejimindən
istifadəyə icazə verilən, malların istehsalının, emalının və ya təmirinin nəticəsi olan məhsullar;
E.3/F.3 «geriyə qaytarmaq niyyəti elan edilməklə aparılan mallar» —
deklarant tərəfindən təkrar idxal niyyəti göstərilən, dəyişilməz halda təkrar idxal edilməsinin təmini
üçün barələrində gömrük xidməti tərəfindən eyniləşdirmə üzrə tədbirlər görülə bilən mallar;
E.4/F.1 «sərbəst dövriyyədə olan mallar» — gömrük xidməti tərəfindən üzərində sərəncam
verilməsinə məhdudiyyət qoyulmayan mallar.
1515

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

E.5/F.4 «eyni vəziyyətdə təkrar idxal» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq əvvəllər
aparılmış mallar bir şərtlə idxal gömrük rüsumları və vergilərindən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə
buraxılır ki, onlar xaricdə istehsal, emal və ya təmir üzrə heç bir əməliyyata məruz qalmamış olsunlar və
aparılma ilə bağlı verilmiş rüsumların və vergilərin qaytarılması və ya əvəzinin ödənilməsi, yaxud onlardan
azad edilmə və ya istənilən subsidiyalar və ya digər ödəmələr nəticəsində tələb olunmalı bütün məbləğlər
ödənilmiş olsun. Təkrar idxala sərbəst dövriyyədə olmuş və ya kompensasiya edən məhsullar olmuş mallar
barəsində yol verilə bilər.
Prinsiplər
1.
Standart
Eyni vəziyyətdə təkrar idxal bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş Əlavənin
müddəaları ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Eyni vəziyyətdə təkrar idxala hətta o halda icazə verilir ki, aparılmış malların yalnız bir hissəsi
qaytarılsın.
3.
Standart
Əgər şərait əsas verirsə, eyni vəziyyətdə təkrar idxala hətta malların geriyə gətirilməsi onları
aparmış şəxs yox, başqa şəxs tərəfindən həyata keçirildiyi halda da icazə verilir.
4.
Standart
Eyni vəziyyətdə təkrar idxal o əsasa görə rədd edilməməlidir ki, mallar xaricdə olarkən istifadə
olunmuş və ya zədələnmiş, yaxud da köhnəlmiş vəziyyətə düşmüşdür.
5.
Standart
Eyni vəziyyətdə təkrar idxala o əsasa görə rədd cavabı verilməməlidir ki, xaricdə olarkən mallar,
onların qorunması və saxlanması üçün lazım olan əməliyyatlara məruz qalmışlar, lakin bir şərtlə ki, bu cür
əməliyyatlar malların aparılması anında onların dəyərinin artmasına səbəb olmasın.
6.
Standart
Eyni vəziyyətdə təkrar idxal bilavasitə xaricdən gətirilən mallarla məhdudlaşmır, ona həmçinin
artıq başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilmiş mallar üçün də yol verilir.
7. Standart
Eyni vəziyyətdə təkrar idxal o əsasa görə rədd edilməməlidir ki, mallar onların geriyə gətirilməsi
niyyəti barədə elan edilmədən aparılmışdır.
Eyni vəziyyətdə təkrar idxal üçün vaxt məhdudiyyəti
8.
Standart
Elə bir müddət müəyyən edilmişsə ki, o keçdikdən sonra eyni vəziyyətdə təkrar idxala yol verilmir,
onun davamiyyəti hər bir hala dair müxtəlif xüsusatları nəzərə almaq üçün kifayət etməlidir.
Səlahiyyətli gömrük orqanları
9.
Standart
Gömrük xidməti yalnız o hallarda eyni vəziyyətdə təkrar idxal edilən malların aparıldıqları gömrük
orqanında bəyan edilməsini tələb edir ki, bu cür bəyanetmə təkrar idxal rejiminə kömək etsin.
Mal bəyannaməsi
10.
Standart
Malların beynəlxalq daşınması üçün istifadə edilən qablaşdırmaların, konteynerlərin, altlıqların və
kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin təkrar idxalı üçün o halda yazılı mal bəyannaməsi tələb olunur
ki, bu, qablaşdırılmaların, konteynerlərin, altlıqların və kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin
aparılması zamanı sərbəst dövriyyədə olmaları gömrük xidməti üçün qənaətbəxş üsulla təsdiq edilsin.
Geriyə gətirilmək niyyəti bildirilməklə aparılan mallar
11.
Standart
Deklarantın sorğusu ilə gömrük xidməti geriyə qaytarmaq niyyəti bildirilməklə malların
aparılmasına icazə verir və onların təkrar idxalına kömək edən bütün lazımi tədbirləri görür.
12.
Standart
Gömrük xidməti geriyə qaytarmaq niyyəti bildirilməklə aparılan malların eyniləşdirilməsinə aid
tələbləri müəyyən edir. Bu, həyata keçirildikdə, malların xarakteri və toxunulan maraqların mühümlüyü
lazımi qaydada nəzərə alınır.
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Tövsiyə edilən qayda
Geriyə qaytarmaq niyyəti bildirilməklə aparılan mallara münasibətdə tətbiq edilə bilən ixrac
rüsumları və vergilərindən şərti azadetmə tətbiq edilməlidir.
14.
Standart
Hər bir halda tətbiq edilə bilən müvafiq şərtlər və rəsmiyyətçiliklərə əməl olunmuşsa, marağı olan
şəxsin sorğusu ilə gömrük xidməti geriyə qaytarmaq niyyəti bildirilməklə malların aparılmasını birdəfəlik
ixracla əvəz etməyə icazə verir.
15.
Tövsiyə edilən qayda
Əgər eyni mal dəfələrlə geriyə qaytarmaq niyyəti bildirilməklə aparılırsa, deklarantın sorğusu ilə
gömrük xidməti mal ilk dəfə aparılarkən verilən, geriyə qaytarmaq niyyəti elan edilməklə aparılmaya dair
bəyannamənin təkrar idxalın sonrakı halları və bu malın müəyyən vaxt ərzində aparılması üçün etibarlı
olmasına icazə verməyə borcludur.

13.

III fəsil. İdxal rüsum və vergilərindən azad edilmə
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.2 «sərbəst dövriyyə üçün buraxılış» — ödənilməli olan bütün idxal rüsumları və vergilər
ödənildikdən və bütün lazımi gömrük rəsmiyyətçilikləri yerinə yetirildikdən sonra gətirilən malların
gömrük ərazisində sərbəst dövriyyəyə daxil olmasını nəzərdə tutan gömrük rejimi;
E.2/F.1 «idxal gömrük rüsum və vergilərindən azad edilmə» — mallar müəyyən şərtlər və
müəyyən məqsədlərlə gətirilmişsə, adi tarif təsnifatından və ya ödənilməli olan gömrük rüsum və
vergilərinin məbləğindən asılı olmayaraq, malların idxal gömrük rüsum və vergilərindən azad edilməklə
sərbəst dövriyyəyə buraxılması.
Prinsiplər
1.
Standart
Sərbəst dövriyyəyə buraxılış üçün bəyan edilmiş mallar üzrə idxal gömrük rüsum və vergilərindən
azad edilmə bu Fəslin müddəaları ilə tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Milli qanunvericilik idxal gömrük rüsum və vergilərindən azad edilmə hallarının siyahısını
müəyyən edir.
3.
Standart
İdxal gömrük rüsum və vergilərindən azad edilmə bilavasitə xaricdən gətirilən mallarla
məhdudlaşmır, ona həmçinin başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilmiş mallar üçün də yol verilir.
4.
Tövsiyə edilən qayda
İdxal gömrük rüsum və vergilərindən azad edilmə beynəlxalq müqaviləyə görə qarşılıqlılıq
əsasında tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, bu cür azad edilmə malların mənşə ölkəsindən və ya
göndərilmə ölkəsindən asılı olmayaraq tətbiq edilməlidir.
5.
Standart
Milli qanunvericilik idxal gömrük rüsum və vergilərindən azad edilmə üçün ilkin icazə tələb
olunduğu halların siyahısını və bu cür icazəni verməyə səlahiyyətləndirilmiş orqanları müəyyən edir. Bu
cür hallar mümkün qədər az olmalıdır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Razılığa gələn Tərəflər, malların beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş idxal rüsum və
vergilərindən azad olunması tətbiq edilərkən, onlarda qoyulmuş şərtləri nəzərə almalı, habelə bu cür
beynəlxalq müqavilələrə qoşulma imkanını diqqətlə öyrənməlidirlər.
7.
Tövsiyə edilən qayda
İdxal rüsum və vergilərindən və iqtisadi qadağa və məhdudiyyətlərdən azad edilmə, göstərilən
şərtlər əsasında, həmçinin bu cür azadetmənin tətbiq edilməsi üçün milli qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
bütün digər tələblərə əməl edilməklə, aşağıdakı mallar üzrə tətbiq edilməlidir:
(a)
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müvəkkil edilmiş təşkilatlar və ya laboratoriyalar üçün
nəzərdə tutulmuş hallarda insan mənşəli müalicəvi preparatlar, qan və hüceyrə qruplarının təyin edilməsi
üçün reaktivlər;
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gömrük xidməti tərəfindən çox cüzi dəyərə malik nümunələr kimi qiymətləndirilən və yalnız
onlarla eyni növdən olan mallara sifarişlər alınması məqsədi ilə istifadə edilməli olan, kommersiya dəyəri
olmayan nümunələr;
(c)
kommersiya, sənaye və ya kənd təsərrüfatı təyinatlı qurğular və ya avadanlıqlardan başqa,
şəxs tərəfindən bu ölkəyə daimi yaşayış yerinə köçmə məqsədi ilə, bu şəxslə birlikdə və ya ondan ayrıca
ölkəyə gətirilən, həmin şəxs və ya onun ailə üzvləri tərəfindən şəxsi və peşə məqsədləri ilə istifadə üçün
nəzərdə tutulmuş daşınan əmlak;
(ç) əvvəlki sahibi vəfat edən zaman gətirilmə ölkəsində əsas daimi yaşayış yeri olan şəxs tərəfindən
miras alınmış əşyalar, bir şərtlə ki, bu şəxsi əmlak əşyaları vəfat etmiş sahibi tərəfindən şəxsi məqsədlər
üçün istifadə edilmiş olsun;
(d)
spirt, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla, ümumi dəyərləri pərakəndə satış
qiymətləri əsasında milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdən artıq olmayan şəxsi hədiyyələr;
(e)
müvəkkil xeyriyyəçilik və insansevərlik təşkilatı tərəfindən və onun nəzarəti altında ehtiyacı
olan şəxslərə pulsuz paylanması üçün bu təşkilata hədiyyə kimi göndərilən, yeyinti məhsulları, dərmanlar,
paltar və adyallar kimi mallar;
(ə) gömrük xidməti tərəfindən olunan təsdiqedici sənədlər təqdim edilmək şərti ilə, idxal ölkəsində
daimi yaşayan şəxslərə mükafatlar;
(f)
səlahiyyətli orqanların buna müvəkkil etdiyi təşkilatlar tərəfindən gətirilən, hərbi
qəbiristanlıqların tikintisi, təmiri və tərtibatı üçün materiallar; tabutlar, dəfn urnaları və tərtibat üçün dəfn
ləvazimatları;
(g)
milli qanunvericiliklə müəyyən edilən, kommersiya dəyəri olmayan sənədlər, blanklar,
nəşrlər, hesabatlar və sair predmetlər;
(ğ) dini sitayiş əşyaları; və
(h)
testləşdirmə məqsədi ilə gətirilən məhsullar, bir şərtlə ki, bu məhsulların gətirilən miqdarı
testləşdirmə üçün birmənalı şəkildə lazım olan miqdardan artıq olmasın və bu məhsullar testləşdirmə
zamanı tam istifadə olunsun, yaxud qalmış məhsullar təkrar ixrac olunsun və ya gömrük xidmətinin nəzarəti
altında kommersiya baxımından dəyərsiz vəziyyətə salınsın.

(b)

Xüsusi əlavəsi ixrac
I fəsil. Birdəfəlik ixrac
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.1 «Birdəfəlik ixrac» — gömrük ərazisindən aparılan və daimi onun hüdudlarından kənarda
qalmaq üçün nəzərdə tutulan, sərbəst dövriyyədə olan mallara tətbiq edilə bilən gömrük rejimi.
Prinsiplər
1.
Standart
Birdəfəlik ixrac bu Fəslin müddəaları ilə, tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş Əlavənin müddəaları
ilə tənzimlənir.
Sənədləşmə
2.
Tövsiyə edilən qayda
Milli qanunvericilik malların mal bəyannaməsinin standart formasına alternativ olan bəyanetmə
formalarını nəzərdə tutmalıdır, bu şərtlə ki, onlar birdəfəlik ixrac üçün nəzərdə tutulan mallara aid zəruri
məlumatların təqdim edilməsini təmin etsinlər.
Təyinat məntəqəsinə gəlmənin təsdiqi
3.
Standart
Gömrük xidməti malların xarici ölkəyə gəlməsi faktının təsdiqini məcburi qaydada tələb etmir.
Ç. Xüsusi əlavəsi
Gömrük anbarları və sərbəst zonalar
II fəsil. Gömrük anbarları
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
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E.1/F.1 «gömrük anbarı rejimi» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq gətirilən mallar
gömrük nəzarəti altında bunun üçün müəyyən edilmiş yerdə (gömrük anbarında) idxal gömrük rüsumları
və vergiləri ödənilmədən saxlanılır.
Prinsiplər
1.
Standart
Gömrük anbarı rejimi bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq oluna biləcəyi dərəcədə Baş Əlavənin
müddəaları ilə tənzimlənir.
Gömrük anbarlarının tipləri
2.
Standart
Milli qanunvericilik mallar üzərində sərəncam vermək hüququ olan istənilən şəxslər üçün açıq olan
gömrük anbarları (açıq gömrük anbarları) nəzərdə tutur.
3.
Standart
Ticarətin spesifik tələbatlarını ödəmək üçün zəruri olduğu hallarda, milli qanunvericilik yalnız
müəyyən şəxslər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulan gömrük anbarları (qapalı gömrük anbarları)
nəzərdə tutur.
Yaradılması, işinin təşkili və nəzarət
4.
Standart
Gömrük xidməti gömrük anbarlarının yaradılması, yararlılığı və işinin təşkilinə, habelə gömrük
nəzarəti məqsədləri ilə görülən tədbirlərə aid tələbləri müəyyən edir.
Malların gömrük anbarlarında saxlanması, uçot və hesabat aparılması üzrə görülən tədbirlər
gömrük xidməti ilə razılaşdırılmalıdır.
Malların saxlanca buraxılması
5.
Tövsiyə edilən qayda
Açıq Gömrük anbarlarında aşağıdakı mülahizələrə əsasən müəyyən edilənlərdən başqa, idxal
rüsumları və vergiləri tutulan və ya qadağalar və məhdudiyyətlər altına düşən, gətirilən malların bütün
növlərinin saxlanmasına icazə verilməlidir:
■
ictimai əxlaq və ya asayiş, ictimai təhlükəsizlik, ictimai gigiyena və ya sağlamlıq, yaxud baytarlıq
və ya fitosanitar qaydaları;
■
patentlərin, ticarət nişanlarının və müəllif hüquqlarının qorunması. Təhlükəli mallar, başqa
mallara ziyan vura bilən mallar və ya xüsusi saxlanc şəraiti tələb edən mallar xüsusi olaraq bu cür malların
saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş gömrük anbarlarında saxlanmalıdır.
6.
Standart
Gömrük xidməti qapalı gömrük anbarlarında saxlanmaya buraxılan malların növlərini təyin edir.
7.
Tövsiyə edilən qayda
Barələrində ixrac zamanı idxal gömrük rüsumları və vergilərinin qaytarılması nəzərdə tutulan
mallar, bu cür qaytarılma hüququ almaq üçün gömrük anbarlarına o şərtlə buraxıla bilər ki, onlar sonradan
ixrac üçün nəzərdə tutulsunlar.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəqqəti idxal rejimi altına yerləşdirilmiş mallar gömrük anbarlarına, onların sonradan ixracı və
ya onlar üzərində digər icazəli sərəncamvermə məqsədləri ilə bu rejim üzrə öhdəliklər dayandırılmaqla və
ya bitirilməklə buraxıla bilərlər.
9.
Tövsiyə edilən qayda
İxrac üçün nəzərdə tutulmuş, daxili rüsumlar və vergilər tutulmalı olan və ya tutulmuş mallar bu
cür daxili rüsumlar və vergilərdən azad edilmə və ya onların qaytarılması hüququnu almaq məqsədi ilə
gömrük anbarlarına bir şərtlə buraxıla bilərlər ki, onlar sonradan ixrac üçün nəzərdə tutulmuş olsunlar.
İcazə verilən əməliyyatlar
10.
Standart
Saxlancda olan mallar üzərində sərəncam vermək hüququ olan istənilən şəxsə, gömrük xidməti
tərəfindən əsaslı sayılan səbəblər olduqda, aşağıdakılara icazə verilir:
(a)
malları yoxlamağa;
(b)
tətbiq edilə biləcəyi halda, idxal rüsumları və vergilərini ödəməklə nümunələr/problar
götürməyə;
(c)
malların salamatlığının təmini üçün lazım olan əməliyyatları icra etməyə; və
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(ç) qablaşdırmaların və ya əmtəə keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün lazım olan mallarla adi
rəftar formalarının, yaxud da partiyalara bölmə, qablaşdırma yerlərinin qruplaşdırılması, çeşidləmə,
markalama və malların yenidən qablaşdırılması kimi onların göndərilməyə hazırlanması üçün digər adi
əməliyyatları icra etməyə.
Saxlanc müddəti
11.
Standart
Gömrük xidməti ticarətin tələbatlarını nəzərə almaqla malların gömrük anbarlarında saxlanması
üçün icazə verilmiş maksimal müddətini müəyyən edir, xarab olmayan mallarla bağlı bu cür müddət bir
ildən az olmamalıdır.
Sahiblik hüququnun ötürülməsi
12.
Standart
Gömrük anbarında olan mallar üzərində sahiblik hüququnun ötürülməsinə icazə verilir.
Malların korlanması
13.
Standart
Gömrük anbarı rejimi altında olduqları zaman və ya fors-major halları nəticəsində yararsız hala
düşmüş və ya korlanmış mallar barədə, onların yararsız və ya korlanmış halda gətirilmiş olduqları halda
olduğu kimi, sərbəst dövriyyəyə buraxılış üçün bəyan edilməsinə icazə verilir, bir şərtlə ki, bu yararsızlıq
və ya korlanma gömrük xidməti üçün qənaətbəxş olan lazımi qaydada müəyyən edilmiş olsun.
Malların götürülməsi
14.
Standart
Mallar üzərində sərəncam vermək hüququ olan istənilən şəxsə, hər bir halda tətbiq edilə bilən
şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməklə, malları başqa gömrük orqanına və ya başqa gömrük rejimi
altına yerləşdirmək üçün tamamilə və ya gömrük anbarından hissə- hissə götürməyə icazə verilir.
15.
Standart
Milli qanunvericilik mallar gömrük anbarından müəyyən edilmiş müddətdə aparılmadığı halda
hansı qaydaya əməl etmək lazım olduğunu müəyyən edir.
Gömrük anbarının bağlanması
16.
Standart
Gömrük anbarı ləğv edildikdə, əlaqədar şəxslərə hər bir halda tətbiq edilə bilən şərtlərə və
rəsmiyyətçiliklərə əməl etməklə, malları başqa gömrük anbarına keçirmək və ya başqa gömrük rejimi altına
yerləşdirmək üçün yetərli vaxt verilməlidir.
III fəsil. Sərbəst zonalar
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.1 «sərbəst zona» — Razılığa gələn Tərəfin ərazisinin elə bir hissəsidir ki, onun hüdudları
daxilində oraya yerləşdirilmiş mallar adətən idxal gömrük rüsumları və vergiləri barəsində gömrük
ərazisinin hüdudlarından kənarda olan mallar hesab olunur.
Prinsiplər
1.
Standart
Sərbəst zonalara tətbiq edilən gömrük qaydaları bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi
dərəcədə, Baş əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
Yaradılması və nəzarət
2.
Standart
Milli qanunvericilik sərbəst zonaların yaradılmasına, bu cür zonalara buraxıla bilən malların
kateqoriyalarına aid şərtləri müəyyən edir və sərbəst zonalarda olarkən malların məruz qala biləcəyi
əməliyyatların xarakterini nəzərdə tutur.
3.
Standart
Gömrük xidməti, sərbəst zonaların yararlılığına, qurulması və planlaşdırılmasına aid müvafiq
tələblər daxil olmaqla, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün şərtləri müəyyən edir.
4.
Standart
Gömrük xidməti istənilən vaxt sərbəst zonada olan mallar üzərində yoxlama həyata keçirməyə
haqlıdır.
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Malların buraxılması
Standart
Sərbəst zonaya təkcə bilavasitə xaricdən gətirilən mallar yox, həmçinin əlaqədar Razılığa gələn
Tərəfin gömrük ərazisindən gətirilən mallar da buraxılır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Xaricdən gətirilmiş malların sərbəst zonaya buraxılması, aşağıdakı mülahizələrə əsasən müəyyən
edilmiş əsaslardan başqa, mənşə ölkəsindən, göndərilmə və ya təyinat ölkəsindən asılı olmayaraq, təkcə
həmin malların qadağalar və ya məhdudiyyətlər altına düşməsi əsasında rədd edilməməlidir:
■
ictimai əxlaq və ya asayiş, ictimai təhlükəsizlik, ictimai gigiyena və ya sağlamlıq, yaxud da
baytarlıq və ya fitosanitar qaydalar; və ya
■
patentlərin, ticarət nişanlarının və müəllif hüquqlarının qorunması. Təhlükəli mallar, başqa
mallara ziyan vura bilən mallar və ya xüsusi saxlanc şəraiti tələb edən mallar bu cür malların saxlanması
üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş sərbəst zonalarda saxlanma üçün buraxılmalıdır.
7.
Standart
Aparıldıqları zaman barələrində idxal rüsum və vergilərindən azad edilmə və ya onların
qaytarılması nəzərdə tutulan, sərbəst zonaya buraxılan mallara, onlar sərbəst zonaya yerləşdirildikdən
dərhal sonra bu cür azad edilmə, yaxud rüsum və vergilərin qaytarılması tətbiq edilir.
8.
Standart
Aparıldıqları zaman barələrində daxili rüsum və vergilərdən azad edilmə və ya onların qaytarılması
nəzərdə tutulan, sərbəst zonaya buraxılan mallara, onlar sərbəst zonaya yerləşdirildikdən sonra bu cür azad
edilmə və ya rüsum və vergilərin qaytarılması tətbiq edilir.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Malları müşayiət edən sənədlərdə lazımi məlumatlar varsa, gömrük xidməti sərbəst zonaya
bilavasitə xaricdən gətirilmiş mallara dair mal bəyannaməsi tələb etməməlidir.
Təminatlar
10.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti malların sərbəst zonaya buraxılması üçün təminatlar tələb etməməlidir.
İcazə verilən əməliyyatlar
11.
Standart
Sərbəst zonaya buraxılmış mallara münasibətdə onların salamatlığının təmini üçün əməliyyatların,
habelə qablaşdırmalarının və ya əmtəə keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün mallarla adi rəftar
formalarının, yaxud da partiyalara bölmə, qablaşdırma yerlərinin qruplaşdırılması, çeşidləmə, markalanma
və malların yenidən qablaşdırılması kimi onların göndərilməyə hazırlanması üçün digər adi əməliyyatların
icrasına icazə verilir.
12.
Standart
Əgər səlahiyyətli orqanlar sərbəst zonada emal və ya istehsal üzrə əməliyyatların həyata
keçirilməsinə yol verirlərsə, bu orqanlar mallar üzərində aparılan emal və ya istehsal əməliyyatlarının
ümumi cəhətlərini və/və ya təfsilatların sərbəst zonanın bütün ərazisində tətbiq edilən qaydalarda, yaxud
da bu əməliyyatları həyata keçirən təşkilata verilən icazədə müəyyən edirlər.
Sərbəst zona hüdudlarında istehlak olunan mallar
13.
Standart
Milli qanunvericilik sərbəst zonada istehlak edilən malların rüsum və vergilərdən azad edilməklə
sərbəst zonaya buraxıla biləcəyi halların siyahısını və əməl edilməli şərtləri müəyyən edir.
Sərbəst zonada olma müddəti
14.
Standart
Malların sərbəst zonada olma müddəti yalnız müstəsna hallarda məhdudlaşdırılır.
Mülkiyyət hüquqlarının verilməsi
15.
Standart
Sərbəst zonaya buraxılmış mallara mülkiyyət hüquqlarının verilməsinə yol verilir.
Malların aparılması
16.
Standart
Sərbəst zonaya buraxılmış və ya orada istehsal edilmiş malların, hər bir halda tətbiq edilə bilən
şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməklə, tamamilə və ya qismən başqa sərbəst zonaya aparılmasına

5.
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və ya başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilməsinə icazə verilir.
17.
Standart
Sərbəst zonadan aparılma zamanı lazım olan yeganə bəyannamə, onları müəyyən edilmiş və tələb
olunan gömrük rejimi altına yerləşdirmək üçün adətən tələb olunan mal bəyannaməsidir.
18.
Tövsiyə edilən qayda
Əgər sərbəst zonadan aparıldıqdan sonra birbaşa xaricə göndərilən mallar barədə gömrük
xidmətinə sənəd təqdim edilməlidirsə, gömrük xidməti artıq malları müşayiət edən sənədlərdə olan
məlumatlardan artıq məlumatlar tələb etməməlidir.
Rüsum və vergilərin hesablanması
19.
Standart
Sərbəst zonadan aparılarkən, sərbəst dövriyyə üçün buraxıla bilən malların dəyərinin və miqdarının
təyin edilməsi məqsədi ilə nəzərə alınmalı olan zamanı, habelə şəraitdən asılı olaraq onlara tətbiq edilə
bilən idxal və ya daxili rüsum və vergilərin dərəcələrini milli qanunvericilik müəyyən edir.
20.
Standart
Milli qanunvericilik sərbəst zonada emal və ya istehsal üzrə əməliyyatlardan sonra sərbəst dövriyyə
üçün buraxılan mallardan şəraitdən asılı olaraq, tutula bilən idxal və ya daxili rüsum və vergilərin
məbləğinin müəyyən edilməsi üçün tətbiq edilən qaydaları müəyyən edir.
Sərbəst zonanın bağlanması
21.
Standart
Sərbəst zona ləğv edildiyi halda əlaqədar şəxslərə, hər bir halda tətbiq edilə bilən şərtlərə və
rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməklə malların başqa sərbəst zonaya aparılması və ya hər hansı bir gömrük
rejimi altına yerləşdirilməsi üçün yetərli vaxt verilməlidir.
Xüsusi əlavəsi Tranzit
VI fəsil. Gömrük tranziti
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E.1/F.4 «müvəkkil yük alan» — malları təyinat gömrük orqanına təqdim etmədən, onları
bilavasitə öz ərazisində almağa gömrük xidməti tərəfindən müvəkkil edilmiş şəxs;
E2./F5. «müvəkkil yükgöndərən» — malları göndərən gömrük orqanına təqdim etmədən,
bilavasitə öz ərazisindən göndərməyə gömrük xidməti tərəfindən müvəkkil edilmiş şəxs;
E3./F1. «nəzarət edən gömrük orqanı» — bir və ya daha çox müvəkkil yükgöndərənə və ya
yükalana görə cavabdehlik daşıyan və bu baxımdan bütün gömrük tranzit əməliyyatları üçün xüsusi
funksiya yerinə yetirən gömrük orqanı;
E4./F7. «gömrük tranziti» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq mallar gömrük nəzarəti
altında bir gömrük orqanından digər gömrük orqanına nəql edilir;
E5./F6. «gömrük tranzit əməliyyatı» — malların gömrük tranziti rejimi altında göndərən gömrük
orqanından təyinat gömrük orqanına nəqli;
E6./F. «göndərən gömrük orqanı» — gömrük tranziti əməliyyatının başlandığı istənilən gömrük
orqanı;
E7./F. «təyinat gömrük orqanı» — gömrük tranziti əməliyyatının başa çatdığı istənilən gömrük
orqanı;
E8./F. «nəqliyyat vahidi»:
(a)
çıxarılan hissələri də daxil olmaqla, bir kub metr və daha çox daxili həcmə malik
konteynerlər;
(b)
yedəklər və yarımyedəklər daxil olmaqla, yol nəqliyyat vasitələri;
(c)
dəmiryol sərnişin və ya yük vaqonları;
(ç) lixtlər, barjalar və digər gəmilər və
(d)
təyyarələr.
Prinsiplər
1.
Standart
Gömrük tranziti bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş əlavənin müddəaları
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ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Gömrük xidməti malların öz ərazisində gömrük tranziti rejimi altında aşağıdakı daşınmalarına
icazə verir:
(a)
giriş məntəqəsindən çıxış məntəqəsinədək;
(b)
giriş məntəqəsindən daxili gömrük orqanınadək;
(c)
daxili gömrük orqanından çıxış məntəqəsinədək;
(ç) bir daxili gömrük orqanından digər daxili gömrük orqanınadək.
3.
Standart
Gömrük tranziti rejimində daşınan mallardan gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərə
əməl edilməklə və istənilən zəruri təminatlar verilməklə rüsum və vergilər tutulmur.
4.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük tranziti rejimindən irəli gələn öhdəliklərə əməl edilməsinə görə, o
cümlədən malların təyinat gömrük orqanına gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun
olaraq dəyişməz halda təqvim edilməsinə görə gömrük xidməti qarşısında məsul olan şəxsləri müəyyən
edir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti əmin olduqda ki, gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərə əməl
edilmişdir, şəxsləri müvəkkil yükgöndərənlər və ya müvəkkil yük alanlar kimi tanıyır.
Göndərən gömrük orqanındakı rəsmiyyətçiliklər
(a) Gömrük tranziti üçün mal bəyannaməsi
6.
Standart
Lazımi məlumatların müfəssəl şəkildə ifadə edildiyi istənilən kommersiya və ya nəqliyyat sənədi
gömrük tranziti üçün mal bəyannaməsinin təsviri hissəsi kimi qəbul edilir və bu qəbul edilmə bu cür
sənəddə qeyd olunur.
7.
Tövsiyə edilən qayda
Sənəd gömrük xidmətinin bütün tələblərinə cavab verirsə, gömrük xidməti müvafiq yükə aid
istənilən kommersiya və ya nəqliyyat sənədini gömrük tranziti üçün mal bəyannaməsi kimi qəbul etməlidir.
Bu qəbul etmə bu cür sənəddə qeyd olunur.
(b) Yükün plomblanması və eyniləşdirilməsi
8.
Standart
Göndərən gömrük orqanı təyinat gömrük orqanının malı eyniləşdirə və istənilən icazəsiz
müdaxiləni aşkara çıxara bilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görür.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Başqa beynəlxalq sazişlərlə nəzərdə tutulmayıbsa, gömrük xidməti adətən nəqliyyat vahidlərinin
malların gömrük plombları altında nəqli üçün əvvəlcədən buraxılmasını tələb etməməlidir.
10.
Standart
Yük nəqliyyat vahidində daşındığı və bu zaman gömrük xidməti tərəfindən plomblanmalı olduğu
hallarda gömrük plombları bilavasitə nəqliyyat vahidinə vurulur, lakin bu nəqliyyat vahidi aşağıdakı
qaydada qurulmalı və təchiz edilməlidir:
(a)
gömrük plombları sadə və etibarlı üsulla qoyula bilməlidir;
(b)
görünən açılma izləri qoymadan və ya gömrük plombu zədələnmədən nəqliyyat vahidinin
plomblanmış hissəsindən heç bir mal götürülə və ya oraya qoyula bilməməlidir;
(c)
malların gizlədilməsi üçün gizli yerlər olmamalıdır; və
(ç) mallar saxlana bilən bütün yerlər gömrük yoxlanması üçün əlverişli olmalıdır.
Gömrük xidməti nəqliyyat vahidinin gömrük tranzitinin məqsədləri üçün etibarlı olduğu barədə
qərar verir.
11.
Tövsiyə edilən qayda
Müşayiət edən sənədlər malları birmənalı şəkildə eyniləşdirməyə imkan verirsə, onların daşınması
gömrük plombları və ya bərkidici ləvazimatlar qoyulmadan həyata keçirilməlidir. Lakin gömrük plombu
və ya bərkidici ləvazimat aşağıdakı hallarda tələb oluna bilər:
■
göndərən gömrük orqanı riskin idarə edilməsini nəzərə alaraq bunu zəruri sayırsa;
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bu, ümumiyyətlə gömrük tranziti əməliyyatının asanlaşdırılmasına kömək edirsə;
bu beynəlxalq sazişlə nəzərdə tutulmuşsa.
Standart
Yük prinsip etibarı ilə gömrük plombları altında daşınmalıdırsa, lakin nəqliyyat vahidini etibarlı
şəkildə plomblamaq mümkün deyilsə, yükün eyniləşdirilməsinin və icazəsiz müdaxilənin tez aşkar
edilməsinin təmini üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:
■
nəticələri tranzit sənədlərində müfəssəl şəkildə təsvir edilməklə, malların tam yoxlanması;
■
fərdi qablaşdırmalara gömrük plombları və ya bərkidici ləvazimatlar qoyulması;
■
nümunələrə, sxemlərə, şəkillərə, fotoşəkillərə və tranzit sənədlərinə qoşulan digər təfsilat
vasitələrinə istinadla malların tam təsviri;
■
ciddi marşrutlar və müddətlərin qoyulması; və
■
gömrük müşayiəti.
Nəqliyyat vahidinin plomblanmasından imtinaya dair qərar müstəsna olaraq gömrük xidməti
tərəfindən qəbul edilir.
13.
Standart
Gömrük xidməti gömrük tranziti üçün müddət təyin edərsə, bu müddət tranzit əməliyyatının
məqsədləri üçün kifayət etməlidir.
14.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin xahişi ilə və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı hesab edilən səbəblərə görə
sonuncu əvvəlcədən müəyyən edilmiş müddəti uzatmalıdır.
15.
Standart
Yalnız gömrük xidməti bu cür tədbirləri vacib saydığı hallarda, o aşağıdakıları tələb edir:
(a)
malların əvvəlcədən göstərilən marşrutla nəqlini; və ya
(b)
malların gömrük müşayiəti ilə nəqlini.
Gömrük plombları
16.
Standart
Gömrük tranziti üçün istifadə olunan gömrük plombları və bərkidici ləvazimatlar bu Fəslə Əlavədə
göstərilən minimum məcburi tələblərə cavab verməlidir.
17.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük tranziti əməliyyatlarının məqsədləri üçün, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, xarici gömrük
xidmətinin gömrük plombları və eyniləşdirmə vasitələri tanınmalıdır:
■
onlar yetərli sayılmır;
■
onlar etibarsız sayılır;
■
gömrük xidməti mallara nəzarəti icra edir.
Xarici gömrük xidmətinin plombları və bərkidici ləvazimatları gömrük ərazisində tanındığı halda
onlar bu ərazidə milli plomblar və bərkidici ləvazimatlarla eyni hüquqi müdafiə dərəcəsinə malik
olmalıdırlar.
18.
Tövsiyə edilən qayda
Müvafiq gömrük orqanları gömrük plomblarını və bərkidici vasitələri yoxladıqda və malların
yoxlanmasını apardıqda, onlar bu cür yoxlamaların nəticələrini tranzit sənədində qeydə almalıdırlar.
Yolda əməl edilməli olan rəsmiyyətçiliklər
19.
Standart
Gömrük xidməti tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırmanın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla,
əvvəlcədən bildirmədən təyinat gömrük orqanının dəyişdirilməsinə yol verilir.
20.
Standart
Mallar gömrük xidmətinin icazəsi olmadan bir nəqliyyat vasitəsindən digər nəqliyyat vasitəsinə
yenidən yüklənə bilər, bir şərtlə ki, gömrük plombları və bərkidici ləvazimatlar qoparılmamış və ya
zədələnməmiş olsun.
21.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti gömrük tranziti rejimində malların eyniləşdirilməsinin mümkünlüyünə və gömrük
xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetiriləcəyinə əmin olarsa, malların eyni zamanda
başqa malları daşıyan nəqliyyat vahidində gömrük tranziti rejimində nəqlinə icazə verməlidir.
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Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti gömrük tranziti əməliyyatına bilavasitə təsir edən qəza və ya digər gözlənilməz
hadisələr barədə dərhal ən yaxın gömrük orqanına və ya başqa səlahiyyətli orqanlara xəbər verməyi
əlaqədar şəxsdən tələb etməlidir.
Gömrük tranzitinin başa çatması
23.
Standart
Milli qanunvericilik malların və müvafiq mal bəyannaməsinin hər hansı müəyyən edilmiş
müddətlərdə təyinat gömrük orqanına təqdim edilməsindən başqa, gömrük tranzitinin başa çatması üçün
heç bir digər şərt nəzərdə tutmur, bu zaman mallar heç bir dəyişikliyə məruz qalmamalı, istifadə
olunmamalı və gömrük plombları, bərkidici ləvazimatlar və eyniləşdirmə vasitələri zədələnməməlidir.
24. Standart
Mal təyinat gömrük orqanının nəzarəti altına düşən kimi, bu orqan bütün lazımi şərtlərə əməl
edildiyinə əmin olduqdan dərhal sonra gömrük tranziti əməliyyatlarını başa çatdırır.
25.
Tövsiyə edilən qayda
Müəyyən edilmiş marşruta riayət olunmaması və ya müddətlərin gözlənilməməsi potensial olaraq
ödənilməli olan rüsum və vergilərin tutulmasına səbəb olmur, bir şərtlə ki, gömrük xidməti bütün digər
tələblərə əməl edildiyinə əmin olsun.
Gömrük tranzitinə aid beynəlxalq müqavilələr
26.
Tövsiyə edilən qayda
Razılığa gələn Tərəflər gömrük tranzitinə aid beynəlxalq sazişlərə qoşulmaq imkanını dəqiq təhlil
etməlidirlər. Bu cür beynəlxalq sazişlərə qoşulmaq mümkün olmursa, beynəlxalq gömrük tranzitinin təşkili
məqsədi ilə ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər tərtib olunarkən onlar bu Fəsildə ifadə olunmuş Standartları
və Tövsiyə edilən qaydaları rəhbər tutmalıdır.
Əlavə
Gömrük plomblarına və bərkidici ləvazimatlara dair irəli
sürülən
Minimal tələblər
A. Gömrük plombları və bərkidici ləvazimatları aşağıdakı minimal tələblərə cavab verməlidir:
1. Plomblar və bərkidici ləvazimatlara aid ümumi tələblər.
Plomblar və bərkidici ləvazimatlar:
(a)
möhkəm və aşınmaya davamlı olmalı;
(b)
asan və tez üsulla vurulmaq imkanlarını təmin etməli;
(c)
asan yoxlanmalarını və eyniləşdirilmələrini təmin etməli;
(ç) görünən qırılma və zədələnmə izləri qoymadan götürmənin qeyri- mümkünlüyünü təmin etməli;
(d)
çoxdəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş plomblar (məsələn, elektron plomblar) istisna
olmaqla, birdəfəlik istifadə üçün olmalı;
(e)
elə quraşdırılmalıdır ki, surətlərinin çıxarılması və ya saxtalaşdırılmaları son dərəcə
çətinləşsin.
2. Plombların fiziki xüsusiyyətləri:
(a)
plombların forma və ölçüləri istənilən eyniləşdirmə markalanmasının ayırd edilməsini təmin
etməli;
(b)
plombdakı bütün deşiklər ölçüsünə görə istifadə olunan bərkidici ləvazimatlara uyğun
gəlməli və elə yerləşdirilməlidir ki, plomb vurularkən bərkidici ləvazimat möhkəm bərkidilə bilsin;
(c)
işlədilən material plombun təsadüfi qırılması imkanının, vaxtından əvvəl sıradan çıxmasının
(hava şəraitinin, kimyəvi maddələrin və s. təsiri altında) və ya gözəçarpmaz zədələnmənin qarşısının
alınması üçün yetərincə möhkəm olmalıdır;
(ç) işlədilən material tətbiq edilən plomblama sistemi nəzərə alınmaqla seçilməlidir.
3. Bərkidici ləvazimatların fiziki xüsusiyyətləri:
(a)
bərkidici ləvazimat möhkəm, aşınmaya, hava şəraitinə və korroziyaya davamlı olmalıdır;
(b)
istifadə olunan bərkidici ləvazimatın uzunluğu plomb və ya bərkidici ləvazimat
zədələnmədən, yaxud digər aşkar açma cəhdlərinin izləri olmadan plomblanmış bağlayıcı qurğunun tam və
ya qismən açılmasının qeyri- mümkünlüyünü təmin etməlidir;
(c)
işlədilən material tətbiq edilən plomblama sistemi nəzərə alınmaqla seçilməlidir.
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Eyniləşdirmə markalanması
Konkret hallardan asılı olaraq plomb və ya bərkidici ləvazimat:
(a)
gömrük plombu olduğunu göstərmək üçün əsasən onun üzərində Şuranın rəsmi dillərindən
birində (ingilis və ya fransız) «Gömrük» sözünün həkk olunması vasitəsi ilə;
(b)
plombun vurulduğu ölkəni göstərmək üçün, əsasən, beynəlxalq daşınmalar zamanı
avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat ölkəsinin bildirilməsi üçün istifadə olunan işarə şəklində;
(c)
plombların hansı gömrük orqanı tərəfindən və ya onun göstərişi ilə vurulduğunun
eyniləşdirilməsi imkanını təmin edən, məsələn, hərfli və ya rəqəmli kodların köməyi ilə, markalanmaya
malik olmalıdır.
B. Gömrük tranziti məqsədləri ilə gömrük xidmətinin mənafeyi üçün təhlükəsizliyin təmini üçün
müvəkkil yükgöndərənlər və ya digər müvəkkil şəxslər tərəfindən istifadə olunan plomblar və ya bərkidici
ləvazimatlar gömrük xidməti tərəfindən vurulanlarla müqayisə oluna bilən fiziki təhlükəsizlik dərəcəsinə
malik olmalı və tranzit sənədlərində göstərilən müvafiq rəqəmli kodlar vasitəsi ilə plombları vuran şəxsin
müəyyən edilməsinə imkan verməlidir.

4.

V fəsil. Yenidən yükləmə
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F4. «yenidən yükləmə» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq mallar eyni zamanda
gətirmə və aparma gömrük orqanı olan gömrük orqanının ərazisində, gömrük nəzarəti altında gətirilmə
zamanı istifadə olunan nəqliyyat vasitəsindən aparılma zamanı istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinə yenidən
yüklənir.
Prinsiplər
1.
Standart
Yenidən yükləmə bu Fəslin müddəaları ilə tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş Əlavənin müddəaları
ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Yenidən yüklənməyə buraxılmış mallardan gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərə
əməl edilirsə, rüsum və vergilər tutulmur.
3.
Tövsiyə edilən qayda
Yenidən yükləməyə yalnız malların mənşə, göndərilmə və ya təyinat ölkəsinə əsasən rədd cavabı
verilməməlidir.
Yenidən yüklənmə rejimi altına yerləşdirmə
(a) Bəyannamə
4.
Standart
Yenidən yükləmə məqsədləri üçün yeganə mal bəyannaməsi tələb olunur.
5.
Standart
Lazımi məlumatların müfəssəl ifadə olunduğu istənilən kommersiya və ya nəqliyyat sənədi yenidən
yükləmə üçün mal bəyannaməsinin təsviri hissəsi kimi qəbul edilir və bu qəbul edilmə sənəddə qeyd olunur.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti yenidən yükləmə üçün yükə aid istənilən kommersiya və ya nəqliyyat sənədini,
əgər həmin sənəd gömrük xidmətinin bütün tələblərinə cavab verirsə, mal bəyannaməsi kimi qəbul
etməlidir. Bu qəbul edilmə sənəddə qeyd olunur.
(b) Malların yoxlanması və eyniləşdirilməsi
7.
Standart
Gömrük xidməti lazım hesab edərsə, gətirmə zamanı o, yenidən yüklənmiş malların aparılarkən
eynil əşdirilməsinin mümkünlüyünün təmini və istənilən icazəsiz müdaxilənin tez aşkarlanması üçün
tədbirlər görür.
(c)
Əlavə nəzarət tədbirləri
8.
Standart
Gömrük xidməti yenidən yükləmə üçün bəyan edilən malların aparılması üçün müddət müəyyən
edirsə, bu müddət yenidən yükləmənin icrası üçün kifayət etməlidir.
9.
Tövsiyə edilən qayda
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Marağı olan şəxsin sorğusu və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə gömrük
xidməti ilkin müəyyən edilmiş müddəti uzadır.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Müəyyən edilmiş müddətlərə əməl edilməməsi potensial surətdə ödənilməli olan rüsum və
vergilərin tutulmasına səbəb olmur, bir şərtlə ki, gömrük xidməti bütün digər tələblərə əməl edildiyinə əmin
olsun.
(ç) İcazə verilən əməliyyatlar
1.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin sorğusu ilə gömrük xidməti maksimum mümkün həcmdə gömrük xidmətinin
müəyyən edə biləcəyi şərtlərlə yenidən yüklənən mallarla, onların aparılmasına köməklik göstərən
əməliyyatlara icazə verməlidir.
VI fəsil. Malların kabotaj daşınması
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F1. «malların kabotaj daşınması rejimi» — elə gömrük rejimidir ki,
(a)
sərbəst dövriyyədə olan mallar; və
(b)
bəyan edilmədən gətirilən mallar, bir şərtlə ki, bu mallar gömrük ərazisinə
gətirildikləri gəmi ilə yox, başqa gəmi ilə nəql edilmiş olsunlar,
gömrük ərazisindəki bir məntəqədə gəmiyə yüklənir və həmin gömrük ərazisindəki başqa
məntəqəyə daşınır və sonradan orada boşaldılır.
Prinsiplər
1. Standart
Malların kabotaj daşınması rejimi bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə Baş
Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Gömrük xidməti malların başqa mallarla birlikdə gəminin bortunda kabotaj daşınma rejimində
daşınmasına bir şərtlə icazə verir ki, o, bu malların eyniləşdirilə biləcəyinə və digər tələblərin yerinə
yetiriləcəyinə əmin olsun.
3.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti, nəzarət məqsədləri üçün lazımi hesab etdikdə, sərbəst dövriyyədə olan malların
kabotaj daşınma rejimində gəmi bortunda olan digər mallardan ayrıca daşınmasını tələb etməlidir.
4.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında və gömrük xidmətinin zəruri saydığı şərtlərə əməl edilməklə,
gömrük xidməti, malların kabotaj səfər zamanı xarici limanda dayanacaq edən gəminin bortunda kabotaj
daşınma rejimində daşınmasına icazə verməlidir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük ərazisinin hüdudlarından kənardakı bir və ya bir neçə məntəqədə dayanmalı olan gəmiyə
malların kabotaj daşınmasına icazə verilmişsə, yalnız marağı olan şəxsin sorğusu əsasında və ya bu malların
götürülməsinin, yaxud dərhal aşkar edilə bilməyən malların əlavə olaraq yerləşdirilməsinin qeyrimümkünlüyünü təmin etmək üçün gömrük xidməti tərəfindən zəruri saydığı halda bu mallara plomb
qoyulmalıdır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Kabotaj daşıma rejimində mal daşıyan gəmi planlaşdırılmış kursdan kənara çıxması üzündən
gömrük ərazisinin hüdudlarından kənarda olan məntəqədə dayanacaq edirsə, gömrük xidməti bu malları
kabotaj rejimi altında qalan mallar saymalıdır, bir şərtlə ki, o, bu malların əvvəlcədən məhz bu rejim altına
yerləşdirilmiş həmin mallar olduğuna əmin olsun.
Yükləmə və boşaltma
7.
Standart
Milli qanunvericilik kabotaj daşıma rejimi altına yerləşdirilmiş malların yükləmə və boşaldılması
üçün təsdiq olunmuş yerləri, habelə bu yükləmə və boşaltmanın icra edildiyi vaxtı müəyyən edir.
8.
Tövsiyə edilən qayda
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Gəminin bortunda yalnız sərbəst dövriyyədə olan mallar daşındığı halda marağı olan şəxsin sorğusu
əsasında gömrük xidməti kabotaj daşıma rejimi altına yerləşdirilmiş malların istənilən yerdə və istənilən
vaxtda yüklənməsinə və boşaldılmasına icazə verməlidir.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında gömrük xidməti kabotaj daşınma rejimi altına yerləşdirilmiş
malların, hətta gəmi həm də bəyan edilmədən gətirilən mallar və ya başqa gömrük rejimi altına
yerləşdirilmiş malları daşıdığı hallarda belə, adətən bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş məntəqədə yox,
başqa məntəqədə də yüklənməsinə və ya boşaldılmasına icazə verməlidir. Bu zaman tutulan bütün yığımlar
göstərilmiş xidmətlərin təqribi dəyəri ilə məhdudlaşır.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Kabotaj daşıma rejimi altında mal daşıyan gəmi reys zamanı kursundan kənara çıxırsa, gömrük
xidməti əlaqədar şəxsin sorğusu ilə bu malların ilkin planlaşdırılmış məntəqədə yox, başqa məntəqədə
kabotaj daşıma rejimində boşaldılmasına icazə verməlidir. Bu zaman alınan istənilən yığımlar göstərilmiş
xidmətlərin təqribi dəyəri ilə məhdudlaşır.
11.
Standart
Kabotaj daşıma rejimində malların daşınması qəza və ya fors-major hallar nəticəsində
dayandırılırsa, gömrük xidməti kapitandan və ya digər əlaqədar şəxsdən mallarla icazəsiz davranmanın
mümkünlüyünün qarşısının alınması və daşımanın dayandırılmasına səbəb olmuş bu cür qəza və ya digər
hallar barədə gömrük xidmətinin və ya digər səlahiyyətli orqanların məlumatlandırılması üçün məntiqi
ehtiyat tədbirləri görülməsini tələb edir.
12.
Standart
Kabotaj daşıma rejimində mal daşıyan gəminin bortunda bəyan edilməmiş gətirilən mallar və ya
digər gömrük rejimi altına yerləşdirilmiş mallar varsa, gömrük xidməti malların kabotaj rejimi altında
yüklənməsinə və boşaldılmasına gəmi yükləmə və ya boşaltma yerinə gəldikdən sonra ən qısa müddətdə
icazə verir.
Sənədləşdirmə
13.
Standart
Gömrük xidməti kapitandan və ya digər əlaqədar şəxsdən gəmi haqqında məlumatlar, kabotaj
daşıma rejimində malların siyahısı və malların boşaldılmasının icra ediləcəyi, gömrük ərazisində yerləşən
limanın və ya limanların adı olan yeganə sənədin təqdim edilməsini tələb edir. Gömrük xidməti tərəfindən
təsdiq edildikdə bu sənəd malların kabotaj daşıma rejimində daşınmasına icazə kimi qəbul olunur.
14.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti müəyyən limanlar arasında müntəzəm ticarət reysləri yerinə yetirən gəmilərə
malların kabotaj daşınması rejimi altında daşınmasına baş icazə verməlidir.
15.
Tövsiyə edilən qayda
Mallar baş icazəsi olan gəmiyə yüklənməzdən əvvəl gömrük xidməti yalnız kabotaj rejimi altında
daşınma üçün nəzərdə tutulmuş malların siyahısının təqdim edilməsini tələb etməlidir.
16.
Tövsiyə edilən qayda
Birdəfəlik icazəsi olan gəmidən boşaldılan mallar barədə gömrük xidməti kapitandan və ya digər
əlaqədar şəxsdən həmin limanda boşaldılmasına icazə verilmiş malların siyahısı olan icazənin yalnız bir
surətini tələb etməlidir. Baş icazəyə malik gəmilərlə bağlı hallarda yalnız boşaldılan malların siyahısı tələb
olunmalıdır.
Təminatlar
17.
Standart
Yalnız gömrük xidmətinin zəruri saydığı halda o, aparıldıqları zaman ixrac rüsum və vergiləri
tutulan və ya aparılmaları qadağan edilən və ya məhdudlaşdırılan sərbəst dövriyyədə olan, kabotaj daşıma
rejimində daşınan mallar barədə təminatlar verilməsini tələb edir.
Xüsusi əlavəsi Emal
I fəsil. Gömrük ərazisində emal
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
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E1./F3. «kompensasiyaedici məhsullar» — barələrində gömrük ərazisində emal rejimindən
istifadəyə icazə verilmiş malların istehsalının, emalının və ya təmirinin nəticəsi olan məhsullar;
E2./F1. «ekvivalent mallar» — əvəz etdikləri, gömrük ərazisində emal üzrə əməliyyatlar üçün
gətirilmiş mallarla təsvirinə, keyfiyyətinə və texniki xarakteristikalarına görə eyni olan yerli və ya idxal
olunan mallar;
E3./F2. «gömrük ərazisində emal» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq müəyyən mallar,
istehsal, emal və ya təmir və sonradan aparılma üçün nəzərdə tutulmuşlarsa, gömrük ərazisinə idxal rüsum
və vergilərindən şərti azad edilməklə gətirilə bilər.
Prinsiplər
1.
Standart
Gömrük ərazisində emal bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin
müddəaları ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Gömrük ərazisində emala buraxılmış mallar idxal rüsum və vergilərindən şərti olaraq tam azad
edilməlidirlər. Lakin idxal rüsum və vergiləri, ixrac edilməmiş və ya kommersiya cəhətdən yararsız hala
salınmamış, gömrük ərazisində emal üçün buraxılmış malların emalı və ya istehsalı nəticəsində əmələ
gəlmiş istənilən məhsullardan, o cümlədən tullantılardan da tutula bilər.
3.
Standart
Gömrük ərazisində emal bilavasitə xaricdən gətirilən mallarla məhdudlaşmır, ona, həmçinin artıq
başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilmiş mallar üçün də icazə verilir.
4.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük ərazisində emala yalnız malların mənşə, göndərilmə və ya təyinat ölkəsi əsas
götürülməklə, rədd cavabı verilməməlidir.
5.
Standart
Malların gömrük ərazisində emalı hüququndan istifadə edən şəxslərin dairəsi gətirilən malların
sahibi ilə məhdudlaşmır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Xarici şəxslə bağlanmış kontraktın icrası çərçivəsində emal edilməli olan mallar həmin şəxs
tərəfindən göndərildiyi hallarda təsvirinə, keyfiyyətinə və texniki xarakteristikalarına görə idxal ölkəsinin
gömrük ərazisində onlarla eyniyyət təşkil edən malların mövcud olduğuna görə gömrük ərazisində emala
rədd cavabı verilə bilməz.
7.
Tövsiyə edilən qayda
Kompensasiyaedici məhsullarda idxal edilmiş malların olmasını müəyyən etmənin mümkünlüyü
aşağıdakı hallarda gömrük ərazisində emal üçün zəruri şərt kimi qəbul edilməməlidir.
(a) mallar aşağıdakı qaydada eyniləşdirilirsə:
■
ehtiyatlar və kompensasiyaedici məhsulların istehsal texnologiyası haqqında müfəssəl
məlumatlar təqdim edilməsi; və ya
■
emal üzrə əməliyyatlar keçirilərkən, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi yolu ilə
və ya
(b) emal nəticəsində alınmış, təsvirinə, keyfiyyətinə və texniki xarakteristikalarına görə gömrük
ərazisində emala buraxılmış mallarla eyni olan malların aparılması ilə rejim başa çatırsa.
Malların gömrük ərazisində emal rejimi altına yerləşdirilməsi
(a) Gömrük ərazisində emala icazə verilməsi
8.
Standart
Milli qanunvericilik hansı şərtlər olduqda, gömrük ərazisində emal üçün ilkin icazə tələb
olunduğunu və bu cür icazəni verməyə səlahiyyətləndirilmiş orqanları müəyyən edir.
9.
Standart
Gömrük ərazisində emala icazədə gömrük ərazisində emal rejimi altında icazəli əməliyyatların
hansı üsullara uyğun həyata keçirildiyi göstərilir.
Gömrük ərazisində emala buraxılmış mallara mülkiyyət hüququnun keçməsi o halda məcburi şərt
deyil ki, gömrük ərazisində emala icazə verilmiş şəxs göstərilən əməliyyatların həyata keçirildiyi bütün
müddət ərzində icazədə ifadə olunmuş şərtlərə əməl edilməsinə görə gömrük xidməti qarşısında məsul şəxs
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kimi qalsın.
19.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, kompensasiyaedici məhsullar gömrük ərazisində emal rejimi altına
yerləşdirilmiş malların gətirildikləri gömrük orqanı vasitəsi ilə yox, başqa gömrük orqanı vasitəsi ilə aparıla
bilər.
Gömrük ərazisində emal rejiminin başa çatması
(a) Aparılma
20.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, gömrük ərazisində emal rejimi kompensasiyaedici məhsulların bir və ya bir
neçə partiya şəklində aparılması yolu ilə başa çata bilər.
21.
Standart
Əlaqədar şəxsin sorğusu əsasında səlahiyyətli orqanlar malların gətirildikləri vəziyyətdə geriyə
aparılmasına icazə verir və bununla da gömrük ərazisində emal rejimini başa çatdırırlar.
(b) Rejimin başa çatdırılmasının digər üsulları
22.
Tövsiyə edilən qayda
Hər bir halda tətbiq edilə bilən şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilmişsə, gətirilən malların və
ya emal məhsullarının başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilməsi yolu ilə gömrük ərazisində emal rejiminin
dayandırılması və ya başa çatdırılması üçün şərt nəzərdə tutulmalıdır.
23.
Tövsiyə edilən qayda
Milli qanunvericilik kompensasiyaedici məhsullar çıxarılmadığı halda tətbiq edilən idxal rüsum və
vergilərinin məbləğinin gömrük ərazisində emal üçün gətirilmiş mallar barədə tətbiq edilən idxal rüsum və
vergilərindən artıq olmadığını nəzərdə tutmalıdır.
24.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, gömrük ərazisində emal rejimi bu malların xarakteri üzündən itirilmiş mallar
barəsində, kompensasiyaedici məhsullar ixrac edilənədək başa çatır, bir şərtlə ki, bu cür itirilmə faktı
gömrük xidməti üçün qənaətbəxş sayılan lazımi qaydada müəyyən edilmiş olsun.
25.
Tövsiyə edilən qayda
Ekvivalent malların emalı nəticəsində alınmış məhsullar bu Fəslin tətbiqi məqsədləri üçün
kompensasiyaedici məhsullar sayılır (ekvivalent mallarla əvəzləşdirmə).
26.
Tövsiyə edilən qayda
Ekvivalent mallarla əvəzləşdirməyə yol verilirsə, gömrük xidməti əvəzləşdirici məhsulların mallar
gömrük ərazisində emal üçün gətirilənədək aparılmasına icazə verməlidir.
II fəsil. Gömrük ərazisindən kənarda emal
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F2. «kompensasiyaedici məhsullar» — xaricdə alınmış və barələrində gömrük ərazisindən
kənarda emal rejimindən istifadəyə icazə verilmiş malların istehsalının, emalının və ya təmirinin nəticəsi
olan məhsullar;
E2./F1. «gömrük ərazisindən kənarda emal» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq
gömrük ərazisində sərbəst dövriyyədə olan mallar xaricdə istehsal, emal və ya təmir üçün müvəqqəti aparıla
və ya gələcəkdə idxal rüsum və vergilərindən tam və ya qismən azad edilməklə, geriyə gətirilə bilər.
Prinsiplər
1.
Standart
Gömrük ərazisindən kənarda emal bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş
Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Tövsiyə edilən qayda
Yalnız malların müəyyən ölkədə istehsal, emal və ya təmir edilməli olduğu əsas götürülərək,
gömrük ərazisindən kənarda emala rədd cavabı verilməməlidir.
3.
Standart
Malların gömrük ərazisindən kənarda emal üçün müvəqqəti aparılması, bu malların mülkiyyətçisi
olmayan şəxs tərəfindən həyata keçirilə bilər.
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Malların gömrük ərazisindən kənarda emal rejimi altına yerləşdirilməsi
Malların müvəqqəti aparılmasınadək olan rəsmiyyətçiliklər
Standart
Milli qanunvericilik gömrük ərazisindən kənarda emal üçün ilkin icazə tələb olunduğu halların
siyahısını və bu cür icazəni verməyə müvəkkil edilmiş orqanları müəyyənləşdirir. Bu cür hallar mümkün
qədər az olmalıdır.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük ərazisindən kənarda müntəzəm emal əməliyyatları həyata keçirən şəxslərə, onların
sorğuları əsasında bu cür əməliyyatlar üçün baş icazə verilməlidir.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Səlahiyyətli orqanlar, bunu zəruri sayarlarsa və bu həmin əməliyyatın həyata keçirilməsinə kömək
edərsə, gömrük ərazisindən kənarda emal əməliyyatları nəticəsində alınan məhsulun çıxış normasını
müəyyən etməlidirlər. Müxtəlif kompensasiyaedici məhsulların təsviri, keyfiyyəti və miqdarı çıxış norması
müəyyən edildikdən sonra dəqiq təyin olunur.
(b)
Eyniləşdirmə tədbirləri
7.
Standart
Gömrük ərazisindən kənarda malların eyniləşdirilməsinə dair tələblər gömrük xidməti tərəfindən
müəyyən edilir. Onlar müəyyən edilərkən, malların xarakteri, həyata keçirilən əməliyyatlar və toxunulan
maraqların mühümlüyü lazımi qaydada nəzərə alınır.
Malların gömrük ərazisindən kənarda qalması
8.
Standart
Gömrük xidməti hər bir konkret halda gömrük ərazisindən kənarda emal müddətini
müəyyənləşdirir.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Əlaqədar şəxsin sorğusu ilə və gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan səbəblərə görə sonuncu
ilkin müəyyən edilmiş müddəti uzatmağa borcludur.
Kompensasiyaedici malların gətirilməsi
10.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, kompensasiyaedici məhsullar, gömrük ərazisindən kənarda emal rejimi altına
yerləşdirilmiş malların müvəqqəti ixrac edildikləri gömrük orqanı vasitəsi ilə yox, başqa gömrük orqanı
vasitəsi ilə gətirilə bilərlər.
11.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, kompensasiyaedici məhsullar bir və ya bir neçə partiya şəklində gətirilə bilər.
12.
Standart
Marağı olan şəxsin sorğusu əsasında səlahiyyətli orqanlar, dəyişməz halda qaytarılmaq şərti ilə,
gömrük ərazisindən kənarda emal üçün müvəqqəti ixrac edilən malların idxal rüsum və vergilərindən azad
edilməklə, geriyə gətirilməsinə icazə verirlər.
Bu azadetmə malların gömrük ərazisindən kənarda emal üçün müvəqqəti ixracı ilə bağlı
qaytarılması və ya azad edilmə nəzərdə tutulmuş idxal rüsum və vergiləri ilə əlaqədar tətbiq edilə bilməz.
13.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, milli qanunvericiliyin gömrük ərazisindən kənarda emal üçün müvəqqəti ixrac
edilmiş malların təkrar idxalını tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, hər bir halda tətbiq edilə bilən şərtlərə və
rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməklə, gömrük ərazisindən kənarda emal rejimi mallar son ixraca bəyan
edilməklə, başa çatdırıla bilər.
Kompensasiyaedici məhsullar barədə tətbiq edilə bilən rüsumlar və vergilər
14.
Standart
Milli qanunvericilik kompensasiyaedici məhsullar gömrük ərazisində sərbəst dövriyyə üçün
buraxıldığı zaman tətbiq edilən idxal rüsum və vergilərindən azadetmənin dərəcəsini və onun hesablanma
üsullarını müəyyən edir.
15.
Standart
Kompensasiyaedici məhsullar üçün nəzərdə tutulmuş idxal rüsum və vergilərindən azadetmə,
malların gömrük ərazisindən kənarda emal üçün müvəqqəti ixracı ilə bağlı onların əvəzləşdirilməsi və ya
onlardan azadetmə tətbiq edilmiş rüsumlar və vergilər barədə tətbiq edilmir.

(a)
4.
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Tövsiyə edilən qayda
Nəzərdə tutulur ki, xaricdə pulsuz təmir edilmiş, gömrük ərazisindən kənarda emal üçün müvəqqəti
ixrac edilmiş mallar milli qanunvericilikdə müəyyən edilmiş əsaslarla idxal rüsum və vergilərindən tam
azad edilməklə, təkrar idxal edilə bilər.
17.
Tövsiyə edilən qayda
Sərbəst dövriyyə üçün bəyan edilənədək, kompensasiyaedici məhsullar başqa gömrük rejimi altına
yerləşdirildikləri halda, idxal rüsum və vergilərindən azadetmə tətbiq edilməlidir.
18.
Tövsiyə edilən qayda
Kompensasiyaedici mallar üzərində mülkiyyət hüququ mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılanadək
üçüncü şəxsə keçdiyi halda, idxal rüsum və vergilərindən azadetmə tətbiq edilməlidir.

16.

III fəsil. Qaytarma
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F2. «qaytarma» — qaytarma rejiminə əsasən qaytarılan idxal rüsum və vergilərinin məbləği;
E2./F3. «qaytarma rejimi» — mallar aparılarkən, bu mallar, yaxud aparılan mallarda olan
məhsullar və ya onların istehsalı prosesində işlənmiş məhsullar üçün ödənilmiş idxal rüsum və vergilərinin
qaytarılmasını (tam və ya qismən) nəzərdə tutan gömrük rejimi;
E3./F1. «ekvivalent mallar» — əvəz etdikləri, qaytarma rejimi altına yerləşdirilmiş mallarla
təsvirinə, keyfiyyətinə və texniki xarakteristikalarına görə eyni olan yerli və ya idxal olunmuş mallar.
Prinsiplər
1.
Standart
Qaytarma rejimi bu Fəslin müddəaları ilə tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları
ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Milli qanunvericilik qaytarma rejiminin bəyan edilə biləcəyi halların siyahısını müəyyənləşdirir.
3.
Tövsiyə edilən qayda
Milli qanunvericilik barələrində idxal rüsum və vergiləri ödənilmiş malların, aparılan malların
istehsalı üçün istifadə olunmuş ekvivalent mallarla əvəz edildiyi qaytarma rejiminin tətbiqi şərtlərini
nəzərdə tutmalıdır.
Yerinə yetirilməli şərtlər
4.
Standart
Gömrük xidməti yalnız idxalçının malların sərbəst dövriyyəyə buraxılmaq üçün gətirildiyi hallarda,
aparılma zamanı qaytarma niyyətini bəyan etmədiyini əsas götürərək, qaytarmanın ödənilməsini
dayandırmır. Eynilə, idxal zamanı bu cür bəyanetmə verildikdə, ixrac məcburi xarakter daşımır.
Malların gömrük ərazisində qalma müddəti
5.
Tövsiyə edilən qayda
Malların aparılması üçün elə müddət müəyyən edilmişsə ki, o keçdikdən sonra gömrük
ödənişlərinin qaytarılmasına yol verilmir, bu müddət, bu barədə sorğuya əsasən, gömrük xidməti tərəfindən
əsaslı sayılan səbəblərə görə uzadılmalıdır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Keçdikdən sonra qaytarmaya dair iddianın artıq qəbul edilmədiyi müddət müəyyən olunmuşsa, bu
müddətin kommersiya səbəblərinə və ya gömrük xidməti tərəfindən əsaslı sayılan digər səbəblərə görə
uzadılması nəzərdə tutulur.
Qaytarmanın həyata keçirilməsi
7.
Standart
Qaytarma, ərizənin əsaslılığı yoxlandıqdan sonra mümkün qədər tez həyata keçirilməlidir.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Milli qanunvericilik qaytarmanın həyata keçirilməsi üçün elektron vasitələrdən istifadəni nəzərdə
tutmalıdır.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Qaytarma, həmçinin mallar gömrük anbarına və ya sərbəst zonaya yerləşdirilərkən, həyata
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keçirilməlidir, bir şərtlə ki, onlar sonradan aparılmaq üçün nəzərdə tutulmuş olsunlar.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Sorğuya əsasən, gömrük xidməti müəyyən vaxt dövrü ərzində aparılmış mallar barədə dövri olaraq
qaytarmanı həyata keçirməlidir.
VI fəsil. Malların sərbəst dövriyyə üçün emalı
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F1. «malların sərbəst dövriyyə üçün emalı» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq
gətirilmiş mallar sərbəst dövriyyəyə buraxılanadək və gömrük nəzarəti altında o dərəcəyədək istehsala,
emala və ya işlənməyə məruz qala bilərlər ki, bu cür alınmış mallara tətbiq edilə bilən idxal rüsum və
vergilərinin məbləği gətirilmiş mallara tətbiq edilə bilən məbləğdən az olsun.
Prinsiplər
1.
Standart
Malların sərbəst dövriyyə üçün emalı bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə,
Baş Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Malların sərbəst dövriyyə üçün emalı rejimi aşağıdakı şərtlər əsasında verilir:
■
gömrük xidməti sərbəst dövriyyə üçün olan malların emalı zamanı əmələ gəlmiş məhsulların
gətirilmiş mallardan alındığına əmin ola bilməsi; və
■
istehsal olunduqdan, emal edildikdən, ya işləndikdən sonra malların əvvəlki halının iqtisadi
cəhətdən sərfəli olaraq bərpa edilə bilməməsi.
Tətbiq sahəsi
3.
Standart
Milli qanunvericilik sərbəst dövriyyə üçün emal olunan malların kateqoriyalarını və emal üçün
icazə verilən əməliyyatları müəyyən edir.
4.
Standart
Sərbəst dövriyyə üçün malların emalı bilavasitə xaricdən gətirilən mallarla məhdudlaşmır, ona,
həmçinin artıq başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilmiş mallar üçün də icazə verilir.
5.
Standart
Malların sərbəst dövriyyə üçün emalı hüququndan istifadə edən şəxslərin dairəsi gətirilən malların
sahibi ilə məhdudlaşmır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Sərbəst dövriyyə üçün malların emalı üzrə müntəzəm əməliyyatlar həyata keçirən şəxslərə, onların
sorğusu əsasında bu cür əməliyyatlara baş icazə verilməlidir.
Malların sərbəst dövriyyə üçün emalı üzrə əməliyyatların başa çatması
7.
Standart
Sərbəst dövriyyə üçün malların emalı üzrə əməliyyatlar emal zamanı əmələ gəlmiş məhsulların
sərbəst dövriyyə üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə başa çatır.
8.
Standart
Şərait bunu tələb etdikdə və əlaqədar şəxsin sorğusu əsasında gömrük xidməti, hər bir halda tətbiq
edilə bilən şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməsi şərti ilə, istehsal, emal və ya işlənmə nəticəsində
əmələ gəlmiş məhsullar başqa gömrük rejimi altına yerləşdirildikdən sonra rejimin başa çatması ilə
razılaşır.
9. Standart
Sərbəst dövriyyə üçün malların emalı nəticəsində əmələ gəlmiş tullantı və qalıqlar sərbəst dövriyyə
üçün gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçdikləri halda, onlara bu vəziyyətdə gətirilən bu cür tullantı və
qalıqlara tətbiq edilən idxal rüsum və vergiləri tətbiq edilir.
Ə. Xüsusi əlavəsi Müvəqqəti idxal I fəsil. Müvəqqəti idxal
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F1. «müvəqqəti idxal» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq müəyyən mallar gömrük
ərazisinə şərti olaraq tam və ya qismən idxal rüsum və vergilərindən azad edilməklə, gətirilə bilər; bu cür
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mallar müəyyən məqsədlər üçün gətirilməli və istifadələri nəticəsində adi köhnəlmə istisna olmaqla,
müəyyən edilmiş müddət ərzində heç bir dəyişiklik olmadan geriyə aparılma üçün nəzərdə tutulmalıdırlar.
Prinsiplər
1.
Standart
Müvəqqəti idxal bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin
müddəaları ilə tənzimlənir.
Tətbiq sahəsi
2.
Standart
Milli qanunvericilik müvəqqəti idxala icazə verilən halların siyahısını müəyyən edir.
3.
Standart
Milli qanunvericilikdə azadetmənin yalnız qismən ola biləcəyi nəzərdə tutulduğu hallar istisna
olmaqla, müvəqqəti gətirilmiş mallar idxal rüsum və vergilərindən şərti olaraq tam azad edilməlidirlər.
4. Standart
Müvəqqəti idxal malları bilavasitə xaricdən gətirilən mallarla məhdudlaşmır, ona, həmçinin artıq
başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilmiş mallar üçün də icazə verilir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəqqəti idxala icazə malların mənşə, göndərilmə və ya təyinat ölkəsindən asılı olmayaraq
verilməlidir.
6.
Standart
Müvəqqəti gətirilmiş mallar, gömrük ərazisində olduqları zaman salamat halda saxlanılmalarının
təmini üçün lazım olan əməliyyatlara məruz qala bilərlər.
Müvəqqəti idxala icazə verildikdən əvvəl həyata keçirilən rəsmiyyətçiliklər
7.
Standart
Milli qanunvericilik müvəqqəti idxal üçün ilkin icazə tələb olunduğu halların siyahısını və bu cür
icazəni verməyə müvəkkil edilmiş orqanları müəyyən edir. Belə hallar mümkün qədər az olmalıdır.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti yalnız müvəqqəti idxala kömək edəcəyi hallarda malların konkret gömrük
orqanına təqdim edilməsini tələb edir.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti, bu malların sonradan geriyə aparılması barədə heç bir şübhə olmadığı hallarda,
yazılı mal bəyannaməsi olmadan malların müvəqqəti idxalına icazə verməlidir.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Razılığa gələn Tərəflər müvəqqəti idxala dair beynəlxalq müqavilələrə qoşulmaq imkanını diqqətlə
nəzərdən keçirməlidir ki, bu da onlara milli gömrük sənədləri və təminatlarının əvəzinə beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən verilmiş sənədləri və təminatları qəbul etməyə imkan verəcəkdir.
Eyniləşdirmə tədbirləri
11.
Standart
Malların müvəqqəti idxalına gömrük xidmətinin müvəqqəti idxalın başa çatması anında bu malları
eyniləşdirə biləcəyinə əmin olması şərti ilə yol verilir.
12.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəqqəti gətirilmiş malların eyniləşdirilməsi üçün gömrük xidməti yalnız eyniləşdirmənin
kommersiya üsulları kifayət etmədiyi hallarda, malların eyniləşdirilməsi üzrə öz tədbirlərini görməlidir.
Geriyə aparılma müddəti
13.
Standart
Gömrük xidməti hər bir konkret halda müvəqqəti idxal müddətini müəyyənləşdirir.
14.
Tövsiyə edilən qayda
Maraqlı şəxsin sorğusu üzrə və gömrük orqanının əsaslı hesab etdiyi səbəblərə görə gömrük orqanı
ilkin olaraq müəyyənləşdirilmiş müddəti uzatmalıdır.
15.
Tövsiyə edilən qayda
Özəl şəxslərin iddiası üzrə həbs qoyulma halları istisna olmaqla, barələrində müvəqqəti idxala icazə
verilmiş mallar onlar üzərində həbs qoyulması nəticəsində geriyə aparıla bilmədiyi hallarda, geriyə
aparılmaya dair öhdəliyin qüvvəsi həbs müddətinə dayandırılmalıdır.
Müvəqqəti idxal hüququnun verilməsi
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Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti sorğu üzrə müvəqqəti idxal rejimindən istifadə hüququnun hər hansı digər şəxsə
verilməsinə icazə verməlidir, bir şərtlə ki, həmin şəxs:
(a)
müəyyən edilmiş şərtlərə cavab versin; və
(b)
ilk olaraq müvəqqəti idxal hüququndan istifadə etmiş şəxsin öhdəliklərini öz üzərinə
götürsün.
Müvəqqəti idxal rejiminin başa çatması
17.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, müvəqqəti gətirilmiş mallar müvəqqəti gətirildikləri gömrük orqanı yox, başqa
gömrük orqanı vasitəsi ilə geriyə aparıla bilər.
18.
Standart
Nəzərdə tutulur ki, müvəqqəti idxal edilən mallar bir, yaxud bir neçə partiya şəklində geriyə aparıla
bilər.
19.
Tövsiyə edilən qayda
Nəzərdə tutulur ki, hər bir halda tətbiq edilə bilən şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilmişsə,
müvəqqəti idxal gətirilmiş malların başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilməsi yolu ilə dayandırıla və ya
başa çatdırıla bilər.
20.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəqqəti idxal anında qüvvədə olmuş qadağalar və ya məhdudiyyətlər müvəqqəti idxal sənədinin
qüvvədə olma müddəti ərzində ləğv edilmişsə, gömrük xidməti malları sərbəst dövriyyə üçün buraxmaq
yolu ilə malların müvəqqəti idxalının başa çatmasına dair sorğunu təmin etməlidir.
21.
Tövsiyə edilən qayda
Nəzərdə tutulur ki, əgər təminat pul vəsaitlərinin depozitə qoyulması formasında verilmişsə,
onların qaytarılması, hətta mallar onların geriyə aparıldığı gömrük orqanı vasitəsi ilə gətirilmiş olmadıqları
halda belə, həmin orqan tərəfindən həyata keçirilir.
Müvəqqəti idxal halları
(a)
İdxal rüsum və vergilərindən tam şərti azad etməklə müvəqqəti idxal
22.
Tövsiyə edilən qayda
Rüsum və vergilərdən tam şərti azad olunmaqla müvəqqəti idxala icazə Müvəqqəti İdxal haqqında
26 iyun 1990-cı il tarixli Konvensiyaya edilən aşağıdakı Əlavələrdə (İstanbul Konvensiyası) nəzərdə
tutulan mallar barədə verilməlidir.
1)
B. 1 Əlavəsinə uyğun olaraq «Sərgi, yarmarka, konfrans, yaxud bu kimi tədbirlərdə nümayiş, yaxud
istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan mallar haqqında»;
2)
B. 2 Əlavəsinə uyğun olaraq «Peşə avadanlıqları haqqında»;
3)
B. 3 Əlavəsinə uyğun olaraq «Konteynerlər, altlıqlar, bağlamalar, nümunələr və kommersiya
əməliyyatı ilə bağlı olaraq gətirilən digər mallar haqqında»;
4)
B. 5 Əlavəsinə uyğun olaraq «Təhsil, elm və mədəniyyət məqsədləri üçün gətirilən mallar
haqqında»;
5)
B. 6 Əlavəsinə uyğun olaraq «İdman məqsədləri üçün gətirilən sərnişinlərin şəxsi əşyaları və mallar
haqqında»;
6)
B. 7 Əlavəsinə uyğun olaraq «Turizm reklamı üçün materiallar haqqında»;
7)
B. 8 Əlavəsinə uyğun olaraq «Sərhədyanı ticarət çərçivəsində gətirilən mallar haqqında»;
8)
B. 9 Əlavəsinə uyğun olaraq «Humanitar məqsədlər üçün gətirilmiş mallar haqqında»;
9)
C. Əlavəsinə uyğun olaraq «Nəqliyyat vasitələri haqqında»;
10) Ç. Əlavəsinə uyğun olaraq «Heyvanlar haqqında».
(b)
İdxal rüsum və vergilərindən qismən şərti azad edilməklə müvəqqəti idxal
23.
Tövsiyə edilən qayda
Tövsiyə edilən 22-ci qaydada nəzərdə tutulmayan mallar və Tövsiyə edilən 22-ci qaydada nəzərdə
tutulan, lakin tam şərti azadetmə üçün şərtlərə cavab verməyən mallar barədə idxal rüsum və vergilərindən
ən azı qismən şərti azadetmə ilə müvəqqəti idxala icazə verilməlidir.

16.

Xüsusi əlavəsi
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Hüquqpozmalar
I fəsil. Gömrük hüquqpozmaları
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F2. «gömrük hüquqpozmasının inzibati tənzimlənməsi» — milli qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş elə prosedurdur ki, ona uyğun olaraq gömrük xidməti gömrük hüquqpozmasını, ona dair qərar
çıxarılması yolu ilə və ya kompromis əsasında tənzimləməyə səlahiyyətləndirilmişdir;
E2./F3. «kompromis əsasında tənzimləmə» — elə razılaşmadır ki, ona uyğun olaraq gömrük
xidməti, buna dair səlahiyyət almış olaraq, gömrük hüquqpozmasına aidiyyəti olan şəxslər barəsində, əgər
həmin şəxslər müəyyən şərtlərə əməl etməyə razıdırlarsa, prosessual hərəkətlərdən imtina edir;
E3./F1. «gömrük hüquqpozması» — gömrük qanunvericiliyinin hər hansı şəkildə pozulması və
ya pozulmasına cəhd.
Prinsiplər
1.
Standart
Gömrük xidməti tərəfindən gömrük hüquqpozmalarının təhqiq edilməsi, müəyyən olunması və
inzibati tənzimlənməsi bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları
ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük hüquqpozmalarını müəyyən edir və onların təhqiq edilə,
müəyyənləşdirilə və lazım gəldikdə, inzibati tənzimləmə obyekti ola biləcəyinə dair şərtləri təyin edir.
Tətbiq sahəsi
3.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük hüquqpozması törədilməsi ilə bağlı məsuliyyətə cəlb edilə bilən
şəxsləri müəyyənləşdirir.
4.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük hüquqpozmasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə müddətini və bu
müddətin başlanma tarixini müəyyən edir.
Gömrük hüquqpozmalarının təhqiqatı və müəyyən edilməsi
5.
Standart
Milli qanunvericilik aşağıdakıları həyata keçirmək üçün ixtiyarlı olduğu şərtləri müəyyən edir:
■
malları və nəqliyyat vasitələrini yoxlamaq;
■
sənədləri və ya yazışmanı təqdim etməyi tələb etmək;
■
avtomatlaşdırılmış məlumat bazalarına daxil olmaq;
■
şəxslərin və binaların axtarışını aparmaq; və
■
sübutlar əldə etmək.
6.
Standart
Gömrük məqsədləri üçün şəxsi yoxlama yalnız qaçaqmalçılıq və ya ciddi hesab edilən digər
gömrük hüquqpozmalarının törədilməsindən şübhələnmək üçün əsaslı səbəblər olduğu hallarda keçirilir.
7.
Standart
Gömrük xidməti, qaçaqmalçılıq və ya ciddi hesab edilən digər gömrük hüquqpozmaları
törədilməsindən şübhələnmək üçün əsaslı səbəblər olduğu hallar istisna olmaqla, binaların yoxlanılmasını
keçirmir.
8.
Standart
Gömrük xidməti ən qısa müddətdə əlaqədar şəxsi törədilməsi şübhə doğuran hüquqpozmanın
xarakteri, qanunvericiliyin pozulmuş ola bilən müddəaları və lazım gəldikdə, mümkün sanksiyalar barədə
məlumatlandırır.
Gömrük hüquqpozması aşkar edildiyi halda əməl olunan prosedur
9.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük hüquqpozmasının baş verdiyi aşkar olunduqdan sonra gömrük
xidmətinin əməl etməli olduğu proseduru və bu halda görə biləcəyi tədbirləri müəyyənləşdirir.
10.
Tövsiyə edilən qayda
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Gömrük xidməti gömrük hüquqpozmalarına və görülmüş tədbirlərə dair müfəssəl məlumatlar olan
protokol və ya inzibati hesabatları tərtib edir.
Həbs qoyulması, yaxud malların və ya nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması
11.
Standart
Gömrük xidməti yalnız aşağıdakı hallarda mallar və/və ya nəqliyyat vasitələrinin üzərinə həbs
qoyur:
■
onlar inzibati və ya məhkəmə qaydasında müsadirə edilməlidir; və ya
■
iş üzrə icraatın sonrakı mərhələlərində onların maddi sübutlar kimi təqdim edilməsi tələb oluna
bilər.
12.
Standart
Gömrük hüquqpozması yalnız yükün bir hissəsinə aiddirsə, yükün məhz bu hissəsi həbs və ya
saxlanma obyekti olur, bir şərtlə ki, gömrük xidməti yükün qalan hissəsinin hüquqpozmanın törədilməsində
birbaşa və ya dolayısı ilə istifadə edilmədiyinə əmin olsun.
13. Mallar və/və ya nəqliyyat vasitələri üzərinə həbs qoyulduqda və ya onlar saxlandıqda, gömrük
xidməti marağı olan şəxsə aşağıdakıları göstərən sənəd verir:
■
həbs və ya saxlanma obyekti olan malların və ya nəqliyyat vasitələrinin təsviri və miqdarı;
■
həbs qoyulması və ya saxlanmanın səbəbi;
■
hüquqpozmanın xarakteri.
14.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti həbs və ya saxlanma obyekti olmuş malların yetərli təminat altında buraxılmasını
bir şərtlə həyata keçirməlidir ki, bu mallar hər hansı qadağa və ya məhdudiyyətlər altına düşməsin, yaxud
iş üzrə icraatın sonrakı mərhələlərində maddi sübutlar kimi tələb oluna bilməsin.
15.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti gömrük hüquqpozmasının törədilməsində istifadə olunmuş nəqliyyat vasitələrini
həbsdən və ya saxlanmadan aşağıdakılara əmin olduqda azad etməlidir:
■
nəqliyyat vasitələri malların gizlədilməsi məqsədi ilə hər hansı bir şəkildə quraşdırılmamış,
uyğunlaşdırılmamış, yenidən düzəldilməmiş və ya təchiz edilməmişdir; və
■
nəqliyyat vasitələri iş üzrə icraatın sonrakı mərhələlərində maddi sübutlar kimi təqdim olunmaq
üçün tələb olunmayacaqlar; və
■
zərurət olduqda, yetərli təminat verilə bilər.
16.
Tövsiyə edilən qayda
Nəqliyyat vasitələri yalnız aşağıdakı hallarda inzibati və ya məhkəmə qaydasında müsadirə
olunurlar:
■
nəqliyyat vasitəsinin mülkiyyətçisinin, idarə edən və ya ona görə məsul olan başqa şəxsin
hüquqpozma anında gömrük hüquqpozmasına aidiyyəti olmuşsa və ya onun barəsində xəbəri olmuşsa,
yaxud o, hüquqpozma törədilməsinin qarşısının alınması üçün bütün məntiqi tədbirləri görməmişsə;
■
nəqliyyat vasitələri malların gizlədilməsi məqsədi ilə hər hansı bir şəkildə xüsusi olaraq
quraşdırılmış, uyğunlaşdırılmış, yenidən düzəldilmiş və ya təchiz edilmişdir;
■
xüsusi olaraq yenidən düzəldilmiş və ya uyğunlaşdırılmış nəqliyyat vasitələrinin əvvəlki halına
qaytarılması mümkün deyildir.
17.
Tövsiyə edilən qayda
Tez xarab olan mallar olduğuna və ya xarakterinə görə gömrük xidmətinin malların saxlanmasını
həyata keçirə bilmədiyi hallar istisna olmaqla, onların inzibati və ya məhkəmə qaydasında müsadirəsinə və
ya dövlətə verilmələrinə dair qərar qüvvəyə minənədək, üzərinə həbs qoyulmuş və ya saxlanmış mallar
gömrük xidməti tərəfindən satış və ya digər üsulla sərəncam verilmə obyekti olmamalıdır.
Şəxslərin saxlanması
18.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük xidmətinin şəxslərin saxlanması üzrə səlahiyyətlərini və bu cür
saxlanma şərtlərini, o cümlədən keçdiyi təqdirdə saxlanmaya dair qərarın məhkəmə orqanı tərəfindən
baxılmalı olduğu müddəti müəyyən edir.
Gömrük hüquqpozmalarının inzibati tənzimlənməsi
19.
Standart
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Gömrük xidməti gömrük hüquqpozması aşkar edildikdən sonra, tətbiq oluna bilən halda, mümkün
qədər qısa müddətdə aşağıdakıları təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görür.
■
bu hüquqpozmanın inzibati tənzimlənməsinin başlanması; və
■
əlaqədar şəxsin bu tənzimləmənin şərtləri, şikayətvermə qaydası və şikayətvermə müddətləri
barədə məlumatlandırılması.
20.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı əhəmiyyətsiz sayılan gömrük hüquqpozması aşkar edildikdə, bu
hüquqpozmanın onu aşkar etmiş gömrük orqanı tərəfindən inzibati qaydada tənzimlənməsi üçün imkan
yaradılmalıdır.
21.
Tövsiyə edilən qayda
Sərnişin tərəfindən əhəmiyyətsiz sayılan gömrük hüquqpozması törədildikdə, onu aşkar etmiş
gömrük orqanı tərəfindən bu hüquqpozmanın dərhal inzibati qaydada tənzimlənməsi üçün imkan
yaradılmalıdır.
22.
Standart
Milli qanunvericilik inzibati tənzimləmə predmeti ola bilən hər bir gömrük hüquqpozma
kateqoriyası barədə tətbiq edilə bilən sanksiyaları və bu sanksiyaların tətbiqinə səlahiyyətləndirilmiş
gömrük orqanlarını müəyyənləşdirir.
23.
Standart
Gömrük hüquqpozmasının inzibati qaydada tənzimlənməsi zamanı tətbiq edilə bilən sanksiyaların
ciddiliyi və ya həcmi törədilmiş gömrük hüquqpozmasının ciddiliyindən və ya əhəmiyyətliliyindən və
gömrük xidməti ilə bağlı olan əlaqədar şəxsin keçmiş fəaliyyətindən asılıdır.
24.
Standart
Mal bəyannaməsində düzgün olmayan məlumatlar göstərildiyi və deklarantın təqdim edilən
məlumatların doğruluğunun təmini üçün bütün lazımi tədbirləri gördüyünü sübut edə biləcəyi hallarda,
sanksiyalar tətbiq edilməsi məsələsinə baxılarkən, gömrük xidməti bu xüsusatı nəzərə alır.
25.
Standart
Gömrük hüquqpozmasının fors-major və ya əlaqədar şəxsin nəzarətindən kənar başqa hallar
nəticəsində baş verdiyi və onun tərəfindən aldatmaya yönəlmiş qəsd və ya etinasızlıq göstərilməsi olmadığı
hallarda sanksiyalar tətbiq edilmir, bir şərtlə ki, bu faktlar gömrük xidmətini qane edən lazımi qaydada
müəyyən edilmiş olsun.
26.
Standart
Üzərlərinə həbs qoyulmuş və ya saxlanmış mallar, yaxud onların satışından əldə edilən qazanc,
bütün rüsumlar, vergilər, habelə bütün yığımlar və xərclər çıxılmaqla:
■
gömrük hüquqpozmasının qəti tənzimlənməsindən sonra ən qısa müddətlərdə onları almaq
hüququ olan şəxsə qaytarılmalı; və ya
■
bu mümkün olmadığı hallarda, həmin şəxslərin xeyrinə müəyyən müddətə ehtiyatda
saxlanmalıdır,
■
bir şərtlə ki, həmin malların inzibati və ya məhkəmə qaydasında müsadirə edilmələri barədə qərar
çıxarılmamış və ya onlar tənzimləmə nəticəsində dövlətə verilməmiş olsun.
Şikayət vermə hüququ
27.
Standart
İnzibati qaydada tənzimlənməli olan gömrük hüquqpozmasına aidiyyəti olan istənilən şəxs, bu
şəxsin kompromis əsasında tənzimlənmə ilə razılaşdığı hallar istisna olmaqla, gömrük xidmətindən asılı
olmayan orqana şikayət vermək hüququna malikdir.
Xüsusi əlavəsi Xüsusi rejimlər
I fəsil. Sərnişinlər
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F2. «ikikanallı sistem» — gömrük nəzarətinin gələn sərnişinlərə iki kanaldan birini seçərək,
bəyanetməni icra etməyə imkan verən sadələşdirilmiş sistemi. Onlardan biri, yaşıl rəngli simvollarla
işarələnən, miqdarı və ya dəyəri rüsumsuz idxal altına düşən malların miqdar və dəyərindən artıq olmayan
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və idxal zamanı qadağan və məhdudiyyətlər altına düşməyən malları keçirən sərnişinlər üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Qırmızı rənglə işarələnən digəri — başqa sərnişinlər üçündür;
E2./F4. «şəxsi istifadə üçün nəqliyyat vasitələri» — marağı olan şəxs tərəfindən şəxslərin pullu
daşınması və ya malların pullu və ya pulsuz kommersiya daşınması üçün deyil, yalnız şəxsi istifadə üçün
gətirilən və ya aparılan avtonəqliyyat vasitələri və yedəklər, katerlər və hava gəmiləri, onlara aid ehtiyat
hissələri və onların adi ləvazimatları və avadanlıqları ilə birlikdə;
E3./F5. «sərnişin» —
1)
daimi yaşamadığı ölkənin ərazisinə müvəqqəti gələn («qeyri-rezident») və ya bu
ərazidən gedən hər hansı şəxs; və
2)
daimi yaşadığı ölkənin ərazisindən gedən («gedən rezident») və ya bu əraziyə
qayıdan («qayıdan rezident») hər hansı şəxs;
E4./F 3. «şəxsi əşyalar» — səfərin bütün halları nəzərə alınmaqla, lakin kommersiya məqsədləri
üçün gətirilən və ya aparılan hər hansı mallar istisna olmaqla, sərnişinin səfər zamanı şəxsi istifadə üçün
məntiqi tələbatı ola bilən istənilən əşyalar (yeni və ya işlənmiş);
E5./F1. «müvəqqəti idxal» — elə gömrük rejimidir ki, ona uyğun olaraq bəzi mallar idxal rüsum
və vergilərindən şərti azad edilməklə gömrük ərazisinə gətirilə bilər; bu cür mallar müəyyən məqsəd üçün
gətirilməli və istifadələri nəticəsində adi köhnəlmə istisna olmaqla, heç bir dəyişiklik olmadan müəyyən
edilmiş müddət ərzində geri aparılmaq üçün nəzərdə tutulmalıdırlar.
Prinsiplər
1.
Standart
Fiziki şəxslər barəsində tətbiq edilə bilən gömrük güzəştləri bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə
biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Bu Fəsildə nəzərdə tutulan gömrük güzəştləri sərnişinlərə vətəndaşlığından/milliyyətindən asılı
olmayaraq tətbiq edilir.
Tətbiq sahəsi
3.
Standart
Gömrük xidməti sərnişinlərə aid gömrük rəsmiyyətçiliklərinin yerinə yetirilə bildiyi gömrük
orqanlarını müəyyənləşdirir. Bu orqanların səlahiyyətləri, iş yerləri və saatları müəyyənləşdirilərkən,
gömrük xidməti, xüsusilə coğrafi vəziyyəti və mövcud sərnişin axınının həcmlərini nəzərə alır.
4. Standart
Gömrük nəzarətinin müvafiq prosedurlarına əməl edilməsi şərti ilə şəxsi istifadə üçün öz nəqliyyat
vasitələrində ölkəyə gələn və ölkədən gedən sərnişinlərə yerdəyişmə üçün istifadə etdikləri nəqliyyat
vasitələrini tərk etmədən bütün lazımi gömrük rəsmiyyətçiliklərini yerinə yetirməyə icazə verilir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Kommersiya təyinatlı avtonəqliyyat vasitəsində və ya qatarda ölkəyə gələn və ya ölkədən gedən
sərnişinlərə yerdəyişmə üçün istifadə etdikləri nəqliyyat vasitələrini tərk etmədən bütün zəruri gömrük
rəsmiyyətçiliklərini yerinə yetirməyə icazə verilməlidir.
6.
Tövsiyə edilən qayda
İkikanallı sistem sərnişinlərin gömrük nəzarəti və daşıdıqları malların, habelə, müvafiq hallarda
onların şəxsi istifadə üçün olan nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün istifadə olunmalıdır.
7.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti istifadə olunan nəqliyyat növündən asılı olmayaraq, öz məqsədləri üçün
sərnişinlərin və ya onların daşıdığı baqaj əşyalarının ayrıca siyahısını tələb etməməlidir.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti, digər xidmətlərlə və ticarət iştirakçıları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərərək,
mümkün olan hallarda sərnişinlərə gömrük nəzarətinin və onların daşıdıqları malların rəsmiləşdirilməsinin
sadələşdirilməsi üçün sərnişinlər haqqında unifikasiya edilmiş beynəlxalq standartlara uyğun gələn ilkin
informasiyadan istifadə etməyə çalışmalıdır.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Sərnişinlərə daşıdıqları malları şifahi bəyan etməyə icazə verilməlidir. Bununla belə, gömrük
xidməti, sərnişinlərin daşıdıqları kommersiya xarakterli idxal və ya ixrac obyekti olan, yaxud dəyərləri və
miqdarları milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərdən artıq olan mallara dair yazılı və ya
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elektron üsulla tərtib olunmuş bəyannamə tələb edə bilər.
10.
Standart
Gömrük məqsədləri üçün sərnişinlərin şəxsi yoxlanması müstəsna hallarda və qaçaqmalçılıq və ya
digər hüquqpozmaların törədilməsindən şübhələnmək üçün tutarlı əsaslar olduqda aparılır.
11.
Standart
Sərnişinlərin daşıdıqları mallar müvafiq gömrük rejiminə uyğun rəsmiləşdirilənədək, geriyə
aparılanadək və ya milli qanunvericiliyə uyğun olaraq başqa üsulla sərəncam verilənədək, aşağıdakı
hallarda gömrük xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərlə anbara alınmalı və ya saxlanmalıdır:
sərnişinin sorğusu əsasında;
malların dərhal rəsmiləşdirilməsi mümkün olmadıqda; və ya mallar barədə bu Fəslin digər
müddəaları tətbiq edilə bilmədiyi halda.
12.
Standart
Müşayiət olunmayan baqajın (sərnişin gələnədək və ya gedənədək və ya bundan sonra gətirilən və
ya aparılan baqajın) rəsmiləşdirilməsi müşayiət olunmayan baqaj barədə tətbiq edilə bilən prosedurlara,
yaxud digər sadələşdirilmiş gömrük prosedurlarına uyğun icra edilir.
13.
Standart
İstənilən səlahiyyətli şəxsə sərnişinin adından müşayiət olunmayan baqajı rəsmiləşdirmək üçün
təqdim etməyə icazə verilir.
14.
Tövsiyə edilən qayda
Sərnişinlər üçün gömrük güzəştlərinə uyğun olaraq sərbəst dövriyyə üçün bəyan edilən mallar
barəsində rüsumlar və vergilərin vahid tarif dərəcələri ilə hesablanması sistemi tətbiq edilməlidir, bir şərtlə
ki, malların gətirilməsi kommersiya xarakteri daşımasın və bu malların ümumi dəyəri və ya miqdarı milli
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərdən artıq olmasın.
15.
Tövsiyə edilən qayda
Mümkün olduğu hər yerdə gömrük xidməti tərəfindən göstərilmiş xidmətlərə görə, eləcə də rüsum
və vergilərin ödənilməsi üçün kredit kartlarından və ya bank kartlarından istifadəyə icazə verilməlidir.
Gəliş
16. Tövsiyə edilən qayda
Sərnişinlərə idxal rüsum və vergiləri ödənilmədən gətirilməsinə icazə verilən tütün məmulatlarının,
şərabın, tünd spirtli içkilərin və ətirlərin miqdar məhdudiyyətləri aşağıdakılardan az olmamalıdır:
a)
200 siqaret və ya 50 siqar, yaxud 250 qram tütün və ya bu məmulatlar ümumi çəkisi 250
qramdan artıq olmamaqla bir yerdə;
b)
2 litr şərab və 1 litr tünd spirtli içkilər;
c)
0,25 litr ətirli su və 50 qram ətir.
Lakin tütün məmulatları və alkoqollu içkilər barəsində nəzərdə tutulmuş gömrük güzəştləri
müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərə verilə bilər və sərhədi tez-tez keçən və ya ölkədə 24 saatdan az
müddətdə olmayan şəxslərə verilə bilməz, yaxud da məhdud miqdarda verilə bilər.
17.
Tövsiyə edilən qayda
İdxal rüsum və vergilərindən azad edilməklə, miqdar məhdudiyyətləri çərçivəsində gətirilmələrinə
icazə verilən istehlak mallarından başqa, sərnişinlərə idxal rüsum və vergilərindən azad edilməklə, ümumi
dəyəri 75 xüsusi iqtibas hüququndan (XİH) az olmayan sırf qeyri-kommersiya xarakterli malları gətirməyə
icazə verilməlidir. Bu ümumi dəyər yaşı müəyyən yaşdan az olan və sərhədi tez-tez keçən, yaxud 24 saatdan
az müddətdə ölkədə olmayan şəxslər üçün azaldıla bilər.
18.
Standart
Ölkəyə qayıdan rezidentlərə idxal rüsum və vergiləri ödəmədən ölkədən gedərkən götürdükləri və
bu ölkədə sərbəst dövriyyədə olan şəxsi əşyaları və nəqliyyat vasitələrini gətirməyə icazə verilir.
19.
Standart
Gömrük xidməti aşağıdakı hallar istisna olmaqla, qeyri-rezidentlərin şəxsi əşyalarının müvəqqəti
gətirilməsi üçün gömrük sənədi və ya təminatı tələb etmir:
■
həmin əşyaların dəyəri və yaxud miqdarı milli qanunvericilikdə müəyyən edilən
məhdudiyyətlərdən artıqdır; yaxud
■
gömrük xidməti hesab edir ki, həmin əşyalar dövlət büdcəsinin gəliri üçün müəyyən risk daşıyır.
20.
Standart
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Şəxsi xarakterli geyimdən, tualet ləvazimatlarından və əşyalardan başqa, xüsusilə aşağıdakılar,
qeyri-rezidentlərin şəxsi əşyaları sayılır:
■
şəxsi zərgərlik əşyaları;
■
məntiqi sayda foto, kino, videolent və onlara aid ləvazimatlarla birlikdə fotoaparatlar, kino və
videokameralar;
■
məntiqi sayda diapozitiv və ya kino lenti ilə birlikdə daşınar video- və kinoproyektorlar və
onların ləvazimatları;
■
binokllar;
■
daşınar musiqi alətləri;
■
daşınar səsyazan qurğular, o cümlədən maqnitofonlar, kompakt disklər və lent, vallar və disklərlə
bərabər diktofonlar;
■
daşınar radioqəbuledicilər;
■
sellülar və ya mobil telefonlar;
■
daşınar televizorlar;
■
daşınar yazı makinaları;
■
daşınar şəxsi kompüter və müvafiq ləvazimatlar;
■
daşınar hesablayıcılar;
■
adi və gəzinti üçün nəzərdə tutulan uşaq arabaları;
■
əlil arabaları;
■
idman ləvazimatları.
21.
Standart
Qeyri-rezidentlərin şəxsi əşyaları üçün müvəqqəti idxala bəyannamə vermək lazım olduğu
hallarda, müvəqqəti idxal müddəti sərnişinin ölkədə olma davamiyyətinə
istinadən müəyyən edilir, bir şərtlə ki, bu müddət milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
məhdudiyyətlərdən artıq olmasın.
22.
Standart
Sərnişinin sorğusu əsasında və gömrük xidmətinin əsaslı hesab etdiyi səbəblərə görə gömrük
xidməti qeyri-rezidentin şəxsi əşyalarının müvəqqəti idxalı üçün ilkin müəyyənləşdirilən müddəti bir şərtlə
uzadır ki, həmin müddət milli qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş müddətdən artıq olmasın.
23.
Standart
Qeyri-rezidentlər onların şəxsi istifadə təyinatlı nəqliyyat vasitələri üzrə müvəqqəti idxal
hüququndan istifadə edirlər.
24.
Standart
Şəxsi istifadə xarakterli nəqliyyat vasitəsinin adi çənlərindəki yanacaq idxal rüsum və vergilərindən
azad edilərək gətirilir.
25.
Standart
Nəqliyyat vasitələri barədə verilən güzəştlər qeyri-rezidentlərə məxsus, onların icarəyə və ya
müvəqqəti götürdüyü, sərnişinin gəlişi ilə eyni zamanda, yaxud gəlişinədək, yaxud da ondan sonra
gətirilmiş şəxsi istifadə üçün nəqliyyat vasitələrinə şamil edilir.
26.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti qeyri-rezidentlərin şəxsi istifadə təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı
üzrə gömrük sənədi və ya hər hansı təminat tələb etməməlidir.
27.
Tövsiyə edilən qayda
Qeyri-rezidentlərin şəxsi istifadə təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı üçün hər hansı
gömrük sənədi və ya təminat tələb edildikdə, gömrük xidməti standart beynəlxalq sənəd və təminatları
qəbul etməlidir.
28.
Standart
Qeyri-rezidentin şəxsi istifadə təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı üzrə bəyannamə
təqdim etmək zərurəti yarandığı hallarda, müvəqqəti idxal müddəti qeyri- rezidentin ölkədə olma
müddətinə əsasən belə bir şərtlə müəyyənləşdirilir ki, həmin müddət milli qanunvericilikdə göstərilən
məhdudiyyətlərdən artıq olmasın.
29.
Standart
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Maraqlı şəxsin sorğusuna əsasən və gömrük xidmətinin əsaslı hesab etdiyi səbəblərə görə gömrük
xidməti qeyri-rezidentin şəxsi istifadə təyinatlı nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti idxalı üçün
müəyyənləşdirilən ilkin müddəti bir şərtlə uzadır ki, həmin müddət milli qanunvericilikdə göstərilən
məhdudiyyətlərdən artıq olmasın.
30. Standart
Müvəqqəti idxal hüququ ölkədə müvəqqəti olan şəxsi istifadə üçün nəqliyyat vasitəsinin təmiri
üçün lazım olan əvəz olunan hissələr barədə verilir.
Geriyə aparılma
31.
Standart
Gömrük xidməti qeyri-rezidentlərin müvəqqəti gətirdikləri malların gətirildikləri gömrük orqanı
olmayan başqa gömrük orqanı vasitəsi ilə geriyə aparılmasına icazə verir.
32.
Standart
Gömrük xidməti qeyri-rezidentlərin qəza və ya fors-major halları nəticəsində zədələnmiş şəxsi
istifadə üçün nəqliyyat vasitələrinin və ya şəxsi əşyalarının geriyə aparılmasını tələb etmir.
Gediş
33.
Standart
Çıxıb gedən sərnişinlərlə bağlı tətbiq olunan gömrük rəsmiyyətçilikləri mümkün qədər
sadələşdirilməlidir.
34.
Standart
Lazımi şərtlərə və rəsmiyyətçiliklərə əməl edilməsi və ödənilməli olan idxal rüsum və vergilərinin
ödənilməsi şərti ilə, sərnişinlərə kommersiya məqsədləri üçün lazım olan malları aparmağa icazə verilir.
35.
Standart
Ölkədən çıxıb gedən rezidentlərin sorğusu üzrə gömrük xidməti o hallarda ayrı-ayrı əşyaların
eyniləşdirilməsi üzrə tədbirlər görür ki, bu, rüsum və vergilər ödənilmədən onların geriyə gətirilməsinə
kömək etsin.
36.
Standart
Gömrük xidməti yalnız müstəsna hallarda, ölkədən çıxan rezidentə məxsus olan şəxsi istifadə
təyinatlı əşya və nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti aparılması üçün sənəd tələb edir.
37.
Tövsiyə edilən qayda
Təminat nağd pul depoziti formasında verilmişsə, geriyə aparılma gömrük orqanında, hətta bu
orqan malların gətirilmiş olduğu gömrük orqanı olmasa belə, onun qaytarılması şərti nəzərdə tutulmalıdır.
Tranzit sərnişinlər
38. Standart
Tranzit zonasını tərk etməyən sərnişinlərin gömrük nəzarətindən keçməsi tələb olunmur. Bununla
belə, gömrük xidmətinə tranzit zonalarında ümumi müşahidə aparmaq və gömrük hüquqpozmasının
törənməsi şübhəsi olduqda, istənilən zəruri tədbirlər görməyə icazə verilir.
Sərnişinlər barədə tətbiq edilən gömrük güzəştləri haqqında məlumat
39. Tövsiyə edilən qayda
Sərnişinlər barədə tətbiq edilən gömrük güzəştləri barədə informasiya əlaqədar ölkənin bir və ya
bir neçə rəsmi dilində və faydalı sayılan hər hansı başqa dildə təqdim edilməlidir.
II fəsil. Poçt göndərişləri
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F1. «CN22/23» — Ümumdünya Poçt İttifaqının qüvvədə olan aktlarında təsviri verilən poçt
göndərişləri üçün xüsusi bəyannamə forması;
E2./F3. «Poçt göndərişləri ilə bağlı gömrük rəsmiyyətçilikləri» — marağı olan tərəf və gömrük
xidməti tərəfindən poçt göndərişləri ilə bağlı həyata keçirilən bütün əməliyyatlar;
E3./F2. «Poçt göndərişləri» — Ümumdünya Poçt İttifaqının qüvvədə olan aktlarında ifadə
olunduğu kimi, poçt xidməti tərəfindən və ya onun üçün daşınan məktub və bağlamalar;
E4./F5. «Poçt xidməti» — hökumət tərəfindən Ümumdünya Poçt İttifaqının qüvvədə olan aktları
əsasında tənzimlənən beynəlxalq xidmətləri göstərmək səlahiyyəti verilmiş dövlət və ya özəl orqan;
E5./F4. «Ümumdünya Poçt İttifaqı» — 1874-cü ildə Birləşmiş Poçt İttifaqı kimi Bern
1542

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Müqaviləsinə uyğun olaraq təsis edilmiş, 1878-ci ildə adı dəyişdirilərək, Ümumdünya Poçt İttifaqı olan və
1948-ci ildən etibarən BMT-nin xüsusi idarəsi olan hökumətlərarası təşkilat.
Prinsiplər
1.
Standart
Poçt göndərişləri barədə gömrük rəsmiyyətçilikləri bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi
dərəcədə, Baş Sazişin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Milli qanunvericilik gömrük xidmətinin və poçt xidmətinin poçt göndərişləri barədə gömrük
proseduru ilə bağlı müvafiq məsuliyyətlərini və vəzifələrini müəyyənləşdirir.
Poçt göndərişlərinin rəsmiləşdirilməsi 3. Standart
Poçt göndərişlərinin rəsmiləşdirilməsi ən qısa müddətdə həyata keçirilir.
a) Malların gömrük statusu
4.
Standart
Malların poçt göndərişlərində aparılmasına, onların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış və hər hansı
digər gömrük rejimi altına yerləşdirmə üçün nəzərdə tutulmalarından asılı olmayaraq icazə verilir.
5.
Standart
Malların poçt göndərişlərində gətirilməsinə, onların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış və hər hansı
digər gömrük rejimi altına yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulmalarından asılı olmayaraq icazə verilir.
b)
Gömrük xidmətinə təqdim etmə
6.
Standart
Gömrük xidməti poçt xidmətinin gömrük nəzarəti məqsədləri üçün ona təqdim edilməli olan poçt
göndərişləri, habelə bu cür təqdimetmənin üsulları barədə xəbərdar edir.
7.
Standart
Gömrük xidməti, içərisində aşağıdakı malların olmadığı, aparılan poçt göndərişlərinin gömrük
məqsədləri üçün ona təqdim edilməsini tələb etmir:
■
aparılmaları təsdiq edilməli olan mallar;
■
ixracı qadağalar və ya məhdudiyyətlər altına düşən, yaxud ixrac gömrük rüsumları və vergiləri
tutulan mallar;
■
dəyəri milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdən artıq olan mallar;
■
seçmə və ya təsadüfi əsasda gömrük nəzarəti üçün seçilmiş mallar.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti, bir qayda olaraq, idxal edilən poçt göndərişlərinin aşağıdakı kateqoriyalarını ona
təqdim etməyi tələb etməməlidir:
(a)
poçt kartları və sırf şəxsi xarakterli məktublar;
(b)
korlar üçün ədəbiyyat;
(c)
idxal rüsum və vergiləri tətbiq edilməyən çap nəşrləri.
CN22, yaxud CN 23 formasından, yaxud mal bəyannaməsindən istifadə etməklə aparılan
rəsmiləşdirmə.
9.
Standart
Gömrük xidməti tərəfindən tələb edilən bütün məlumatlar CN22 və ya CN23 formasında və
təsdiqedici sənədlərdə varsa, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, CN22 və CN23 forması mal bəyannaməsi
hesab edilir:
■
dəyəri milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdən artıq olan mallar;
■
qadağa və ya məhdudiyyətlər altına düşən və ya ixrac rüsum və vergiləri tutulan mallar;
■
aparılması təsdiq edilməli olan mallar;
■
sərbəst dövriyyə üçün buraxılış deyil, başqa gömrük rejimi altına yerləşdirmək üçün nəzərdə
tutulmuş gətirilən mallar.
Bu hallarda ayrıca mal bəyannaməsi tələb olunur.
Tranzit poçt göndərişləri
10.
Standart
Tranzit poçt göndərişlərinə gömrük rəsmiyyətçilikləri tətbiq olunmur. Rüsum və vergilərin
tutulması
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11.

Standart
Gömrük xidməti poçt göndərişlərində olan mallar barədə rüsum və vergilər tutulmasının mümkün
qədər sadələşdirilməsi üçün tədbirləri nəzərdə tutur.
III fəsil. Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F2. «kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilə bilən gömrük
rəsmiyyətçilikləri» — gömrük ərazisinə gəliş və ya ondan gediş zamanı, habelə gömrük ərazisində
olduqları zaman kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri barədə əlaqədar şəxs və gömrük xidməti
tərəfindən həyata keçirilən bütün əməliyyatlar;
E2./F1. «gəliş bəyannaməsi» və ya «gediş bəyannaməsi» — kommersiya təyinatlı nəqliyyat
vasitəsi müvafiq olaraq gələrkən və ya gedərkən, bu kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitəsinə görə məsul
olan şəxs tərəfindən tərtib olunmuş və gömrük xidmətinə təqdim edilmiş, kommersiya təyinatlı nəqliyyat
vasitəsi, onun marşrutu, yük, ehtiyatlar, ekipaj və ya sərnişinlər haqqında zəruri məlumatlara malik istənilən
bəyannamə;
E3./F3. «kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri» — adi ehtiyat hissələri, ləvazimatları və
avadanlıqları, habelə kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri ilə birgə daşındığı zaman onların adi
çənlərində olan sürtkü yağları və yanacaqla birlikdə şəxslərin pullu daşınması üçün beynəlxalq daşımalarda,
yaxud malların pullu və ya pulsuz kommersiya və ya sənaye daşınmaları üçün istifadə olunan istənilən
gəmi (özügedən və özügetməyən lixterlər və barjalar, habelə sualtı qanadları olan gəmilər daxil olmaqla),
hava yastıqlı gəmi, təyyarə, avtonəqliyyat vasitələri (yedəklər, yarım yedəklər və kombinə edilmiş
nəqliyyat vasitələri daxil olmaqla).
Prinsiplər
1.
Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinə tətbiq oluna bilən gömrük rəsmiyyətçilikləri bu Fəslin
müddəaları və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Tövsiyə edilən qayda
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilə bilən gömrük rəsmiyyətçilikləri bu
nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat ölkəsindən, mülkiyyətçisinin olduğu yerdən, yola salınma və ya təyinat
ölkəsindən asılı olmayaraq, eyni dərəcədə tətbiq edilməlidir.
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı
3.
Tövsiyə edilən qayda
Yüklü və boş kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə idxal rüsum və
vergilərindən şərti azad olunmaqla, müvəqqəti idxal edilməsinə bir şərtlə icazə verilməlidir ki, bu
kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrindən müvəqqəti idxal ölkəsinin gömrük ərazisində daxili
daşımalar üçün istifadə olunmasınlar. Onlar istismar nəticəsində adi köhnəlmədən, sürtkü yağlarının və
yanacağın adi istehlakından, habelə zəruri təmir edilmədən başqa heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan
geriyə aparılmaq üçün nəzərdə tutulmalıdır.
4.
Standart
Xaricdə lazımi qaydada qeydiyyatdan keçmiş kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin
müvəqqəti idxalına dair zəmanət (təminat) və ya sənəd gömrük xidməti tərəfindən, yalnız gömrük nəzarəti
məqsədləri üçün əhəmiyyətli dərəcədə zəruri sayıldıqda, tələb olunur.
5.
Standart
Gömrük xidməti kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin geriyə aparılması üçün müddət təyin
etdiyi hallarda, o, güman edilən nəqliyyat əməliyyatları ilə bağlı bütün halları nəzərə alır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Maraqlı şəxsin sorğusu üzrə və gömrük xidmətinin əsaslı hesab etdiyi səbəblərə görə gömrük
orqanı müəyyənləşdirilən ilkin müddəti uzatmalıdır.
Ehtiyat hissələri və avadanlığın müvəqqəti idxalı
7. Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri ilə birgə gətirilən və kommersiya təyinatlı nəqliyyat
vasitələrindən ayrıca istifadə oluna biləcəyindən və ya bilməyəcəyindən asılı olmayaraq, onlarla geriyə
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aparılmaq üçün nəzərdə tutulan, yüklərin yüklənməsi, boşaldılması, işlənməsi və qorunması üçün xüsusi
avadanlığın idxal rüsum və vergilərindən şərti azad edilməklə, gömrük ərazisinə müvəqqəti idxalına icazə
verilməlidir.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitəsinə qoyulmuş və ya onda istifadə olunan hissələrin və
avadanlığın əvəz edilməsi məqsədi ilə təmir və ya texniki xidmət zamanı istifadə üçün nəzərdə tutulmuş,
artıq gömrük ərazisinə gətirilmiş ehtiyat hissələrin və avadanlığın bu əraziyə idxal rüsum və vergilərindən
şərti azad edilməklə, müvəqqəti gətirilməsinə icazə verilməlidir.
Gəliş
10.
Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitəsi gələrkən, gömrük xidmətinə gəliş bəyannaməsi verilməsi
tələb olunursa, bu bəyannamədə göstərilən məlumat gömrük qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmini
üçün lazım olan minimum məlumatla məhdudlaşmalıdır.
11.
Standart
Gömrük xidməti, ona təqdim edilməli olan gəliş bəyannaməsinin nüsxələrinin sayını mümkün
dərəcədə azaltmalıdır.
12.
Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin gəlişi ilə bağlı kommersiya təyinatlı nəqliyyat
vasitələrinin gəldiyi ölkənin xarici nümayəndələri tərəfindən gömrük orqanına verilən və ya təqdim edilən
sənədlərin leqallaşdırılması, təsdiqi, əslliyinin təsdiqi və ya əvvəlcədən baxılması tələb olunmur.
Gömrük ərazisində dayanmalar
13.
Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri başqa ölkədə arada dayanmalar etmədən gömrük
ərazisində sonrakı məntəqələrdə dayanacaqlar edirsə, tətbiq edilə bilən gömrük rəsmiyyətçilikləri artıq
görülmüş gömrük nəzarəti tədbirləri nəzərə alınmaqla, mümkün qədər sadələşdirilməlidir.
Gediş
14.
Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisindən gedərkən, tətbiq edilə bilən gömrük
rəsmiyyətçilikləri aşağıdakıları təmin edən tədbirlərlə məhdudlaşır:
a)
lazım olduqda, gediş bəyannaməsinin səlahiyyətli gömrük orqanına müəyyən edilmiş
qaydada verilməsi;
b)
lazım gəldikdə, gömrük plombları vurulması;
c)
nəzarət məqsədləri üçün lazım olduğu hallarda gömrük xidməti tərəfindən əvvəlcədən
göstərilən marşrutlarla gediş;
ç) kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin icazəsiz yubanmalar olmadan gedə bilməsi.
15.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti, gediş üçün istifadə olunduqları dəqiq göstərilmək şərti ilə, gəliş bəyannaməsi
üçün müəyyən edilmiş formalarla eyni olan gediş bəyannaməsi formalarından istifadəyə icazə verməlidir.
16.
Standart
Kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin gəldikləri gömrük orqanı olmayan gömrük orqanı
vasitəsi ilə gedişinə icazə verilir.
VI fəsil. Ehtiyatlar
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F6. «daşıyıcı» — nəqliyyat vasitəsindən istifadəyə görə məsuliyyət daşıyan, yaxud malların
daşınmasını faktiki olaraq həyata keçirən şəxs;
E2./F1. «ehtiyatlara tətbiq edilə bilən gömrük rəsmiyyətçilikləri» — gömrük xidməti və marağı
olan şəxs tərəfindən ehtiyatlar barədə həyata keçirilən bütün əməliyyatlar;
E3./F5. «ehtiyatlarla bağlı gömrük proseduru» — ehtiyatlara tətbiq edilə bilən bütün gömrük
güzəştləri və rəsmiyyətçilikləri;
E4./F2. «ehtiyatlar»:
■
istehlak üçün ehtiyatlar; və
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■

satış üçün ehtiyatlar.
E5./F3. «istehlak üçün ehtiyatlar»:
■
satılıb-satılmamasından asılı olaraq gəmilərin və təyyarələrin bortunda və qatarlarda sərnişinlər
və ekipaj üzvləri tərəfindən istehlak üçün nəzərdə tutulmuş mallar; və
■
ehtiyat hissələri və avadanlığı istisna olmaqla, yanacaq və sürtkü materialları daxil olmaqla,
yaxud qatarların istismarı və texniki xidməti üçün lazım olan mallar;
■ bu mallar gəlib çıxarkən sərnişinlərin pullu daşınmaları üçün beynəlxalq daşımalarda, yaxud
malların pullu və ya pulsuz sənaye və ya kommersiya daşınmaları üçün istifadə edilən və ya istifadəsi
güman olunan gəmilərdə, təyyarələrdə, yaxud qatarlarda olan, yaxud da onların bortuna onlar gömrük
ərazisində olarkən götürülən mallardır;
E6./F4. «satış üçün ehtiyatlar» — gəmilərin və təyyarələrin sərnişinlərinə və ekipaj üzvlərinə
çıxarılıb satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş mallar, bu mallar gələrkən onların bortunda olur və ya gömrük
ərazisində olarkən sərnişinlərin pullu daşınmaları üçün beynəlxalq daşımalarda, yaxud malların pullu və ya
pulsuz sənaye və ya kommersiya daşınmaları üçün istifadə edilən və ya istifadəsi güman edilən gəmilərin
və təyyarələrin bortuna çatdırırlar.
Prinsiplər
1.
Standart
Ehtiyatlara dair gömrük proseduru bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş
Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Tövsiyə edilən qayda
Ehtiyatlar barədə gömrük proseduru gəmilərin, təyyarələrin, yaxud qatarların qeydiyyat ölkəsindən
və ya milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni şərtlərlə tətbiq edilməlidir.
Gələn gəmilərdə, təyyarələrdə, yaxud qatarlarda olan ehtiyatlar
a) İdxal rüsum və vergilərindən azad olunma
3.
Standart
Gömrük ərazisinə daxil olan gəmidə və ya təyyarədə daşınan ehtiyatlar, onların orada qalması şərti
ilə idxal rüsum və vergilərindən azad olunur.
4.
Tövsiyə edilən qayda
Beynəlxalq ekspress-qatarlarda ərzaq məhsulları kimi gətirilən, sərnişinlər və ekipaj üzvlərinin
istehlakı üçün olan ehtiyatlar aşağıdakı şərtlərdən biri olduqda, idxal rüsum və vergilərindən azad
olunmalıdırlar.
a)
bu mallar yalnız bu beynəlxalq qatarın keçdiyi ölkələrdə alınmışdır; və
b)
bu mallara görə ödənilməli olan rüsum və vergilər onlar alındıqları ölkədə ödənilmişdir.
5.
Standart
Gəmilərin, təyyarələrin, yaxud qatarların işləməsi və təmiri üçün zəruri olan və gömrük ərazisinə
gələn bu nəqliyyat vasitələrinin bortunda olan istehlak üçün ehtiyatlar, bu nəqliyyat vasitələri gömrük
ərazisində olduqda onların bortunda qalmaları şərti ilə idxal rüsum və vergilərindən azad olunurlar.
b) Sənədlər
6.
Standart
Gömrük xidməti gömrük ərazisinə gələn gəmilərdə, təyyarələrdə, yaxud qatarlarda olan ehtiyatlara
dair bəyannamə tələb edirsə, bu bəyannamədə göstərilməli olan informasiya gömrük nəzarəti üçün lazım
olan minimum məlumatlarla məhdudlaşır.
7.
Tövsiyə edilən qayda
Gəmi gömrük ərazisinə gəldikdən sonra gömrük xidmətinə təqdim edilən ehtiyatlara dair
bəyannamədə gəminin bortunda olan ehtiyatlardan gömrük xidmətinin icazəsi ilə verilən ehtiyatların
miqdarı nəzərə alınmalıdır; bu zaman həmin ehtiyatlar barədə gömrük xidmətinə ayrıca forma verilməsi
məcburi deyil.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti tərəfindən tələb olunan, ehtiyatlara dair bəyannamədə gömrük ərazisində
olduqları zaman gəmilərə çatdırılmış ehtiyatların miqdarı nəzərə alınmalıdır.
9.
Standart
Gömrük xidməti təyyarələrin bortundakı ehtiyatlar üçün ayrıca bəyannamə tələb etmir.
c) İstehlak üçün ehtiyatların verilməsi
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10.

Standart
Gömrük xidməti gəmi gömrük ərazisində olarkən, bortda olan istehlak üçün ehtiyatların,
sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin sayını, habelə gəminin gömrük ərazisində olma müddətini nəzərə almaqla,
əsaslı saydığı miqdarda verilməsinə icazə verir.
11.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük xidməti gəmi dokda və ya tərsanədə təmir edilərkən, bortda olan ekipaj üzvlərinin istehlakı
üçün ehtiyatların verilməsinə bir şərtlə icazə verməlidir ki, onun dokda və ya tərsanədə olması əsaslı
sayılsın.
12.
Standart
Təyyarə gömrük ərazisindəki bir və ya bir neçə hava limanında planlaşdırılmış qaydada enməli
olduqda, gömrük xidməti bortda olan istehlak üçün ehtiyatların təyyarə bu cür aralıq hava limanlarında
dayandığı zaman və onlar arasında uçuş zamanı icazə verməlidir.
ç) Gömrük nəzarəti
13.
Standart
Gömrük xidməti daşıyıcıdan, zərurət olduqda möhürlənməsi də daxil olmaqla, ehtiyatlardan
istənilən icazəsiz istifadənin qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər görülməsini tələb edir.
14.
Standart
Gömrük xidməti nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisində olarkən, ehtiyatların gəminin və təyyarənin
bortunda və ya qatardan başqa yerdə saxlanmaları üçün çıxarılmasını yalnız bu tədbiri zəruri saydığı
hallarda tələb edir.
Ehtiyatların rüsum və vergilərdən azad edilməklə tədarükü
15.
Xaricdəki son təyinat məntəqəsinə yola düşən gəmilərə və təyyarələrə rüsum və vergilərdən azad
olunmaqla aşağıdakıları borta götürməyə icazə verilir:
a)
sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin sayı, reys və ya uçuşun müddəti, habelə artıq bortda olan
bu cür ehtiyatların miqdarı nəzərə alınmaqla, gömrük xidmətinin əsaslı saydığı miqdarda ehtiyatlar; və
b)
reys və uçuş zamanı əsaslı sayılan miqdarda istismarları və texniki xidmətlərinin təmini
üçün, reys və ya uçuş zamanı istismar və texniki xidmət üçün, habelə artıq bortda olan bu cür ehtiyatların
miqdarı nəzərə alınmaqla istehlak üçün ehtiyatlar.
16.
Standart
Gömrük ərazisinə gəlmiş və gömrük ərazisində son təyinat məntəqəsinə getmək üçün öz
ehtiyatlarını tamamlamaq ehtiyacı olan gəmilər və təyyarələr tərəfindən ehtiyatların tamamlanmasına
rüsum və vergilərdən azad edilməklə yol verilir.
17.
Standart
Gömrük xidməti gömrük ərazisində olduqları zaman gəmilərə və təyyarələrə gətirilmiş istehlak
üçün ehtiyatların verilməsinə bu Fəsildə gəldikləri zaman artıq gəmilərin və təyyarələrin bortunda olan
istehlak üçün ehtiyatlara tətbiq edilən şərtlərlə icazə verilir.
Yola düşmə
18.
Tövsiyə edilən qayda
Gəmilər gömrük ərazisindən yola düşərkən ehtiyatlara dair bəyannamə tələb olunmur.
19.
Standart
Gömrük xidməti gömrük ərazisindən yola düşən gəmilərin və təyyarələrin bortuna yüklənmiş
ehtiyatlara dair bəyannamə tələb edirsə, bu bəyannamədə göstərilməli olan informasiya gömrük nəzarəti
üçün zəruri olan minimum məlumatlarla məhdudlaşır.
Ehtiyatlarla digər əməliyyatlar
20.
Standart
Gömrük ərazisinə gəlmiş gəmilərin və təyyarələrin bortunda, habelə qatarlarda olan ehtiyatların:
a)
hər bir halda tətbiq edilə bilən şərtlərlə rəsmiyyətçiliyə əməl edilmişsə, gömrük ərazisində
sərbəst dövriyyə üçün buraxılmasına və ya başqa gömrük rejimi altına yerləşdirilməsinə; və ya
b)
gömrük xidmətinin əvvəlcədən icazəsi ilə, müvafiq olaraq beynəlxalq daşımalar üçün
istifadə olunan başqa gəmilərə, təyyarələrə və ya qatarlara yüklənməsinə icazə verilir.
V fəsil. Yardım yükləri
Anlayışların tərifi
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Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E1./F1. «yardım yükləri»:
■
təbii fəlakətlərdən zərər çəkmiş insanlara yardım şəklində göndərilən mallar, o cümlədən
avtomobillər və sair nəqliyyat vasitələri, yeyinti məhsulları, dərmanlar, geyim, örtüklər, çadırlar, yığma
evlər, suyun təmizlənməsi və saxlanması üçün qurğular, yaxud digər ilk tələbat malları; və
■
missiyalarının müddəti ərzində təbii fəlakət ərazisində vəzifələrinin yerinə yetirilməsi,
yaşayışlarının və işlərinin təmini üçün təbii fəlakətlərin nəticələrinin ləğvi ilə məşğul olan şəxsi heyət üçün
bütün avadanlıqlar, avtomobillər və digər nəqliyyat vasitələri, xüsusi öyrədilmiş heyvanlar, yeyinti
məhsulları, ehtiyatlar, şəxsi əşyalar və digər mallar.
Prinsiplər
1.
Standart
Yardım yüklərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi
dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
2.
Standart
Yardım yüklərinin aparılma, tranzit, müvəqqəti idxal və müvəqqəti ixrac üçün gömrük
rəsmiləşdirilməsi prioritet qaydada həyata keçirilməlidir.
Tətbiq sahəsi
3.
Standart
Yardım yüklərinə münasibətdə gömrük xidməti aşağıdakıları nəzərdə tutur:
■
müəyyən müddət ərzində bəyannaməni tamamlamaq şərti ilə sadələşdirilmiş mal
bəyannaməsinin və ya müvəqqəti, yaxud natamam mal bəyannaməsinin verilməsini;
■
mallar gələnədək mal bəyannaməsinin və müşayiət edən sənədlərin verilməsini, qeydiyyatını və
ya yoxlanmasını və gəldikdən sonra onların buraxılmasını;
■
bununla bağlı bütün yığımlardan azad edilməklə iş vaxtından kənar və ya gömrük orqanlarının
iş yerlərindən kənar gömrük rəsmiləşdirməsini;
■ yalnız müstəsna hallarda, malların yoxlanmasını və/və ya nümunələr götürülməsini.
4.
Tövsiyə edilən qayda
Yardım yüklərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi onların mənşə, göndərilmə, yaxud təyinat ölkəsindən
asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Yardım yükləri barədə aparılmaya dair iqtisadi xarakterli qadağalar və ya məhdudiyyətlər, habelə
digər hallarda ödənilməli olan ixrac rüsum və vergiləri tətbiq olunmamalıdır.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Müvəkkil orqanlar tərəfindən hədiyyə şəklində alınmış və bu təşkilatlar tərəfindən və ya onların
nəzarəti altında istifadə üçün, yaxud onlar tərəfindən və ya onların nəzarəti altında pulsuz paylanma üçün
nəzərdə tutulmuş yardım yükləri idxal rüsum və vergiləri tutulmadan qəbul edilməli və idxala dair iqtisadi
xarakterli qadağa və məhdudiyyətlərdən azad edilməlidirlər.
Ğ. Xüsusi əlavəsi
Mənşə
I fəsil. Malların mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E 1./F 4. «malların mənşə ölkəsi» — gömrük tarifinin, miqdar məhdudiyyətlərinin və ya ticarətlə
bağlı hər hansı tədbirlərin tətbiqi məqsədləri üçün müəyyən edilmiş meyarlara əsasən malların istehsal
edildiyi və ya düzəldildiyi ölkə;
E 2./F 3. «malların mənşə ölkəsi»nin müəyyən edilməsi qaydaları» — milli qanunvericilik və
ya beynəlxalq sazişlərlə müəyyən edilmiş prinsiplər («malların mənşəyinin müəyyən edilmə meyarları»)
əsasında işlənib hazırlanmış, malların mənşəyinin təyini üçün bu və ya digər ölkə tərəfindən tətbiq edilən
konkret müddəalar;
E 3./F 1. «əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə meyarı» — elə meyardır ki, ona uyğun olaraq malların
mənşəyi təyin edilərkən, onların mənşə ölkəsi kimi o ölkə tanınır ki, orada mallara əsas xarakteristikalar
verilməsi üçün yetərli sayılan, bu malların istehsalı və ya emalı üzrə son mühüm əməliyyat yerinə
yetirilmişdir.
1548

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Prinsiplər
Standart
Mallar gətirilərkən və aparılarkən gömrük xidməti tərəfindən tətbiq edilməli olan tədbirlərin həyata
keçirilməsi üçün zəruri olan malların mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları bu Fəslin
müddəalarına və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları ilə müəyyən edilir.
Malların mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları
2.
Standart
Tamamilə müəyyən ölkədə istehsal edilmiş malların mənşə ölkəsi həmin ölkə sayılır. Tamamilə
müəyyən bir ölkədə istehsal edilmiş mallara yalnız aşağıdakı mal kateqoriyaları daxil ola bilər:
(a)
həmin ölkədə yerin təkindən, ərazi sularından, yaxud dənizin dibindən çıxarılan faydalı
qazıntılar;
(b)
bu ölkədə yetişdirilən, yaxud yığılan bitki mənşəli məhsullar;
(c)
bu ölkədə doğulmuş və bəslənmiş heyvanlar;
(ç) həmin ölkədə əldə edilən heyvan mənşəli məhsullar;
(d)
bu ölkənin ovçuluq və ya balıqçılıq sənayesi məhsulları;
(e)
bu ölkənin dəniz balıq vətəgəçiliyi məhsulları və bu ölkənin gəmisi tərəfindən vətəgəçilik
nəticəsində alınmış dəniz mənşəli digər məhsullar;
(ə) bu ölkənin balıq emalı gəmisində yalnız yuxarıdakı (e) bəndində sadalanan məhsul növlərindən
alınan məhsullar;
(f)
göstərilən ölkənin bu cür dəniz dibinin və ya təkinin mənimsənilməsinə müstəsna hüququ
olması şərti ilə, bu ölkənin ərazi sularından kənarda dəniz dibindən və ya təkindən alınmış mallar;
(g)
istehsal və emal nəticəsində qırıntı və tullantıları, habelə bu ölkədə toplanmış və yalnız
xammal emalı üçün məqbul sayılan işlənmiş məmulatlar;
(ğ) bu ölkədə müstəsna olaraq, (a)-(g) bəndlərində göstərilən məhsullardan hazırlanmış məhsullar.
3.
Tövsiyə edilən qayda
Malların istehsalının minimum iki ölkənin iştirakı ilə həyata keçirildiyi hallarda həmin malların
mənşəyi mühüm dərəcədə emal meyarlarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilməlidir.
4.
Tövsiyə edilən qayda
Mühüm dərəcədə emal meyarı tətbiq edilərkən, Malların təsviri və kodlaşdırılması üzrə
Uzlaşdırılmış Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiyadan istifadə edilməlidir.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə meyarı malların ümumi dəyərinə faiz nisbətində ifadə edildiyi
hallarda nəzərə alınması lazım gələn dəyər qiymətlərinə aşağıdakılar daxil olur:
■
gətirilən mallarla olan halda — gətirilmə anında rüsum tutulan qiymət, yaxud müəyyən
edilməmiş mənşəli materiallar halında — hazırlandıqları ölkənin ərazisində onlar üçün ödənilmiş ilk
sənədlə təsdiqlənmiş qiymət; və
■
istehsal olunmuş mallarla olan halda — franko-zavod qiyməti, yaxud milli qanunvericiliyin
müddəalarına uyğun olaraq aparılma anında qiymət.
6.
Tövsiyə edilən qayda
Malların əsas xarakteristikaları və ya xassələrinin əldə edilməsini təmin etməyən, yaxud onları cüzi
dərəcədə təmin edən əməliyyatlar, o cümlədən aşağıdakı siyahıdan bir və ya bir neçə əməliyyatı daxil edən
əməliyyatlar malların istehsalı və ya emalı üzrə mühüm əməliyyatlar sayılmamalıdırlar:
(a)
daşınma və ya saxlanma zamanı malların salamatlığının təmini üçün lazım olan
əməliyyatlar;
(b)
dənəvər yüklərin hissələrə bölünməsini, qablaşdırmaların qruplaşdırılmasını, çeşidlənməsi
və təsnifi, təkrar qablaşdırılmasını daxil edən, malların qablaşdırmasının və ya kommersiya yararlığının
yaxşılaşdırılması, yaxud onların daşınmaya hazırlanması üzrə əməliyyatlar;
(c)
on sadə yığma əməliyyatları;
(ç) müxtəlif mənşəli malların qarışdırılması, bir şərtlə ki, əldə olunmuş məhsulların
xarakteristikaları əsasən qarışdırılan malların xarakteristikalarından fərqlənməsin.
Malların mənşəyinin müəyyənləşdirilməsinin xüsusi halları
7.
Tövsiyə edilən qayda
Maşınlarda, qurğularda, aqreqatlarda və ya nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan ləvazimatlar,
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ehtiyat hissələri adı çəkilən maşınlarla, qurğularla, aqreqat və ya vasitələrlə o şərtlə eyni mənşəyə malik
olan sayılırlar ki, onlar adı çəkilən maşınlarla, qurğularla, aqreqat və ya vasitələrlə bir yerdə gətirilsinlər və
satılsınlar və onlar komplektləşməsinə və miqdarlarına görə adətən istifadə olunan ləvazimatlara, ehtiyat
hissələrinə və qurğulara uyğun gəlsinlər.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Nəqliyyat və ya istehsal xarakterli səbəblərə görə bir partiya şəklində gətirilmələrinin
məqsədəuyğun olmaması üzündən ən azı iki partiya ilə gətirilən quraşdırılmamış və ya sökülmüş əmtəə
məmulatı idxalçının sorğusu əsasında mənşəyinin müəyyən edilməsi məqsədi üçün vahid bir məmulat
sayılmalıdır.
9.
Tövsiyə edilən qayda
Gömrük tarifi tutulması məqsədi ilə idxal ölkəsinin milli qanunvericiliyi ayrıca bəyan edilmələrini
nəzərdə tutduğu hallar istisna olmaqla, mənşənin təyin edilməsi baxımından qablaşdırmalar onların
içərisindəki mallarla eyni mənşəyə malik hesab edilirlər. Gömrük tarifi tutulduğu halda qablaşdırmaların
mənşəyi mallardan ayrı müəyyən edilir.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Qablaşdırmalar mallarla eyni mənşəyə malik olduğu hallarda malların mənşəyinin müəyyən
edilməsi məqsədləri üçün, xüsusilə faiz nisbəti metodu tətbiq edildiyi hallarda, yalnız o qablaşdırmaları
nəzərə almaq lazımdır ki, bu mallar pərakəndə ticarət müəssisələri tərəfindən adətən həmin
qablaşdırmalarda satılsın.
11.
Standart
Malların mənşəyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə həmin malların istehsalı və ya emalı üçün
istifadə olunan enerji, maşın və qurğuların mənşəyi nəzərə alınmır.
Birbaşa daşınma qaydası
12.
Tövsiyə edilən qayda
Malların mənşə ölkəsindən birbaşa daşınması barədə müəyyən edilmiş qaydalar mövcud olduğu
hallarda, onlardan kənara çıxmağa icazə verilir. Bu cür kənaraçıxmalar coğrafi səbəblərə görə (məsələn,
hər tərəfi quru ilə əhatə olunmuş ölkələr olduğu halda), habelə üçüncü ölkələrdə gömrük nəzarəti altında
olan mallar olduğu halda (məsələn, yarmarkalarda və ya sərgilərdə nümayiş etdirilən, yaxud gömrük
anbarlarında mallar olduğu halda) mümkündür.
Malların mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları haqqında məlumat
13.
Standart
Malların mənşəyinin müəyyən edilməsi qaydalarında və ya onların tətbiqi qaydasında edilən
dəyişikliklər yalnız marağı olan şəxslərə həm ixrac bazarlarında, həm də malların tədarükçü ölkələrində
yeni müddəalarla tanış olmağa imkan verən lazımi bildiriş göndərildikdən sonra qüvvəyə minir.
II fəsil. Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlər
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E 1./F 1. «mənşə sertifikatı» — malların təsviri olan xüsusi blankdır. Bu blankda onu verməyə
səlahiyyətləndirilmiş dövlət təşkilatı və ya orqanı təsdiq edir ki, göstərilən şəhadətnamə ilə rəsmiləşdirilmiş
mallar mənşəcə müəyyən ölkədəndir. Bu şəhadətnaməyə hazırlayanın, istehsalçının, mal göndərənin, ixrac
edənin və ya digər səlahiyyətli şəxsin bəyannaməsi daxil ola bilər;
E 2./F 2. «malların mənşəyi haqqında təsdiq edilmiş bəyannamə» — müvafiq səlahiyyətlər
verilmiş dövlət təşkilatının təsdiqlədiyi «malların mənşəyi haqqında bəyannamə»;
E 3./F 4. «malların mənşəyi haqqında bəyannamə» — malların aparılması ilə bağlı hazırlayan,
istehsalçı, malgöndərən, ixrac edən və ya digər səlahiyyətli şəxs tərəfindən kommersiya invoysunda, yaxud
adı çəkilən mallara aidiyyəti olan istənilən başqa sənəddə malların mənşəyi haqqında verilmiş müvafiq
bildiriş;
E 4./F 5. «malların mənşəyini təsdiq edən sənəd» — mənşə sertifikatı, malların mənşəyi haqqında
təsdiq edilmiş bəyannamə və ya malların mənşəyi haqqında bəyannamə;
E 5./F 3. «regional ad haqqında şəhadətnamə» — dövlət təşkilatı və ya səlahiyyətli orqan
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq rəsmiləşdirilmiş, onda təsvir olunan malların konkret
region üçün səciyyəvi tərifə cavab verdiyini (məs., şampan şərabı, portveyn, parmezan pendiri) təsdiq edən
şəhadətnamə.
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Prinsiplər
Standart
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlər üzrə sorğuların rəsmiləşdirilməsi, həmin sənədlərin tərtib
edilməsi və verilməsi qaydaları bu Fəslin və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları ilə
tənzimlənir.
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlər üzrə sorğuların rəsmiləşdirilməsi
2.
Tövsiyə edilən qayda
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin təqdimi yalnız o hallarda məcburidir ki, bu, güzəştli
gömrük rüsumlarının, birtərəfli qaydada ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərə uyğun görülən iqtisadi və ya
ticarət xarakterli tədbirlərin, yaxud da əhalinin sağlamlığının və ya ictimai asayişin təmini məqsədləri ilə
görülən tədbirlərin tətbiqi üçün lazım olsun.
3.
Tövsiyə edilən qayda
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin təqdim edilməsi aşağıdakı kateqoriyalara aid mallar
üçün tələb olunmamalıdır:
(a)
özəl şəxslərin ünvanına kiçik partiyalarla göndərilən və ya fiziki şəxslərin baqajında aparılan
mallar, bir şərtlə ki, gətirilən bu mallar qeyri-kommersiya xarakterli olsun, onların ümumi dəyəri isə 100
ABŞ dollarından artıq olmasın;
(b)
ümumi dəyəri 60 ABŞ dollarından artıq olmayan kommersiya təyinatlı mal partiyaları;
(c)
müvəqqəti idxal obyekti olan mallar;
(ç) gömrük tranziti rejimində daşınan mallar;
(d)
regional ad barədə şəhadətnaməsi olan mallar, habelə bu mallar barədə ikitərəfli və ya
çoxtərəfli sazişlərə uyğun olaraq tədarükçü ölkələr tərəfindən əməl edilməli olan elə şərtlər vardır ki,
malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin təqdiminin tələb olunmasına ehtiyac yoxdur.
(a) və (b) bəndlərində sadalanan bir neçə mal partiyası, eyni zamanda eyni üsulla, eyni mal alana eyni
mal göndərən tərəfindən göndərildiyi hallarda onların ümumi dəyəri bu mal partiyalarının ümumi dəyərinə
bərabər götürülür.
4.
Tövsiyə edilən qayda
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin təqdimedilmə zərurətini müəyyən edən qaydalar
birtərəfli qaydada müəyyənləşdirildiyi hallarda, onların qəbul olunduqları iqtisadi və kommersiya
şəraitində baş verən dəyişikliklər baxımından adekvatlıq dərəcəsini təyin etmək üçün onlara ən azı üç ildə
bir dəfə yenidən baxılmalıdır.
5.
Tövsiyə edilən qayda
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin bu malların mənşə ölkəsinin səlahiyyətli orqanları
tərəfindən təqdim edilməsi yalnız idxal ölkəsinin gömrük xidmətində dələduzluqdan şübhələnmək üçün
əsaslar olduğu hallarda məcburi sayılır.
Malların mənşəyini təsdiq edən müxtəlif sənədlərin tətbiq üsulları və formaları
(a) Mənşə sertifikatı
Forması və məzmunu
6.
Tövsiyə edilən qayda
Mənşə sertifikatlarının qüvvədə olan blanklarına yenidən baxıldıqda və ya yeni blanklar işlənib
hazırlandıqda, Razılığa gələn Tərəflər II Əlavədəki Qeydlərə uyğun olaraq və III Əlavədəki Qaydalar
nəzərə alınmaqla, bu Fəslə I Əlavədə verilmiş nümunədən istifadə etməlidirlər.
Bu Fəslə I Əlavədə verilmiş nümunəyə uyğun olaraq öz mənşə sertifikatlarının blanklarını tərtib
etmiş Razılığa gələn Tərəflər bu barədə Şuranın Baş katibini xəbərdar etməlidirlər.
İstifadə edilən dillər
7.
Tövsiyə edilən qayda
Mənşə sertifikatlarının blankları idxal ölkəsinin dil(lər)ində çap edilməli və nə fransız, nə də ingilis
dili bu ölkənin dili olmadığı halda həmin blanklar, həmçinin ingilis və ya fransız dilində çap edilməlidir.
8.
Tövsiyə edilən qayda
Mənşə sertifikatı idxal ölkəsinin dili olmayan bir dildə tərtib edildiyi hallarda bu ölkənin gömrük
xidməti, bir qayda olaraq, malların mənşəyi haqqında şəhadətnamədə göstərilən məlumatların tərcüməsini
tələb etməməlidir.
Mənşə sertifikatları vermək səlahiyyətinə malik olan dövlət təşkilatları və digər orqanlar
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9.

Standart
Bu Fəslin müddəalarını qəbul edən Razılığa gələn Tərəflər qəbul etmək haqqında bildirişlərində və
ya sonradan, mənşə sertifikatlarını verməyə müvəkkil edilmiş dövlət təşkilatlarını və ya orqanlarını
göstərməlidirlər.
10.
Tövsiyə edilən qayda
Mallar mənşə ölkələrindən birbaşa idxal edilmədən üçüncü ölkənin ərazisi ilə göndərildiyi hallarda
bu malların mənşə sertifikatının, adı çəkilən üçüncü ölkədə bu cür sertifikatlar verməyə müvəkkil edilmiş
dövlət təşkilatları və ya orqanları tərəfindən həmin malların mənşə ölkəsində əvvəllər verilmiş mənşə
sertifikatları əsasında rəsmiləşdirilməsinə icazə verilməlidir.
11.
Tövsiyə edilən qayda
Mənşə sertifikatlarını verməyə müvəkkil edilmiş dövlət təşkilatları və ya orqanlar mənşə
sertifikatlarına dair ərizələri, yaxud adı çəkilən sertifikatların nəzarət üçün nüsxələrini ən azı iki il ərzində
saxlamalıdırlar.
(b) mənşə sertifikatlarından fərqli olan malların mənşəyini təsdiq edən sənədlər
12.
Tövsiyə edilən qayda
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin təqdim edilməsi məcburi olduğu hallarda həmin
malların mənşəyi haqqında bəyannamələr aşağıda sadalanan mal kateqoriyaları barədə qəbul edilməlidir:
(a)
kiçik partiyalarla ayrı-ayrı şəxslərin ünvanına göndərilən, yaxud sərnişinlərin baqajında
aparılan mallar; bir şərtlə ki, həmin idxal edilən mallar qeyri- kommersiya xarakterli olsun, onların ümumi
dəyəri isə 500 ABŞ dollarından artıq olmasın;
(b)
ümumi dəyəri 300 ABŞ dollarından artıq olmayan kommersiya təyinatlı mal partiyaları.
(a) və (b) bəndlərində sadalanan bir neçə mal partiyası, eyni zamanda eyni üsulla, eyni malalana
eyni malgöndərən tərəfindən göndərildiyi hallarda onların ümumi dəyəri bu mal partiyalarının ümumi
dəyərinə bərabər tutulur.
Sanksiyalar
13.
Standart
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədi almaq məqsədi ilə düzgün olmayan məlumatları əks etdirən
sənəd hazırlayan və ya bu cür sənədin hazırlanmasını təşkil edən istənilən şəxs barədə sanksiyaların tətbiq
edilməsi üçün şərtlər nəzərdə tutulmalıdır.
1-ci əlavə
1. Malgöndərən (adı, ünvanı və
2. Nömrəsi
ölkəsi)
Mənşə sertifikatı
3. Malalan (adı, ünvanı və ölkəsi)
4. Nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat (lazım gələrsə)
5. Qeydlər və nömrələmə: qablaşdırmaların miqdarı və növü:
6. Brutto çəkisi
7. Malların təsviri
8. Digər məlumatlar
Bununla təsdiq edilir ki, yuxarıda adı
çəkilən malların mənşə ölkəsi aşağıdakı
ölkədir:
Təsdiq edən orqan
Verildiyi yer və tarix
Səlahiyyətli şəxsin imzası
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Ştamp
2-ci əlavə
Qeydlər
1.
Sertifikat Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (BST) tərəfindən hazırlanmış A4 formatlı
beynəlxalq nümunəli blankda (210x297 mm, 8,27x11,69 düym) tərtib olunmalıdır. Blankın yuxarı haşiyəsi
10 mm və tikilmə üçün saxlanmış sol haşiyəsi 20 mm olmalıdır. İntervalın hündürlüyü 4,24 mm-ə (1/6
düymə) bölünən, eni isə 2,54 mm-ə (1/10) düymə bölünən olmalıdır. Materialın tərtibi I Əlavədə verilən
Avropa üçün Avropa Komissiyasının (AAK) birtipli nümunəsinə uyğun olmalıdır. Blankı tərtib edən
ölkənin spesifik şəraiti ilə bağlı olduqda, məsələn, metrik sistemdən fərqli ölçü sisteminin mövcud olması,
ölkədə fəaliyyət göstərən sənədlərin yeknəsəq tərtibi sisteminin xüsusiyyətləri və s. hallarda standart
ölçüdən cüzi kənaraçıxmalara yol verilir.
2.
Mənşə sertifikatı sorğular tərtib edilməsini təmin etmək lazım olduqda, onların, eyni zamanda tərtib
olunmasını təmin etmək üçün sorğu blankı ilə şəhadətnamə blankı bir- birinə uyğun olmalıdır.
3.
Ölkələr blankların hazırlanması üçün istifadə olunan bir kvadrat metr kağızın standart çəkisini
müəyyənləşdirə və onun üzərində saxtalaşdırmanın qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi fon işarələri tətbiq
edə bilərlər.
4.
Mənşə sertifikatının tərtibi qaydaları, istifadəçilərin bilməsi üçün onun arxa tərəfində çap edilə bilər.
5.
Qarşılıqlı inzibati yardım göstərilməsi barədə Sazişə uyğun olaraq əvvəlki tarixdə yoxlama
keçirilməsinə dair sorğular verildiyi hallarda sertifikatın arxa tərəfində müvafiq qeydlər üçün boş yer
saxlanıla bilər.
6.
Birtipli blankın xanaları üzrə qeydlər aşağıda göstərilmişdir:
Xana № 1: «İxracçı» termini «Mal göndərən», «İstehsalçı», «Tədarükçü» və s. terminləri ilə əvəz
edilə bilər.
Xana № 2: Mənşə sertifikatı yalnız bir əsl nüsxədə tərtib olunmalı, bu zaman sənədin başlığının
yanında «Əsli» sözü göstərilməlidir. Mənşə sertifikatı itirilmiş əslinin əvəzinə verilirsə, əvəz edən
sertifikatın başlığının yanında «Dublikat» sözü göstərilir. Şəhadətnamənin əslinin və ya dublikatının
surətlərində «surət» sözü göstərilir.
Bu xana, eyni zamanda sertifikatı verən dövlət təşkilatının adını (loqotipini, emblem və s.)
göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və burada rəsmi xarakterli digər məlumatların qeyd edilməsi üçün yer
saxlanılmalıdır.
Xana № 3: Bu xanada göstərilən məlumatlar «təyin etmək» sözləri ilə və mümkün olduqda təyinat
ölkəsi ilə əvəz edilə bilər.
Xana № 4: Bu xana, məsələn, sertifikatı rəsmiləşdirən dövlət təşkilatının mülahizəsinə görə
nəqliyyat vasitəsi, marşrut və s. haqqında əlavə məlumat daxil edilməsi üçün istifadə oluna bilər.
Xana № 5: «Məmulatın nömrəsini» göstərmək lazımdırsa, onun qrafanın haşiyələrində və ya
qrafanın hər bir sətrinin əvvəlində göstərilməsi məqsədəuyğundur. «Qeydlər və nömrələmə» sütunu
«Miqdar və qablaşdırmaların növü» və «Malların təsviri» sütunlarından şaquli cizgi ilə ayrıla bilər. Belə
cizgi olmadıqda, bu məlumatlar müvafiq intervallarla ayrıla bilər. Malların təsviri, əsasən sütunun sağ
hissəsində Harmonik Sistemin tətbiq edilə bilən bəndin nömrəsi əlavə olunmaqla tamamlana bilər. Malların
mənşəyinin təyini meyarlarına dair məlumatlar, lazım olsa, bu qrafada göstərilməli və başqa
informasiyadan şaquli xətlə ayrılmalıdır.
Xana № 6: Adətən, brutto çəkisinin göstərilməsi malların eyniləşdirilməsi üçün kifayət etməlidir.
Xana № 7. Bu xana doldurulmur və istənilən əlavə məlumatların, məsələn, qabaritlərin və ya başqa
sənədlərə (məsələn, kommersiya invoyslarına) istinadların daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
6 və 7 №-li xanalar: Malların eyniləşdirilməsinə kömək məqsədi ilə ixracçının göstərə biləcəyi
digər kəmiyyət göstəriciləri şəraitdən asılı olaraq 6-cı və ya 7-ci qrafada verilir.
Xana № 8: Bu qrafa sertifikatın səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqi barədə məlumatlar (təsdiqedici
yazılar, ştamplar, imzalar, verilmə tarixləri və yerləri və s.) üçün saxlanılır. Dəqiq ifadələr və s. sertifikatı
rəsmiləşdirən dövlət təşkilatının sərəncamında saxlanılır. Birtipli blankda istifadə olunan ifadələr yalnız
nümunə kimi verilir. Bu qrafa, həmçinin ixracçının (yaxud tədarükçünün yaxud istehsalçının) yazılı ərizəsi
üçün də istifadə oluna bilər.
3-cü əlavə
Mənşə sertifikatının tərtib edilməsi qaydaları
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Mənşə sertifikatının (lazım gəldikdə, bu cür sertifikatların tərtib olunmasına dair sorğuların)
rəsmiləşdirilmə qaydaları yuxarıdakı Qeydləri lazımi qaydada nəzərə alınmaqla milli dövlət orqanlarının
mülahizəsinə görə müəyyən edilir. Bununla belə, o cümlədən aşağıdakı müddəalara əməl edilməsinin təmin
olunması lazım gələ bilər:
1.
Blanklar istənilən üsulla doldurula bilər, bu zaman yazılar silinən olmamalı və aydın
olmalıdır;
2.
Sertifikatlarda (yaxud sorğularda) qeydlərə və ya düzəlişlərə yol verilmir. Dəyişikliklər
edilməsi üçün əvvəlcə düzgün olmayan məlumatların üstündən xətt çəkmək və sonra zəruri əlavələr etmək
lazımdır. Bu cür dəyişikliklər onları daxil etmiş şəxs tərəfindən təsdiq edilməli və müvafiq dövlət təşkilatı
və ya orqanı tərəfindən təsdiq edilməlidir.
3.
Doldurulmamış xanaları, onlara sonradan əlavələr edilməməsi üçün xətləmək lazımdır.
4.
Əgər bu, ixrac ticarət tələblərindən irəli gəlirsə, əsl nüsxəyə əlavə olaraq bir və ya bir neçə
nüsxə rəsmiləşdirilə bilər.
VI fəsil. Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin yoxlanılması
Anlayışların tərifi
Bu Fəsildə işlədilən anlayışlar aşağıdakıları bildirir:
E 1./F 1. «mənşə sertifikatı» — malların təsviri olan elə xüsusi blankdır ki, onda dövlət təşkilatı
və ya adı çəkilən blankı verməyə müvəkkil edilmiş orqan birmənalı surətdə təsdiq edir ki, həmin blankın
rəsmiləşdirildiyi mallar mənşəcə müəyyən ölkədəndir. Bu sertifikat, həmçinin hazırlayıcının, istehsalçının,
tədarükçünün, ixracçının və ya digər səlahiyyətli şəxsin bəyannaməsini də daxil edə bilər;
E 2./F 2. «malların mənşəyi haqqında təsdiq edilmiş bəyannamə» — dövlət təşkilatı və ya
müvafiq səlahiyyətlər verilmiş orqan tərəfindən təsdiqlənmiş «malların mənşəyi haqqında bəyannamə»;
E 3./F 3. «malların mənşəyi haqqında bəyannamə» — aparılmaları ilə bağlı hazırlayıcı,
istehsalçı, tədarükçü, ixracçı və ya digər səlahiyyətli şəxs tərəfindən kommersiya hesabında və ya adı
çəkilən mallara aid istənilən digər sənəddə malların mənşəyi haqqında edilmiş müvafiq bildiriş;
E 2./F 2. «malların mənşəyini təsdiq edən sənəd» — mənşə sertifikatı, malların mənşəyi haqqında
təsdiq edilmiş bəyannamə və ya malların mənşəyi haqqında bəyannamə.
Prinsiplər
1.
Standart
Malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin yoxlanılmasında inzibati yardım göstərilməsi qaydası
bu Fəslin müddəaları ilə və tətbiq edilə biləcəyi dərəcədə, Baş Əlavənin müddəaları ilə tənzimlənir.
Qarşılılıq prinsipi
2.
Standart
Razılığa gələn Tərəfin yoxlama aparılmasına dair sorğu alan səlahiyyətli orqanı o halda onu yerinə
yetirməyə borclu deyil ki, sorğu göndərən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanı, Tərəflər yerlərini
dəyişdiyi təqdirdə, bu cür yardımı göstərməyə qabil olmazdı.
Yoxlama aparmaq üçün verilən sorğular
3.
Tövsiyə edilən qayda
Razılığa gələn Tərəfin bu Fəslin müddəalarını qəbul etmiş gömrük idarəsi bu Fəslin müddəalarını
qəbul etmiş və ərazisində malların mənşəyini təsdiq edən sənədin rəsmiləşdirilmiş olduğu Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli orqanına bu sənədin yoxlanmasına dair sorğu ilə aşağıdakı hallarda müraciət edə bilər:
(a)
sənədin əsl olmadığından şübhələnmək üçün yetərli əsaslar olduqda;
(b)
sözügedən sənəddə verilmiş məlumatların doğru olmadığından şübhələnmək üçün yetərli
əsaslar olduqda;
(c)
seçmə üsulu ilə yoxlama aparmaq üçün.
4.
Standart
Yuxarıdakı 3(c) bəndində tövsiyə edilən qaydada nəzərdə tutulmuş seçmə yoxlamalar aparılmasına
dair sorğular bu cür müəyyən olunmalı və yoxlamaların adekvatlığının təmin olunması üçün zəruri
minimuma endirilməlidir.
5.
Standart
Yoxlama aparılmasına dair sorğular:
(a)
bu cür sorğunu göndərmiş gömrük idarəsinin təqdim edilən sənədin əsl olmadığından və ya
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ondakı məlumatların doğru olmadığından hansı səbəblərə görə şübhələndiyini göstərməlidir; seçmə üsulu
ilə yoxlama aparılmasına dair sorğular istisna təşkil edir;
(b)
lazım gəldikdə, idxal ölkəsində mallar barədə tətbiq edilə bilən malların mənşəyinin
müəyyən edilmə qaydaları və bu ölkədə sorğulanan hər hansı əlavə məlumat göstərməlidir;
(c)
malların mənşəyini təsdiq edən yoxlanmalı sənədlə və ya onun kserosurəti ilə və lazım
gəldikdə, hesablar, yazışmalar və s. kimi yoxlama aparılmasına kömək edə bilən istənilən digər sənədlərlə
müşayiət olunmalıdır.
6.
Standart
Bu Fəslin müddəalarını qəbul etmiş Razılığa gələn Tərəfdən yoxlama aparılmasına dair sorğu alan
hər hansı səlahiyyətli orqan bu sorğuya müstəqil lazımi yoxlamalar aparıldıqdan və ya digər inzibati
orqanlar, yaxud bu məqsədlə səlahiyyət verilmiş təşkilatlar tərəfindən lazımi yoxlamalar aparıldıqdan sonra
cavab verməlidir.
7.
Standart
Yoxlama aparılmasına dair sorğu alan orqan sorğu göndərən Gömrük idarəsi tərəfindən qoyulmuş
suallara cavab verməyə və sözügedən sorğuya aid hesab etdiyi istənilən digər məlumatı verməyə borcludur.
8.
Standart
Yoxlama aparılmasına dair sorğulara cavablar altı aydan çox olmayan müəyyən olunmuş müddət
ərzində verilməlidir. Sorğunu alan orqan ona altı ay ərzində cavab verə bilmirsə, o, bu barədə sorğu
göndərən Gömrük idarəsini xəbərdar etməlidir.
9.
Standart
Yoxlama aparılmasına dair sorğular, fövqəladə halları çıxmaqla, sorğu edilən sənəd sorğu
göndərmiş Razılığa gələn Tərəfin gömrük məntəqəsinə təqdim edildiyi tarixdən etibarən bir illik müddəti
keçməyən müəyyən olunmuş müddət ərzində göndərilməlidirlər.
Malların buraxılması
10.
Standart
Yoxlama aparılmasına dair sorğu malların buraxılmasına mane olmamalıdır, bir şərtlə ki, onlar
gətirilməsi qadağan edilən və ya məhdudlaşdırılan mallar olmasınlar və saxtakarlıq törədilməsinə dair heç
bir şübhə olmasın.
Müxtəlif müddəalar
11.
Standart
Bu Fəslin müddəalarına uyğun olaraq, verilən istənilən məlumat məxfi sayılmalı və yalnız gömrük
məqsədləri üçün istifadə olunmalıdır.
12.
Standart
Səlahiyyətli orqanlar və ya səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar tərəfindən verilmiş, malların mənşəyini
təsdiq edən sənədlərin yoxlanılması üçün lazım olan sənədlər, malların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin
verildiyi tarixdən ən azı iki il təşkil etməli olan adekvat müddət ərzində onlarda saxlanıla bilər.
13.
Standart
Bu Fəslin müddəalarını qəbul edən Razılığa gələn Tərəflər yoxlamalar aparılmasına dair sorğuları
qəbul etməyə səlahiyyət verilmiş orqanları göstərməli və onların ünvanlarını Şuranın Baş katibinə
bildirməlidir, o da bu informasiyanı bu Fəslin müddəalarını qəbul etmiş digər Razılığa gələn Tərəflərin
nəzərinə çatdırmalıdır.
Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi təsdiq edir ki, bu, Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının
arxivlərində saxlanılan əslin həqiqi nüsxəsidir.
Brüssel, 27 avqust 1999-cu il
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"Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında" 2002ci il oktyabrın 29-da Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 dekabr 2003-cü il
№ 525-IIQ
Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması
haqqında

KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası və Rumıniya gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya
bağlamaq məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati
ərazi vahidləri bölmələri yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan
vergilərə tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə - gəlirin ümumi məbləğindən əmlakın ümumi dəyərindən yaxud
onların ayrı-ayrı elementlərindən, o cümlədən daşınar və daşınmaz əmlakın özgəninkiləşməsindən
gəlirlərdən, müəssisələrin ödədikləri əmək haqqının yaxud məvacibin ümumi məbləğindən, həmçinin
əmlakın dəyərinin artımından əldə olunmuş gəlirlərdən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiya aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
(a) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə:
hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
əmlak vergisi; və
torpaq vergisi
(bundan sonra “Azərbaycan vergiləri” adlanır);
(b) Rumıniyaya münasibətdə:
mənfəət vergisi;
gəlir vergisi;
torpaq vergisi;
tikililər vergisi;
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(bundan sonra “Rumıniya vergiləri” adlamı).
4. 4 Bu Konvensiya onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud onların
əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları onların vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bırbırınə məlumat verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1 Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri uçun:
a) “Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” terminləri - kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və Rumınıyam bildirir;
b) “Azərbaycan” termini - Xəzər dənizinin müvafiq sektora daxıl olmaqla, milli qanunvericiliyə və
beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və ya yurisdiksiyasının
tətbiq olunduğu Azərbaycan Respublikasının ərazisi deməkdir,
c) “Rumınıya” termini - daxili qanunvericiliyə və beynəlxalq hüquq qaydalarına və prinsiplərinə uyğun
olaraq, Rumıniyanın suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu ərazi suları və ərazi suları
üzərindəki hava məkanı, həmçinin sahilyanı zona, qitə şelfı və xüsusi iqtisadi zona daxil olmaqla
Rumıniyanın dövlət ərazisi deməkdir;
d) “şəxs” termini - fiziki şəxsi, şirkəti, yoldaşlığı, birgə müəssisəni və şəxslərin hər hansı digər
birliklərini ifadə edir;
e) şirkət termini - istənilən korporativ qurumu yaxud vergitutma məqsədləri üçün korporativ quruma
kimi baxılan istənilən təşkilatı bildirir;
f) “Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi” terminləri müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
(i) “milli şəxs” termini:
(ii) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən, müvafiq status almış istənilən hüquqi şəxsi,
tərəfdaşlığı və yaxud assosiasiyanı bildirir;
h) beynəlxalq daşıma” termini - Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən istismar edilən dəniz
yaxud hava gəmiləri vasitəsi ilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları, dəniz və ya hava gəmisinin Razılığa
gələn digər Dövlətin məntəqələri arasında istismarı istisna olmaqla, ifadə edir;
i) “səlahiyyətli orqanlar” termini:
(i) Azərbaycan Respublikasında - Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi deməkdir;
(ii) Rumıniyada - Dövlət Maliyyəsi Nazirliyi.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, kontekstdən başqa
mənalar alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərə
münasibətdə həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır və həmin
Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olan hər hansı bir məna həmin Dövlətin digər
qanunlarına müvafiq verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn Dövlətin rezidenti” termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, idarəetmə yerinə yaxud digər
oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi, habelə həmin Dövləti və ya onun hər hansı inzibati
ərazi vahıdını bölməsını yaxud yerli hakimiyyət orqanını bildirir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin
Dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərlə yaxud orada yerləşən əmlakla bağlı həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunan
şəxsi əhatə etmir.
2. 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər ıkı Dövlətin rezıdentidırsə,
onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
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a) əgər bır Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o, yalnız həmin Dövlətin rezidenti hesab olunur.
Əgər onun hər iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa. bu halda o, yalnız daha sıx şəxsi və iqtisadi əlaqələrə
malik olduğu (həyati mənafelərin mərkəzi) Dövlətin rezidenti hesab olunur,
b) əgər onun həyati mənafelərinin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyilsə, yaxud bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, yalnız adətən yaşadığı Dövlətin
rezidenti hesab olunur,
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli
şəxsi olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur,
d) əgər o, hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyilsə, Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə Razılığa gələn hər iki
Dövlətin rezidentidirsə, o, yalnız qeydiyyatdan keçdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1 Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə, əsasən, aşağıdakılar daxildir.
a) idarəetmə yeri;
b) bölmə;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana; və
f) yataq, neft və ya qaz quyusu, karxana, qurğu, tikili, gəmi yaxud təbii ehtiyatların kəşfiyyat və ya hasil
olunduğu hər hansı başqa yer.
3. “Daimi nümayəndəlik” termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası, quraşdırma yaxud yığma obyekti və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti, yalnız
həmin meydança, obyekt və ya fəaliyyət on iki aydan artıq müddət ərzində davam etdikdə;
b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisənin öz işçiləri və ya onun tərəfindən işə götürülmüş
digər işçi heyəti vasitəsi ilə xidmətlərin göstərilməsi, yalnız bu qəbildən olan işlər (həmin və ya onunla
bağlı layihə üçün) istənilən on iki aylıq dövr ərzində altı aydan artıq bir müddət və ya müddətlər ərzində
davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, “daimi nümayəndəlik” termininə aşağıdakılar aid
edilmir:
a) qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların saxlanılma, nümayiş
etdirilmə yaxud göndərilmə məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə
yaxud göndərilmə məqsədləri üçün saxlanması,
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən yenidən
emal edilməsi məqsədi ilə saxlanması,
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması yaxud
informasiya toplanılması məqsədi ilə saxlanması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər işlərin
yerinə yetirilməsi məqsədi ilə saxlanması;
f) daimi fəaliyyət yerinin a) - e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanması - bir şərtlə ki, bu kombinasiya nəticəsində yaranan
daimi fəaliyyət yerinin məcmu fəaliyyəti hazırlıq yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, 6-ci bəndin şamil edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs, Razılığa gələn Dövlətdə müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin
adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə və adətən, bu səlahiyyəti həyata keçirirsə, həmin
müəssisə bu Dövlətdə bu müəssisə üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə daimi
nümayəndəliyi olan hesab olunur (bu şəxsin 4-cü bənddə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşdırılan
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fəaliyyəti istisna olmaqla; belə ki, həmin fəaliyyətin daimi fəaliyyət yeri vasitəsi ilə həyata keçirilməsinə
baxmayaraq, bu bəndin müddəalarına əsasən, həmin fəaliyyət yeri daimi nümayəndəlik yaratmır).
Müəssisə üçün öhdəlik yaratmaqla, müqavilənin bütün elementlərini və təfsilatlarını razılaşdırmaq
səlahiyyətləri olan şəxs, müqavilə digər şəxs tərəfindən müəssisənin yerləşdiyi Dövlətdə imzalansa belə,
bu Dövlətdə öz səlahiyyətlərindən istifadə edən hesab edilə bilər.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə broker, baş komisyon agenti yaxud müstəqil statuslu hər hansı
digər agent vasitəsi ilə sadəcə olaraq kommersiya fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bu şərtlə ki, həmin şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində
fəaliyyət göstərsinlər.
Lakin bu agentin fəaliyyəti tamamilə yaxud əsasən həmin müəssisə üçün həyata keçirilirsə, agentlə
müəssisə arasında əməliyyatların müstəqil tərəflər arasında razılaşdırılmış şərtlərə uyğun aparıldığı hallar
istisna edilməklə, həmin agent bu maddənin məqsədlərinə uyğun olaraq müstəqil statuslu agent hesab
edilmir.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan yaxud
həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə yaxud başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun tərəfindən nəzarət olunması faktı bu şirkətlərdən birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə
etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. “Daşınmaz əmlak” termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericilik müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu, mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi yaxud işlənmə hüququna görə kompensasiya
kimi ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişləri əhatə edir, dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak
hesab edilmir.
3. 1-ci bəndin müddəaları daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən; icarəyə verilməsindən yaxud hər
hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisələrin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi gəlirlərə və
müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə də
şamil edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən tərzdə həyata
keçirirsə, bu halda onun mənfəəti yalnız:
(a) daimi nümayəndəliyə;
(b) həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə satılan mallar (xidmətlər) kimi və ya onlara
oxşar malların (xidmətlərin) satışına; yaxud
(c) həmin digər Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən digər sahibkarlıq fəaliyyəti
kimi və ya ona oxşar fəaliyyətə aid edilən hissədə digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər
Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə, Razılığa
gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, əgər o, eyni və ya oxşar şəraitdə eyni
və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olsaydı və daimi nümayəndəliyi olduğu
müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərsəydi, həmin halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
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3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə
yaxud hər hansı yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi
çərçivəsində çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət adətən
müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin onun bölmələri arasında proporsional qaydada bölüşdürülməsi
əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan mənfəəti bu cür
bölgü əsasında müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır, lakin seçilmiş bölgü
metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5. Öz müəssisəsi üçün mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid edilmir.
6. Əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət hər il eyni metodla
müəyyən edilir, bu şərtlə ki, bu metodun dəyişməsi üçün tutarlı və kifayət qədər əsaslı səbəblər olmasın.
7. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri daxildirsə,
bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin:
a) dəniz və hava gəmilərinin qeyri-müntəzəm olaraq, beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə
verilməsindən;
b) beynəlxalq daşımalarda konteynerlərin (o cümlədən konteynerlərin daşınması üçün treylerlərin və
əlaqədar avadanlıqların) istifadəsi, saxlanması yaxud icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət də aiddir
(əgər belə fəaliyyət növləri dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarına aid edilirsə).
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə bağlı puldan, müştərək
müəssisədə yaxud beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qohum müəssisələr
1.Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və dolayısı ilə iştirak etdikdə və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa yaxud dolayısı ilə iştirak etdikdə
və hər iki halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil
müəssisə arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda yaxud müəyyən edildikdə,
onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış mənfəət, həmin
müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edir və müvafiq olaraq, vergiyə
cəlb edirsə və bu tərzdə
daxil edilmiş mənfəət, əgər bu müəssisələr arasında münasibətlər müstəqil müəssisələr arasındakı
münasibətlər kimi olsaydı, birinci qeyd olunan Dövlətin müəssisəsinə hesablana bilən mənfəətdirsə, bu
halda, həmin digər Dövlət bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğində müvafiq düzəlişlər aparmalıdır.
Düzəlişlər müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır,
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları isə zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr
aparmalıdırlar.
Maddə 10
Dividendlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezidenti olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividendlərin faktiki
sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentdirsə, tutulan vergi
a) əgər faktiki sahib dividendləri ödəyən şirkətin əmlakının ən azı 25%-nin sahibi olan şirkətdirsə,
dividendlərin ümumi məbləğinin 5%-dən;
b) bütün digər hallarda, dividendlərin ümumi məbləğinin 10%-dən artıq olmamalıdır.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan “dividendlər” termini borc tələbləri olmayan mənfəətin bölgüsündə
iştirak etmək hüququ verən səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən və ya digər hüquqlardan, həmçinin
gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezidenti olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən
gəlirlər kimi eyni qaydada vergitutmaya cəlb olunan digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri ifadə
edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən
şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
dividendlərin ödənildiyi holdinq, həqiqətən də, bu daimi nümayəndəliklə yaxud daimi baza ilə faktiki
olaraq əlaqəlidirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq,
7-ci yaxud 14-cü maddənin müddəaları tətbiq edilir.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir əldə
etdiyi halda, digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlər
ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid olduğu
hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlər və bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta bu
dividendlərin və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan
mənfəətə və ya gəlirə aid olduğu halda, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun
olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə,
tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 8 faizindən çox olmamalıdır.
3. 2-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər bu Dövlətdə vergidən
azad olunacaqlar, əgər onlar Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, onun ərazi inzibati vahidi bölməsi
yaxud yerli hakimiyyət orqanı və ya həmin Hökumətin, yerli hakimiyyət orqanının və ya ərazi inzibati
vahidinin bölməsinin hər hansı təşkilatı yaxud bank bölməsi yaxud institutu tərəfindən alınıb yaxud əldə
edilibsə və ya əgər Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinin borc tələbləri həmin Razılığa gələn digər
dövlətə tamamilə məxsus olan maliyyə qurumu tərəfindən təminat verilmiş, sığortalanmış yaxud
maliyyələşdirilmişdirsə.
4. Bu maddədə istifadə olunan “faizlər” termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində iştirak
hüququnun sahibliyindən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri, o cümlədən hökumətin
qiymətli kağızlarından və istiqrazlarından yaxud borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli kağızlar, istiqrazlar
və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə edir. Vaxtında
aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimələr bu maddənin məqsədləri üçün “faizlər” sayılmır.
5. Əgər faizlər faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə yaxud həmin
digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsi ilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən borc
tələbnaməsi, həqiqətən də, bu daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya aiddirsə, onda 1-ci və 2-ci
bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci yaxud 14-cü maddənin müddəaları
tətbiq edilir.
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6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin bu
Dövlətdə yaranmışdır. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya malikdirsə və faizlər
ödənilən borc həmin daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə bağlı yaranırsa və bu faizlərin ödənilməsi
üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab edilir ki, faizlər bu daimi
nümayəndəliyin yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla bilən məbləğdən
artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu halda,
ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəalari müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər bırının qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royaltilər
1 Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Belə royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq
vergiyə cəlb oluna bilər, lakın həmin gəlirlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə,
onda tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan “royalti” termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət yaxud elm əsərlərinə, o
cümlədən kompüter proqramlarına, kinofilmlərə və filmlərə yaxud radio və ya televiziya yayımı yazılarına,
hər hansı bır ictimai verilişə, istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna yaxud modelə, plana, məxfi
düstura yaxud prosesə və ya sənaye, kommersiya yaxud elmi təcrübəyə dair informasiya üzrə müəllif
hüquqlarının istifadəsinə və istifadə hüququnun verilməsinə görə alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltinin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə yaxud həmin
digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsi ilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və royalti ödənilən hüquq
yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya aiddirsə, onda 1-ci və 2-ci
bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci yaxud 14-cü maddənin
müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya malikdirsə və royalti
ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa və royaltinin ödənilməsi üzrə
xərcləri bu daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti daimi
nümayəndəliyin yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royalti
məbləğləri, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu
halda, ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın dəyərinin artımı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən 6-cı maddədə müəyyən
edilmiş daşınmaz əmlakının özgələşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan əmlakın yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək uçun Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi bazasına aid
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olan əmlakın, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda yaxud bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya
belə daimi bazanın özgələşdirilməsindən gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz yaxud
hava gəmilərinin yaxud onların istismarı ilə bağlı olan əmlakın özgələşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, aktivləri bütövlükdə və ya əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daşınmaz əmlakla bilavasitə və ya dolayısı də bağlı olan şirkətdəki səhmlərinin və ya hüquqlarının
özgələşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə qeyd olunanlar istisna edilməklə istənilən əmlakın
özgələşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər, yalnız əmlakı özgələşən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin peşəkar xidmətlər göstərməsindən yaxud müstəqil xarakterli
digər fəaliyyətlərdən əldə etdiyi gəlirlər, Razılığa gələn digər Dövlətdə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün
müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya malik olduğu hal istisna olmaqla, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb olunur. Əgər onun belə daimi bazası varsa, gəlirin yalnız göstərilən baza ilə bağlı olan hissəsi digər
Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. “Peşəkar xidmətlər” termininə əsasən, müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq təhsil yaxud müəllimlik
fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyətı daxildir.
3. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti maliyyə ilində
başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq müddətdə yaxud
müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa, onun peşəkar xidmətlər göstərməsindən yaxud
müstəqil xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər, həmin xidmətlərin göstərilməsi və ya fəaliyyətin
aparılması üçün daimi bazası olmadığı hallarda belə, digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 15
Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci, 19-cu və 21-ci maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin aldığı maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər
Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn
digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı alınan belə mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər
Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız birinci qeyd olunan
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə digər Dövlətdə olursa;
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən yaxud onun adından ödənilirsə;
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi yaxud daimi
bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin
beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla işləməyə görə
alman mükafatlardan həmin Dövlətdə vergi tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
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Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar
şurasının yaxud oxşar orqanın üzvü kimi aldığı qonorarlar və oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya
musiqiçi yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna
bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin yaxud idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin yaxud idmançının fəaliyyətini həyata keçirdiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, mədəniyyət yaxud idman sahəsində Razılığa gələn
Dövlətlərin Hökumətləri arasında razılaşdırılmış mübadilə çərçivəsində 1-ci bənddə qeyd olunan və
mənfəət məqsədlərindən fərqlənən məqsədlər üçün həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə olunan gəlir
fəaliyyətin həyata keçirildiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad olunacaq.
Maddə 18
Təqaüdlər və annuitetlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər,
annuitetlər və oxşar mükafatlar 19-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin sosial sığorta
qanunvericiliyinə əsasən ödənilmiş ödənişlər yalnız bu Dövlətdə vergiyə cəlb olunacaqdır.
3. “Annuitet” termini pul və ya dəyər şəklində adekvat və ya tam ödəniş əvəzinə ödənişlər aparmaq
öhdəliyinə uyğun olaraq, ömürlük yaxud müəyyən edilmiş dövr ərzində vaxtaşırı, təyin edilmiş vaxtda
ödənilən təsbit edilmiş məbləğ deməkdir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1. a) Razılığa gələn Dövlət, onun inzibati ərazi vahidləri bölmələri yaxud yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən hər hansı fiziki şəxsə həmin Dövlətə və ya onun inzibati ərazi vahidlərinə/bölmələrinə yaxud
yerli hakimiyyət orqanlarına göstərdiyi fərdi qulluğa görə ödənilən təqaüd olmayan maaş, əmək haqqı və
digər oxşar mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) Bununla belə, əgər qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin milli şəxsidirsə; yaxud
(ıı) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa, belə maaş, əmək haqqı və
digər oxşar mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. a) Razılığa gələn Dövlət və ya onun inzibati ərazi vahidi/bölməsi yaxud yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsin həmin Dövlətə, onun inzibati ərazi
vahidinə/bölməsinə yaxud yerli hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur;
b) fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsi olduğu halda, bu təqaüd yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin və ya onun inzibati ərazi
vahidinin/bölməsinin yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı olan qulluğa görə ödədiyi mükafat və təqaüdlərə şamil olunur.
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Maddə 20
Tələbələr və təcrübə keçənlər
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə gəlməzdən
əvvəl rezidenti olmuş və birinci qeyd olunan Dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq məqsədi ilə yaşayan
tələbələrin və yaxud təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, tədris və təhsil almaq üçün aldıqları ödənişlərin
mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, belə ödənişlər həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunmur.
Maddə 21
Müəllimlər və tədqiqatçılar
1. Əgər Razılığa gələn digər Dövlətə bilavasitə gəlməzdən əvvəl fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olub yaxud rezidentidirsə və digər Dövlətin təsis etdiyi hər hansı universitetin, kollecin, məktəbin
yaxud digər oxşar qeyri-kommersiya tədris mərkəzinin dəvəti ilə həmin digər Dövlətdə belə növ tədris
idarəsində yalnız müəllimlik etmək və ya tədqiqat aparmaq yaxud hər iki məqsədlə yaşayırsa, bu şəxs
həmin digər Dövlətdə oraya ilk gəlişindən başlayaraq 2 ildən çox olmayan dövrdə, öz müəllimlik və
tədqiqatlarına əsasən alman mükafata görə vergidən azad olunacaq.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları tədqiqatdan əldə edilən gəlirə münasibətdə tətbiq
olunmayacaq, əgər belə tədqiqatlar ictimai məqsədlər üçün deyil, müəyyən şəxs yaxud şəxslərin şəxsi
mənfəəti üçün aparılırsa.
Maddə 22
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. 1-ci bəndin müddəaları, 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilən daşınmaz əmlakdan əldə
olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə (əgər bu gəlirləri alan şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti
göstərirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və gəlirin
ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlak, həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə
bağlıdırsa) tətbiq edilmir. Belə halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci yaxud 14-cü maddənin müddəaları tətbiq
edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu
Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə yaranan gəlir növləri
həmin digər Dövlətdə də vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 23
Əmlak
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və 6-cı
maddədə müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa
gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın daşınar
əmlakı ilə təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və hava
gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 24
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İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodları
İkiqat vergitutmanın aşağıdakı qaydada aradan qaldırılması razılaşdırılmışdır:
a) Azərbaycana münasibətdə:
əgər Azərbaycanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Rumıniyada vergiyə cəlb olunmalı
gəlir əldə edirsə yaxud əmlaka malikdirsə, bu gəlirə yaxud əmlaka görə Rumıniyada ödədiyi verginin
məbləği bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar olaraq Azərbaycanda tutulan verginin məbləğindən
çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergitutma qaydalarına uyğun olaraq
bu cür gəlirə yaxud əmlaka hesablanmış verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
b) Rumıniyaya münasibətdə:
əgər Rumıniyanın rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycanda vergiyə cəlb oluna
biləcək gəlir əldə edirsə yaxud əmlaka malikdirsə, Rumıniya:
(i) həmin rezidentin gəlir vergisindən Azərbaycanda ödənilən gəlir vergisinə bərabər olan məbləğin;
(ii) həmin rezidentin əmlak vergisindən Azərbaycanda ödənilən əmlak vergisinə bərabər olan məbləğin
çıxılmasına icazə verir.
Maddə 25
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər Dövlətin milli
şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi
vergitutmadan yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən yaxud daha ağır olan vergitutmaya və ya
bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər. Bu şərt, 1-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq,
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən heç
birində həmin Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə, o cümlədən rezidentliyə münasibətdə cəlb olunduğu
yaxud cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan və ya bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən yaxud daha ağır
olan vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməməlidirlər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrin
vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn Dövlətin vergitutma məqsədləri
üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların, çıxılmaların və güzəştlərin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentlərinə də onların mülki status və ya ailə öhdəlikləri əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi
təfsir olunmamalıdır.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin yaxud 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin vergiyə cəlb
olunan mənfəəti müəyyən edilərkən, birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə münasibətdə müəyyən edilən
çıxılmalar qədər azaldılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin vergiyə cəlb olunan əmlakı müəyyən
edilərkən birinci qeyd olunan Dövlətin rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında azaldılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətin əmlakı tamamilə yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi birinci
qeyd olunan Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu yaxud cəlb oluna biləcəyi vergilərdən və ya
onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən yaxud daha ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları yalnız bu Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərə tətbiq olunacaqdır.
Maddə 26
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1. Əgər hər hansı şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətləri
onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxarır və ya
gətirib çıxara bilər, bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş
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müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezident olduğu Dövlətin, yaxud bu iş 25-ci maddənin 1-ci
bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına baxılmaq
üçün təqdim edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmaya səbəb olmuş
hərəkətlər haqqında ilk bildiriş tarixindən etibarən 3 il ərzində təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərək, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanın aradan qaldırılması məqsədi ilə
məsələni Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə
çalışmalıdır. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə hər hansı
vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq
üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədi ilə, üzvləri səlahiyyətli orqanlar və ya onların nümayəndələri ola bilən birgə komissiyanın
yaradılması da daxil olmaqla, bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 27
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərlə bağlı bu
Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər vergitutma bu Konvensiyaya
zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi aparırlar.
İnformasiya mübadiləsi 1-ci maddə ilə məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı istənilən informasiya
həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında alınan informasiya kimi məxfi sayılır və yalnız vergilərin
müəyyən edilməsi yaxud toplanması, məcburi alınması yaxud məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərlə bağlı apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya
hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara) bildirilir. Bu şəxslər yaxud
orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq
məhkəmə iclası və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməməlidir:
a). Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan inzibati
tədbirlər görmək;
b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (ictimai asayiş) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 28
Qarşılıqlı inzibati yardım
1. Bu maddənin məqsədləri üçün:
a) “müraciət edən Dövlət” və “müraciət edilən Dövlət” terminləri, müvafiq olaraq, vergi məsələləri üzrə
inzibati yardımın göstərilməsi üçün müraciət edən Razılığa gələn Dövləti və belə yardımın göstərilməsi
üçün müraciət edilən Razılığa gələn digər Dövləti;
b) “vergi tələbi” termini alınması üçün müəyyən edilmiş, mülkiyyətdə olan və hələlik ödənilməmiş
istənilən miqdarda vergini, onun faizlərini, ona aid inzibati cərimələri və vəsaitləri ifadə edir.
2. Qarşılıqlı yardım vergi tələblərinin alınmasını və sənədlər xidmətini əhatə edir.
3. Müraciət edən Dövlətin xahişinə əsasən, müraciət edilən Dövlət birinci Dövlətin vergi tələblərinin,
özünün vergi tələbi kimi, alınması üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəkdir.
4. Dövlətlər arasında digər hallar razılaşdırılmayıbsa, 3-cü bəndin müddəaları yalnız, müraciət edən
Dövlətdə alınmasına imkan verən sənədlərin predmeti olan və iddia edilməyən vergi tələblərinə şamil edilir.
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5. Müraciət edilən Dövlət, onun qanunları və inzibati təcrübəsi belə hallara yol verirsə, müraciət edən
Dövləti qabaqcadan xəbərdar etməklə, möhlətli ödənişə və ya ödənişlərin vaxtının uzadılmasına icazə verə
bilər.
6. Müraciət edən Dövlətin xahişinə əsasən, müraciət edilən Dövlət sənədlərin təqdim edilməsi üzrə
yardımın göstərilməsi üçün daxili qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada, müvafiq sənədləri təqdim
edəcəkdir.
7. Yardım haqqında xahiş qəbul edildikdə, müraciət edilən Dövlət görülmüş tədbirlər və əldə edilmiş
nəticələr barədə, xahiş rədd edildikdə isə bu qərar və onun səbəbləri haqqında, mümkün qədər qısa
müddətdə, müraciət edən Dövləti xəbərdar edir.
8. Bu maddənin müddəaları müraciət edilən Dövlətin qarşısına aşağıdakı öhdəliklərin qoyulması kimi
şərh edilməməlidir:
a) onun öz qanunları və inzibati təcrübəsinə və ya müraciət edən Dövlətin qanunları və ya inzibati
təcrübəsinə zidd olan tədbirləri görmək;
b) onun dövlət siyasətinə (ictimai asayişinə) və ya mühüm maraqlarına zidd hesab etdiyi tədbirləri
görmək;
c) müraciət edən Dövlətdə tətbiq edilən vergitutma ümumi qəbul edilmiş vergitutma prinsiplərinə və
yaxud bu Konvensiyanın prinsiplərinə və ya müddəalarına zidd olan hal kimi qiymətləndirildikdə, inzibati
yardım göstərmək;
d) bu maddənin tətbiqi müraciət edilən Dövlətin milli şəxsi və müraciət edən Dövlətin milli şəxsləri
arasında ayrı-seçkilik münasibətlərinə gətirib çıxardıqda yardım göstərmək.
Maddə 29
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normaları yaxud xüsusi razılaşmalara əsasən müəyyən edilmiş vergi
imtiyazlarına şamil edilmir.
Maddə 30
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə diplomatik kanallarla yazılı bildiriş təqdim edir.
2. Konvensiya son bildiriş alındığı tarixdən otuz gün sonra qüvvəyə minir və onun müddəaları Razılığa
gələn hər iki Dövlətdə tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilində 1 yanvar
tarixində yaxud ondan sonra ödənilən gəlirə;
b) digər vergilər üzrə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilində 1 yanvar tarixində
yaxud ondan sonra ödənilən gəlirə və əmlaka.
Maddə 31
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətə qüvvədə olacaqdır, lakin Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri
bu Konvensiyanın tətbiq edilməsindən 5 təqvim ili keçdikdən sonra təqvim ilinin başa çatmasına ən azı 6
ay qalmış diplomatik kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu
halda Konvensiyanın qüvvəsi Razılığa gələn hər iki Dövlətdə ləğv ediləcək:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - qüvvədən düşmə haqqında bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı təqvim
ilində 1 yanvar tarixində və ya ondan sonra əldə edilən gəlir barədə;
b) digər vergilər üzrə, - qüvvədən düşmə haqqında bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı təqvim ilində 1
yanvar tarixində yaxud ondan sonra əldə olunan gəlir və əmlak barədə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
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2002-cı ıl oktyabrın 29-da, Azərbaycan, rumın və ingilis dillərinin hər birində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlər arasında fikir ayrılığı olduqda, ingilis dilində
olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası adından (imza)
Rumıniya adından (imza)
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"Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" 1977-ci il yanvarın 27-də imzalanmış Avropa
Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanat və qeyd-şərti ilə birlikdə (bəyanat və qeydşərtin mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 dekabr 2003-cü il
№ 530-IIQ
Avropa Şurası
Avropa müqavilələri № 90
Terrorizmin qarşısının alınması haqqında
Avropa konvensiyası
Strasburq, 27 yanvar 1977-ci il
Bu Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər,
hesab edərək ki, Avropa Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaqdır;
terror aktlarının sayının artması ilə əlaqədar artan narahatlığı dərk edərək;
bu cür aktları törədən şəxslərin istintaqdan və cəzadan yayınmasının qarşısının alınması məqsədi ilə
tədbirlər görülməsinə çalışaraq;
ekstradisiyanın bu cür nəticəyə nail olmaq üçün xüsusilə səmərəli vasitə olmasına əmin olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Razılığa gələn Dövlətlər arasında ekstradisiya məqsədləri ilə aşağıda göstərilən cinayətlərdən heç
biri siyasi cinayət və ya siyasi cinayət ilə əlaqədar cinayət və ya siyasi motivlərlə törədilən cinayət hesab
edilmir:[1]
a) Haaqada 1970-ci il dekabrın 16-da imzalanmış «Təyyarələrin qeyri-qanuni ələ keçirilməsi ilə
mübarizə haqqında» Konvensiyanın müddəalarının təsiri altına düşən cinayət;
b) Monrealda 1971-ci il sentyabrın 23-də bağlanmış «Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı
yönələn qanunsuz aktlarla mübarizə haqqında» Konvensiyanın müddəalarının təsiri altına düşən cinayət;[2]
c) 1973-cü il 14 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Beynəlxalq müdafiədən istifadə
edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
d) 1979-cu il 17 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Adamların girov götürülməsinə
qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
e) 1980-ci il 3 mart tarixində Vyana şəhərində qəbul edilmiş Nüvə materialının fiziki mühafizəsi
haqqında Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
f) 1988-ci il 24 fevral tarixində Monreal şəhərində qəbul edilmiş Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə
qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında Konvensiyanı tamamlayan Beynəlxalq
mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında
Protokol ilə əhatə olunan cinayət;[3]
g) 1988-ci il 10 mart tarixində Roma şəhərində bağlanmış Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı
yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
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h) 1988-ci il 10 mart tarixində Roma şəhərində bağlanmış Kontinental şelfdə yerləşən stasionar
platformaların təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında Protokolla əhatə
olunan cinayət;
i) 1997-ci il 15 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Bomba terrorizmi ilə mübarizə
haqqında Beynəlxalq Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət;
j) 1999-cu il 9 dekabr tarixində Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş Terrorizmin maliyyələşdirilməsi
ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya ilə əhatə olunan cinayət.[4]
2. Aşağıdakı əməllər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən konvensiyalarla əhatə olunmadığından
Razılığa gələn Dövlətlər arasında ekstradisiya məqsədləri üçün eyni qayda təkcə əsas cinayətləri icraçı kimi
törətməyə deyil, o cümlədən aşağıdakılara tətbiq edilir:
a) bu əsas cinayətlərin hər hansı birini törətməyə cəhd;
b) bu əsas cinayətlərin hər hansı birinin törədilməsində və ya törətmək cəhdində iştirak etmə;
c) bu əsas cinayətlərin hər hansı birinin törədilməsini təşkil etmə və ya digər şəxsləri cinayət
törətməyə və ya törətmək üçün cəhd etməyə yönəltmə.[5]
Maddə 2
1. Razılığa gələn Dövlət, şəxsin həyatına fiziki toxunulmazlığına və ya azadlığına qarşı yönələn
zorakılıq aktı ilə bağlı 1-ci maddədə göstərilməyən digər ağır cinayəti Razılığa gələn Dövlətlər arasında
ekstradisiya məqsədi ilə siyasi cinayət və ya siyasi cinayət ilə əlaqədar cinayət və ya siyasi motivlərlə
törədilən cinayət hesab etməmək qərarı qəbul edə bilər.
2. Bu cür akt insanlar üçün kollektiv təhlükə yaratdığı təqdirdə həmin müddəalar, 1-ci maddədə
göstərilən digər ağır cinayətlərdən fərqli olan əmlaka xələl gətirmək aktları ilə bağlı cinayətə şamil edilir.
3. Bu, aşağıdakılara da tətbiq edilir:
a. yuxarıda qeyd olunan cinayətlərin hər hansı birini törətməyə cəhd göstərmə;
b. yuxarıda qeyd olunan cinayətlərin hər hansı birində və belə cinayətləri törətməyə cəhddə iştirakçı
olma;
c. yuxarıda qeyd olunan cinayətlərin hər hansı birini təşkil etmə və ya digər şəxsləri belə cinayətləri
törətməyə və ya buna cəhdə yönəltmə.[6]
Maddə 3
«Ekstradisiya haqqında» Avropa Konvensiyası da daxil olmaqla, Razılığa gələn Dövlətlər arasında
tətbiq olunan ekstradisiya haqqında bütün müqavilələrin və sazişlərin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlər
arasında bu Konvensiyaya uyğun olacaq dərəcədə dəyişdirilir.
Maddə 4
1. 1-ci və 2-ci maddələrdə göstərilən hər hansı bir cinayət Razılığa gələn Dövlətlər arasında mövcud
olan ekstradisiya haqqında Saziş və ya konvensiyada ekstradisiya oluna bilən cinayət kimi göstərilmirsə,
bu Konvensiyanın məqsədləri üçün bu cür cinayət həmin saziş və ya konvensiyaya daxil edilmiş hesab
edilir. Razılığa gələn Dövlətlər onlar arasında sonralar bağlanacaq ekstradisiya haqqında müqavilələrdə
belə cinayətləri ekstradisiyanı nəzərdə tutan cinayətlər hesab etmək barədə öhdəlik götürürlər.[7]
2. Ekstradisiyanı müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən Razılığa gələn Dövlət aralarında
ekstradisiya haqqında müqaviləsi olmayan Razılığa gələn digər Dövlətdən ekstradisiya haqqında sorğu
aldıqda öz mülahizəsinə əsasən 1-ci və ya 2-ci maddədə qeyd edilən istənilən cinayətlə bağlı ekstradisiya
üçün bu Konvensiyanı hüquqi əsas hesab edə bilər.[8]
Maddə 5
1. Əgər sorğu alan dövlətin, 1-ci və ya 2-ci maddədə göstərilən cinayət ilə bağlı ekstradisiya haqqında
sorğunun şəxsi irqi, dini, milli mənsubiyyətinə və ya siyasi baxışlarına görə təqib etmək və ya
cəzalandırmaq məqsədi ilə edilməsini və ya bu şəxsi vəziyyətinin bu səbəblərdən hər hansı birinə görə
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pisləşə biləcəyini güman etməyə kifayət qədər əsası varsa, bu Konvensiyada heç nə ekstradisiyaya dair
öhdəlik müəyyən edən müddəa kimi təfsir edilməməlidir.[9]
2. Barəsində ekstradisiya haqqında sorğu edilmiş şəxsin işgəncəyə məruz qalmaq təhlükəsi olarsa,
Konvensiyanın heç bir müddəası sorğu alan Dövlətə ekstradisiya etmək öhdəliyi müəyyən edən kimi şərh
edilmir.
3. Ekstradisiyası sorğu edilmiş şəxs ölüm cəzasına, yaxud sorğu alan Dövlətin qanunu ömürlük
azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutmadığı halda, vaxtından əvvəl azad edilmə imkanı olmadan
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məruz qala bilərsə, bu Konvensiyanın heç bir müddəası
ekstradisiya etmək öhdəliyi kimi şərh edilmir. Lakin sorğu edən Dövlət ölüm cəzasının təyin edilməyəcəyi
və ya təyin edilmiş ölüm cəzasının icra edilməyəcəyi, yaxud ekstradisiya edilən şəxsin vaxtından əvvəl
azad edilmə imkanı olmadan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməyəcəyi barədə
sorğu alan Dövlətin kifayət hesab etdiyi təminatlar verdikdə, sorğu alan Dövlətin mövcud ekstradisiya
müqavilələri əsasında ekstradisiya etmək öhdəliyi olduğu halda, ekstradisiya həyata keçirilə bilər.[10]
Maddə 6
1. Razılığa gələn hər bir dövlət, cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində
olduqda və yurisdiksiyası sorğu edilən Dövlətin mövcud qanunvericiliyindəki ilə eyni olan yurisdiksiyanın
aliliyinə əsaslanan Razılığa gələn Dövlətdən ekstradisiya barədə müraciət aldıqdan sonra onu ekstradisiya
etmirsə, 1-ci maddədə göstərilən cinayətə dair öz yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün zəruri olan
tədbirləri görür.
2. Bu Konvensiya milli qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilən hər hansı bir cinayət yurisdiksiyasını
istisna etmir.
Maddə 7
Ərazisində 1-ci maddədə göstərilən cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxs aşkar edilən və 6cı maddənin 1-ci bəndində göstərilən şərtlərlə ekstradisiya edilmə barədə müraciət almış Razılığa gələn
Dövlət həmin şəxsi ekstradisiya etmirsə, o, hər hansı istisnalar və əsassız ləngitmələr etmədən işi
araşdırılmaq məqsədi ilə öz səlahiyyətli dövlət orqanlarına təqdim edir. Bu dövlət orqanları öz qərarını
həmin dövlətin qanunvericiliyində hər hansı bir ağır cinayət üçün nəzərdə tutulan eyni qaydada qəbul edir.
Maddə 8
1. Razılığa gələn Dövlətlər 1-ci və 2-ci maddələrdə göstərilən cinayətlərə münasibətdə başlanmış
cinayət işləri ilə əlaqədar cinayət məsələlərində bir-birinə geniş həcmdə qarşılıqlı yardım göstərirlər. Sorğu
alan dövlətin cinayət işləri üzrə qarşılıqlı yardıma aid qanunvericiliyi bütün hallarda tətbiq edilir. Bununla
belə, bu yardımın göstərilməsi haqqında sorğuya yalnız onun siyasi cinayət və ya siyasi cinayət ilə əlaqədar
cinayət və ya siyasi motivlərlə törədilən cinayət ilə əlaqəsi olduğuna əsaslanaraq rədd cavabı verilə bilməz.
2. Əgər sorğu alan dövlətin, 1-ci və ya 2-ci maddədə göstərilən cinayət ilə bağlı qarşılıqlı yardım
haqqında sorğunun şəxsi irqi, dini, milli mənsubiyyətinə və ya siyasi baxışlarına görə təqib etmək və ya
cəzalandırmaq məqsədi ilə edilməsini və ya bu şəxsin vəziyyətinin bu səbəblərdən hər hansı birinə görə
pisləşə biləcəyini güman etməyə kifayət qədər əsası varsa, bu Konvensiyada heç nə qarşılıqlı yardıma dair
öhdəlik müəyyən edən müddəa kimi təfsir edilməməlidir.
3. «Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı yardım haqqında» Avropa Konvensiyası da daxil olmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlər arasında tətbiq olunan cinayət işləri üzrə qarşılıqlı yardım haqqında bütün müqavilələrin
və sazişlərin müddəaları bu Konvensiyaya uyğun olacaq dərəcədə Razılığa gələn Dövlətlər arasında
dəyişdirilir.
Maddə 9
Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyanın müddəalarını tamamlamaq və ya buradakı prinsiplərin
tətbiqini asanlaşdırmaq üçün ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər.[11]
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Maddə 10
1. Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi (CDPC) Konvensiyanın tətbiqinə nəzarətin həyata
keçirilməsi üzrə məsuliyyət daşıyır. CDPC:
a) Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı məlumat alır;
b) Konvensiyanın tətbiqinə yardım göstərmək və onu təkmilləşdirmək üçün təkliflər verir;
c) Konvensiyaya düzəlişlər edilməsinə dair təkliflərlə bağlı Nazirlər Komitəsinə tövsiyələr verir və
Razılığa gələn Dövlətin Konvensiyanın 12-ci və 13-cü maddələrinə müvafiq olaraq Konvensiyaya
düzəlişin edilməsi ilə bağlı təqdim etdiyi istənilən təklif barədə rəy verir;
d) Razılığa gələn Dövlətin müraciəti ilə Konvensiyanın tətbiqinə dair istənilən məsələ haqqında rəy
verir;
e) Konvensiyanın icrası ilə əlaqədar ortaya çıxa biləcək istənilən çətinliyin dinc yolla həllinə yardım
göstərmək üçün zəruri olan bütün tədbirləri görür.
f) Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq Avropa Şurasının üzvü olmayan
Dövlətlərin Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunmaları ilə bağlı Nazirlər Komitəsinə tövsiyə verir;
g) Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı bu maddənin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatı hər il Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.[12]
2. Komitə onun yerinə yetirilməsi ilə bağlı yarana biləcək hər hansı cinayətin dostcasına həll
edilməsinə yardım etmək üçün bütün zəruri işləri görür.[13]
Maddə 11
1. Razılığa gələn Dövlətlər arasında bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı yaranan hər bir
mübahisə 10-cu maddənin «e» yarımbəndinə uyğun olaraq və ya danışıqlarla həll edilmədikdə, o,
mübahisədə olan hər hansı bir tərəfin xahişi ilə arbitraja təqdim edilir. Hər tərəf bir arbitr təyin edir və onlar
öz növbəsində hakimi təyin edir. Əgər arbitraja müraciət edildiyi tarixdən etibarən üç ay ərzində hər hansı
bir tərəf arbitr təyin etməzsə, arbitr digər tərəfin xahişi ilə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
sədri tərəfindən təyin edilir. Əgər İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri mübahisədə olan hər
hansı bir tərəfin vətəndaşıdırsa, onda arbitrin təyin edilməsi İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
sədr müavininə həvalə olunur, əgər sədr müavini də mübahisədə olan hər hansı bir tərəfin vətəndaşıdırsa,
onda təyinat İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin maraqlı tərəflərin heç birinin vətəndaşı olmayan
ən təcrübəli hakimi tərəfindən həyata keçirilir. İki arbitr hakimin təyin edilməsində razılığa gələ bilmədikdə
də eyni prosedur tətbiq edilir.[14]
2. Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər arasında mübahisələrə dair məsələlərdə Tərəf arbitrajın
təşkil edilməsinə dair müraciətdən sonra üç ay ərzində bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq arbitrin
namizədliyini irəli sürməzsə, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Prezidenti digər Tərəfin
müraciəti ilə arbitrin namizədliyini irəli sürür.
3. Avropa Şurasının üzvü olmayan Dövlət mübahisədə iştirak etdikdə, Tərəf arbitrajın təşkil
edilməsinə dair müraciətdən sonra üç ay ərzində bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq arbitrin
namizədliyini irəli sürməzsə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Prezidenti digər Tərəfin müraciəti ilə
arbitrin namizədliyini irəli sürür.
4. Bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallarda müvafiq Məhkəmənin Prezidenti
mübahisə tərəflərindən birinin vətəndaşı olduqda Məhkəmənin vitse-prezidenti onun vəzifəsini yerinə
yetirir. Əgər vitse-prezident də mübahisə tərəflərindən birinin vətəndaşıdırsa, Məhkəmədə mübahisə
tərəflərinin vətəndaşı olmayan, Məhkəmənin ən yüksək vəzifə tutan hakimi bu səlahiyyəti həyata keçirir.
5. Bu maddənin 2-ci və ya 3-cü, yaxud 4-cü bəndlərində göstərilən qaydalar müvafiq olaraq arbitrlər
bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun arbitrajın sədrinin namizədliyi barədə razılaşa bilmədikdə tətbiq edilir.[15]
6. Arbitraj məhkəməsi öz prosedurlarını müəyyən edir. Qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səs
çoxluğu olmadıqda sədr həlledici səsə malik olur. Məhkəmənin qərarı qətidir.[16]
Maddə 12
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1. Razılığa gələn istənilən Dövlət və ya Nazirlər Komitəsi Konvensiyaya düzəlişlər edilməsini təklif
edə bilər. Avropa Şurasının Baş katibi düzəliş barədə təkliflər haqqında Razılığa gələn Dövlətlərə məlumat
verir.
2. Avropa Şurasının üzvü olmayan Razılığa gələn Dövlətlər və zəruri olduqda CDPC ilə
məsləhətləşdikdən sonra Nazirlər Komitəsi Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20. d maddəsində nəzərdə
tutulan səs çoxluğu ilə düzəlişi qəbul edə bilər. Avropa Şurasının Baş katibi edilmiş düzəlişi qəbul etmək
üçün Razılığa gələn Dövlətlərə təqdim edir.
3. Yuxarıdakı bəndə müvafiq olaraq edilmiş düzəliş Tərəflərin düzəlişi qəbul etmələri barədə Baş
katibə bildiriş verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.[17]
Maddə 13
1. Razılığa gələn istənilən Dövlət və ya Nazirlər Komitəsi 1-ci maddənin 1-ci bəndində nəzərdə
tutulmuş müqavilələrin siyahısını təzələmək üçün düzəlişlər edilməsini təklif edə bilər. Belə düzəlişlər
barədə təkliflər yalnız beynəlxalq terrorizmə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində imzalanmış və
qüvvəyə minmiş müqavilələrə aid olmalıdır. Avropa Şurasının Baş katibi Razılığa gələn Dövlətlərə bu
təkliflər barədə məlumat verir.
2. Avropa Şurasının üzvü olmayan Razılığa gələn Dövlətlər və zəruri olduqda CDPC ilə
məsləhətləşdikdən sonra Nazirlər Komitəsi Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20. d maddəsində nəzərdə
tutulan səs çoxluğu ilə düzəlişi qəbul edə bilər. Düzəliş Baş katibin onu Razılığa gələn Dövlətlərə
göndərməsi tarixindən bir il sonra qüvvəyə minir. Bu müddət ərzində Razılığa gələn istənilən Dövlət bu
düzəlişin ona münasibətdə qüvvəyə minməsi ilə bağlı etirazını Baş katibə bildirə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin üçdə biri düzəlişin qüvvəyə minməsi ilə bağlı etirazını bildirərsə,
düzəliş qüvvəyə minmir.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin üçdə birindən az hissəsi etirazını bildirərsə, düzəliş etirazını
bildirməyən Razılığa gələn Dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minir.
5. Düzəliş bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq qüvvəyə mindikdə, Razılığa gələn Dövlət buna
etirazını bildirərsə, düzəliş onu qəbul etməsi barədə Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərmiş
Razılığa gələn Dövlətə münasibətdə bildirişin göndərildiyi tarixdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.[18]
Maddə 14
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan və Müşahidəçi Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilir və ya Dövlətlər ona qoşulur. Ratifikasiya,
qəbuletmə təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə depozitə verilir.[19]
2. Bu Konvensiya üçüncü ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədin depozitariyə
təqdim edilməsi tarixindən üç ay sonra qüvvəyə minir.
3. CDPC ilə məsləhətləşdikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bu maddənin 1-ci
bəndində göstərilənlərdən əlavə, Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət edə bilər. Bu qərar Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20. d maddəsində nəzərdə tutulan səs
çoxluğu və Nazirlər Komitəsinin üzvü olan Razılığa gələn Dövlətlərin nümayəndələrinin yekdil səsi ilə
qəbul edilə bilər.[20]
4. Bu Konvensiyanı sonradan ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya qoşulan dövlətə münasibətdə,
Konvensiya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin depozitariyə təqdim
tarixindən üç ay sonra qüvvəyə minir.[21]
Maddə 15
1. İstənilən dövlət imza edərkən və ya öz ratifikasiya, qəbuletmə təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında
sənədlərini depozitariyə təqdim edərkən bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazini və ya əraziləri göstərə
bilər.[22]
2. İstənilən dövlət öz ratifikasiya və ya qəbuletmə təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini
depozitariyə təqdim edən zaman və ya hər hansı bir sonrakı tarixdə Avropa Şurası Baş katibinin adına
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bəyanat təqdim etməklə, bu Konvensiyanın təsirini bəyanatda əks olunan, beynəlxalq münasibətlərinə görə
məsuliyyət daşıdığı və ya adından sazişlər bağlamağa səlahiyyəti olduğu istənilən digər əraziyə və ya
ərazilərə yaya bilər.[23]
3. Yuxarıda göstərilən bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat, onda göstərilən
istənilən əraziyə dair Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş təqdim etməklə geri götürülə bilər. Bu cür
geri götürmə dərhal və ya bildirişdə göstərilən sonrakı tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə 16
1. 2003-cü il 15 may tarixində Konvensiyanın Tərəfi olan istənilən dövlət bu Konvensiyanı
Konvensiyaya düzəlişlər edən Protokolun imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanlarını, qəbuletmə və ya
təsdiqetmə haqqında sənədini depozitariyə təqdim edərkən bəyan edə bilər ki, o, 1-ci maddədə göstərilən
hər hansı bir siyasi cinayət və ya siyasi cinayət ilə əlaqədar cinayət və ya siyasi motivlərlə törədilən cinayət
hesab etdiyi cinayətə dair ekstradisiya haqqında xarici dövlətin etdiyi sorğunun icra edilməsindən imtina
etmək hüququnu özündə saxlayır. Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərti lazımi qaydada əsaslandırılmış qərar
qəbul etməklə və cinayətin təbiətini dəyərləndirərkən onun xüsusi ağırlığını nəzərə almaqla fərdi qaydada
tətbiq etmək öhdəliyini götürür, o cümlədən:
bu şərtlə ki, o, cinayətin xarakterini qiymətləndirərkən bu cinayətin hər bir xüsusi ciddi-cəhdlərini, o
cümlədən aşağıdakıları lazımi qaydada nəzərə alacağını öz öhdəsinə götürsün: [24]
a) insanların həyatına, fiziki toxunulmazlığına və ya azadlıqlarına kollektiv təhlükə yaratdığını;
b) onun törədilməsi motivlərinə aid olmayan şəxslərə qarşı yönəldiyini;
c) onun törədilməsi zamanı qəddar və ya zalım üsullardan istifadə edilməsini.
2. Bu maddənin 1-ci bəndini tətbiq edərkən Razılığa gələn Dövlət qeyd-şərtin tətbiq olunduğu
cinayətləri göstərir.[25]
3. Razılığa gələn istənilən dövlət, 1-ci bəndə uyğun olaraq etdiyi qeyd-şərti, Avropa Şurası Baş
katibinin adına bildiriş göndərməklə, tamamilə və ya qismən geri götürə bilər və həmin geri götürmə onun
alındığı tarixdən qüvvəyə minir.[26]
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn dövlət digər hər hansı
bir dövlətdən 1-ci maddənin tətbiq edilməsini tələb edə bilməz, lakin əgər onun qeyd-şərti qismən və ya
şərtidirsə, o, həmin maddənin özü qəbul etdiyi həcmdə yerinə yetirilməsini tələb edə bilər.[27]
5. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qeyd-şərtlər bu Konvensiyanın müvafiq Dövlətə
münasibətdə qüvvəyə minməsindən sonra üç il müddətində qüvvədə olur. Bununla belə, qeyd-şərtlər eyni
müddətli dövrlər üçün təzələnə bilər.
6. Qeyd-şərtin müddətinin bitməsindən on iki ay əvvəl Avropa Şurasının Baş katibi əlaqədar Dövlətə
bu barədə məlumat verir. Müddətin bitməsindən ən azı üç ay əvvəl Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərtin
saxlanması, dəyişdirilməsi və ya geri götürülməsi barədə Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verir.
Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərtin saxlanması barədə Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verdikdə
bunun izahatını verir. Razılığa gələn əlaqədar Dövlət bildiriş göndərmədikdə Avropa Şurasının Baş katibi
bu qeyd-şərtin avtomatik olaraq növbəti altı ay üçün uzadılmış hesab edildiyi barədə Razılığa gələn Dövlətə
məlumat verir. Müddətin bitməsindən əvvəl Razılığa gələn Dövlət bu qeyd-şərtin saxlanması və ya
dəyişdirilməsi ilə bağlı məlumat vermədikdə, qeyd-şərt qüvvədən düşmüş hesab edilir.
7. Razılığa gələn Dövlət Razılığa gələn digər Dövlətdən ekstradisiya haqqında sorğu aldıqdan sonra
bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq edilmiş qeyd-şərti tətbiq etməklə, şəxsi ekstradisiya etmədikdə, sorğu
edən və sorğu alan Razılığa gələn Dövlətlər başqa cür razılaşmazlarsa, təqibin həyata keçirilməsi məqsədilə
bu məsələni yubatmadan və heç bir istisna olmadan səlahiyyətli orqanlara təqdim edir. Bu səlahiyyətli
orqanlar həmin Tərəfin ərazisində təqibin həyata keçirilməsi məqsədilə onun qanunlarına müvafiq olaraq
ağır xarakterli digər cinayətlərlə bağlı işlərdə olduğu kimi, bu iş üzrə də eyni şəkildə qərar qəbul edirlər.
Sorğu alan Dövlət təqibin yekun nəticəsi barədə sorğu edən Dövlətə və Avropa Şurasının Baş katibinə
yubatmadan məlumat verir; sonuncu isə Konvensiyanın 17-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, bu
məlumatı Konfransa təqdim edir.
8. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq edilmiş qeyd-şərt əsasında ekstradisiya barəsində sorğunun
rədd edilməsi haqqında qərar dərhal sorğu edən Dövlətə göndərilməlidir. 7-ci bəndə əsasən sorğu alan
Dövlət işlə bağlı ağlabatan müddət çərçivəsində məhkəmə qərarı qəbul etməzsə, müraciət edən Dövlət bu
faktla bağlı Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verə bilər, sonuncu isə Konvensiyanın 17-ci
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maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, bunu Konfransa təqdim edir. Bu Konfrans məsələni nəzərdən keçirir
və rədd cavabının Konvensiyaya uyğunluğu barədə rəy qəbul edərək bu məsələ üzrə qətnamənin çıxarılması
üçün Nazirlər Komitəsinə təqdim edir. Bu bəndə uyğun olaraq funksiyalarını yerinə yetirərkən Nazirlər
Komitəsi Razılığa gələn Dövlətlərlə məhdudlaşan heyətdə görüşür.[28]
Maddə 17
1. 10-cu maddənin tətbiqinə xələl gətirmədən aşağıdakıların təmin edilməsinə məsuliyyət daşıyan
Konvensiyaya Tərəfdar olan Dövlətlərin Terrorizm əleyhinə Konfransı (bundan sonra «COSTER»
adlanacaq) təsis edilir:
a) CDPC ilə sıx əlaqədə Konvensiyanın səmərəli surətdə istifadəsi və işləməsi, o cümlədən bununla
bağlı problemlərin müəyyən edilməsi;
b) 16-cı maddəyə, xüsusilə də 16-cı maddənin 8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq
edilmiş qeyd-şərtin nəzərdən keçirilməsi;
c) terrorizmə qarşı mübarizəyə aid mühüm hüquqi və siyasi hadisələr haqqında məlumat mübadiləsi;
d) Nazirlər Komitəsinin müraciəti ilə Avropa Şurası çərçivəsində terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlərin nəzərdən keçirilməsi və müvafiq hallarda terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və cinayət məsələləri üzrə əməkdaşlığın CDPC ilə məsləhətləşməklə
təkmilləşdirilməsi üçün əlavə zəruri tədbirlər haqqında təkliflərin hazırlanması;
e) terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində rəylərin hazırlanması və Nazirlər Komitəsi tərəfindən
verilmiş səlahiyyətlərin icrası.
2. COSTER Razılığa gələn Dövlətlərin hər birinin təyin etdiyi ekspertlərdən təşkil olunur. COSTER
müntəzəm əsaslarda ildə bir dəfə, fövqəladə hallarda isə, Avropa Şurası Baş katibinin və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin ən azı üçdə birinin müraciəti ilə görüşəcəkdir.
3. COSTER özünün Prosedur Qaydalarını qəbul edir. Avropa Şurasının üzvü olan Razılığa gələn
Dövlətlərin iştirak xərclərini Avropa Şurası ödəyir. Avropa Şurasının Baş katibi COSTER-ə öz
funksiyalarını bu maddəyə uyğun həyata keçirməsi üçün yardım göstərəcəkdir.
4. COSTER-in işi barədə CDPC-yə müntəzəm olaraq məlumat verilir.[29]
Maddə 18
İstənilən Razılığa gələn Dövlət Avropa Şurası Baş katibinin adına yazılı bildiriş göndərməklə, bu
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Bu cür hər hansı bir denonsasiya bildiriş alındıqda dərhal və ya
bildirişdə göstərilən sonrakı tarixdə qüvvəyə minir.[30]
Maddə 15
Bu Konvensiya Avropa Şurasının tərkibindən çıxan və ya üzvlüyünü dayandıran istənilən dövlətə
münasibətdə öz qüvvəsini dayandırır. [31]
Maddə 19
Avropa Şurasının Baş katibi Razılığa gələn Dövlətlərə aşağıdakılar barədə bildirir:[32]
a) hər hansı bir imzalanma;
b) hər hansı bir ratifikasiya və ya qəbuletmə təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin depozitariyə
təqdim edilməsi;[33]
c) 14-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı bir tarix;[34]
d) 15-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bir bəyanat və ya bildiriş;[35]
e) 13-cü maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt;
f) 13-cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərtin ləğv edilməsi; [36]
e) 18-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bir bildiriş və denonsasiyanın
qüvvəyə mindiyi tarix;[37]
h) 15-ci maddəyə uyğun olaraq Konvensiyanın təsirinin hər hansı bir dayandırılması. [38]
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Bunun təsdiqi olaraq, buna lazımi qaydada təyin edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bu Konvensiya 1977-ci il yanvarın 27-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər
iki mətn eyni qüvvəyə malikdir və bir nüsxədə Avropa Şurasının arxivində depozitə verilir. Avropa
Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini onu imzalayan istənilən dövlətə göndərir.
«Terrorizmin qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan
Respublikasının Bəyanatı
“Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).”
«Terrorizmin qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan
Respublikasının Qeyd-şərti
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin
müddəalarına uyğun olaraq, 1-ci maddədə qeyd olunmuş, siyasi cinayət hesab etdiyi cinayətlərə
münasibətdə ekstradisiyaya etiraz etmək hüququnu özündə saxlayır.
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1. 22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162)

Qanunu

QANUNU EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI
22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
1-ci maddəsinin giriş bəndi həmin maddənin 1-ci bəndi olmuşdur.
[1]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
1-ci maddəsinin 1-ci bəndin b yarımbəndindəki «imzalanmış» sözü «bağlanmış» sözü ilə əvəz edilmişdir.
[2]
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22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
1-ci maddəsinin 1-ci bəndin c, d, e və f yarımbəndləri isə yeni redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
c) beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərin, o cümlədən diplomatik agentlərin həyatına, fiziki
toxunulmazlığına və ya azadlığına qəsdlə bağlı ağır cinayət;
d) adam oğurluğu, girov götürmə və ya adamların qanunu ciddi pozaraq tutulub saxlanılması ilə bağlı
cinayət;
e) bombaların, qumbaraların, raketlərin avtomat atıcı silahların, bomba məktub və ya bağlamaların
istifadəsi ilə bağlı cinayət, — əgər bu cür istifadə insanlara qarşı təhlükə yaradırsa;
f) yuxarıda göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsinə cəhd və ya bu cür cinayət törədən
və ya onun törədilməsinə cəhd edən şəxsə köməkçi qismində iştirakçılıq.
[3]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə g, h, i və j yarımbəndlər əlavə edilmişdir.
[4]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
1-ci maddəsinin mətninə 2-ci bənd əlavə edilmişdir.
[5]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
2-ci maddəsinin 3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
3. Həmin müddəalar eyni zamanda, yuxarıda göstərilən hər hansı bir cinayətin törədilməsi cəhdinə və ya
bu cür cinayəti törədən və ya onun törədilməsinə cəhd edən şəxsə köməkçi qismində iştirakçılığa da aid
edilir.
[6]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
4-cü maddəsinin mətni bu maddənin 1-ci bəndi hesab edilmişdir və bu bəndin sonuna yeni cümlə əlavə
edilmişdir.
[7]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
4-cü maddəsinin mətninə yeni 2-ci bənd əlavə edilmişdir.
[8]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
5-ci maddəsinin mətni bu maddənin 1-ci bəndi hesab edilmişdir.
[9]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
5-ci maddəsinin mətninə yeni 2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.
[10]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
8-ci maddəsindən sonra yeni 9-cu maddə əlavə edilmişdir.
[11]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
9-cu maddəsi 10-cu maddəsi olmuşdur və yeni 10-cu maddənin 1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
[12]
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1. Avropa Şurasının Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi bu Konvensiyanın tətbiqi haqqında
məlumatlandırılır.
22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 10-cu maddənin 2-ci bəndi çıxarılmışdır.
[13]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
10-cu maddəsi 11-ci maddə olmuşdur və yeni 11-ci maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsindəki «9-cu
maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq» sözləri «10-cu maddənin «e» yarımbəndinə uyğun olaraq və
ya danışıqlarla» sözləri ilə əvəz edilmişdir. Bu bəndin ikinci cümləsindən sonra gələn cümlələr
çıxarılmışdır.
[14]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 11-ci maddənin mətninə 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci bəndlər əlavə edilmişdir.
[15]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 11-ci maddənin 2-ci bəndi bu maddənin 6-cı bəndi olmuşdur və ikinci cümlədən sonra yeni cümlə
əlavə edilmişdir.
[16]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 11-ci maddədən sonra yeni 12-ci maddə əlavə edilmişdir.
[17]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
Yeni 12-ci maddədən sonra yeni 13-cü maddə əlavə edilmişdir.
[18]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
11-ci maddəsi 14-cü maddə olmuşdur və Yeni 14-cü maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsindəki «Avropa
Şurasının üzvü olan Dövlətlər» sözləri «Avropa Şurasının üzvü olan və Müşahidəçi Dövlətlər» sözləri
ilə əvəz edilmişdir, ikinci cümləsində «təsdiq edilməlidir» sözləri «təsdiq edilir və ya Dövlətlər ona
qoşulur» sözləri ilə əvəz edilmişdir və üçüncü cümləsindəki «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə və
ya qoşulma» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[19]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 14-cü maddənin mətninə 3-cü bənd əlavə edilmişdir.
[20]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 14-cü maddənin 3-cü bəndi bu maddənin 4-cü bəndi hesab edilsin və «və ya təsdiq edən» və «və ya
təsdiqetmə» sözləri, müvafiq olaraq «, təsdiq edən və ya qoşulan» və «, təsdiqetmə və ya qoşulma»
sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[21]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
12-ci maddəsi 15-ci maddə olmuşdur və yeni 15-ci maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsindəki «və ya
təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə və ya qoşulma» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[22]
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22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 15-ci maddənin 2-ci bəndinin birinci cümləsindəki «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə və ya
qoşulma» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[23]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
13-cü maddəsi 16-cı maddə olmuşdur və yeni 16-cı maddənin 1-ci bəndinin birinci cümləsində «istənilən
dövlət» sözlərindən əvvəl «2003-cü il 15 may tarixində Konvensiyanın Tərəfi olan» sözləri əlavə edilsin
və «imzalayarkən» sözündən əvvəl «Konvensiyaya düzəlişlər edən Protokolun» sözləri əlavə
edilmişdir, «saxlayır» sözündən sonra ikinci cümlə əlavə edilmişdir və «a», «b» və «c» yarımbəndləri
istisna olmaqla, birinci cümlənin qalan hissəsi çıxarılmışdır.
[24]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 16-cı maddənin mətninə 2-ci bənd əlavə edilmişdir.
[25]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
Yeni 16-cı maddənin 2-ci bəndi bu maddənin 3-cü bəndi olmuşdur və bu bəndin birinci cümləsinə
«istənilən dövlət» sözlərindən əvvəl «Razılığa gələn» sözləri əlavə edilsin və «yuxarıdakı bənd» sözləri
«1-ci bənd» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[26]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 16-cı maddənin 3-cü bəndi bu maddənin 4-cü bəndi olmuşdur və bu bəndin birinci cümləsindəki
«Dövlət» sözündən əvvəl «Razılığa gələn» sözləri əlavə edilmişdir.
[27]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 16-cı maddənin mətninə 5, 6, 7 və 8 bəndlər əlavə edilmişdir.
[28]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 16-cı maddəsindən sonra yeni 17-ci maddə daxil edilmişdir.
[29]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
14-cü maddəsi 18-ci maddə olmuşdur.
[30]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
15-ci maddəsi çıxarılmışdır.
[31]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
16-cı maddəsi 19-cu maddə olmuşdur.
[32]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 19-cu maddənin «b» yarımbəndində «və ya təsdiqetmə» sözləri «təsdiqetmə və ya qoşulma» sözləri
ilə əvəz edilmişdir.
[33]
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22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 19-cu maddənin «c» bəndində «11» rəqəmi «14» rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.
[34]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 19-cu maddənin «d» bəndində «12» rəqəmi «15» rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.
[35]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 19-cu maddənin «e» və «f» bəndləri çıxarılmışdır.
[36]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 19-cu maddənin «g» yarımbəndi bu maddənin «e» yarımbəndi olmuşdur və «14» rəqəmi «18» rəqəmi
ilə əvəz edilmişdir.
[37]

22 fevral 2008-ci il tarixli 550-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №3, maddə 162) ilə Konvensiyanın
yeni 19-cu maddəni
[38]
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"Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının
qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının
və ehtiyata yığılmasının qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında" 1972-ci il aprelin 10-da
imzalanmış Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 dekabr 2003-cü il
№ 532-IIQ
Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının
qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında

KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
hər növ kütləvi qırğın silahlarının qadağan və məhv edilməsindən ibarət olan ümumi və tam tərksilah
yolunda səmərəli irəliləyişə nail olmaq məqsədi ilə fəaliyyət göstərməyə hazır olaraq və kimyəvi və
bakterioloji (bioloji) silahının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının qadağan edilməsinin,
onların səmərəli tədbirlər vasitəsi ilə məhv edilməsinin ciddi və səmərəli beynəlxalq nəzarət altında
hamılıqla və tam tərksilaha nail olunmasına kömək edəcəyinə əmin olaraq,
müharibədə boğucu, zəhərli və ya digər oxşar qazlardan və bakterioloji vasitələrdən istifadənin qadağan
edilməsi haqqında 1925-ci il iyunun 17-də Cenevrədə imzalanmış Protokolun mühüm əhəmiyyətini və
həmin Protokolun müharibənin dəhşətlərinin azaldılması işində artıq etdiyi və etməkdə olduğu köməyi
etiraf edərək,
qeyd olunan Protokolun prinsip və məqsədlərinə sadiqliyini təsdiq edərək və bütün dövlətləri bunlara
ciddi riayət etməyə çağıraraq,
17 iyun 1925-ci il tarixli Cenevrə Protokolunun prinsip və məqsədlərinə zidd olan bütün hərəkətlərin
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən dəfələrlə pisləndiyini xatırladaraq,
xalqlar arasında inamın artmasına və beynəlxalq atmosferin ümumən yaxşılaşmasına yardım etməyi
arzulayaraq,
həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinin həyata keçməsinə
yardım etməyə çalışaraq,
kimyəvi və ya bakterioloji (bioloji) maddələrdən istifadə ilə yaranmış bu cür təhlükəli qırğın silahının
səmərəli tədbirlər vasitəsi ilə dövlətlərin arsenalından çıxarılmasının vacibliyinə və təcililiyinə əmin olaraq,
bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının qadağan edilməsi haqqında sazişin səmərəli tədbirlər
haqqında, habelə kimyəvi silahın hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının qadağan edilməsi
haqqında sazişə nail olmaq üçün ilkin mümkün addım olduğunu etiraf edərək və bu məqsədlə danışıqları
davam etdirməyə hazır olaraq,
bütün bəşəriyyət naminə bakterioloji (bioloji) maddələrdən və ya toksinlərdən silah kimi istifadənin
mümkünlüyünü tamamilə istisna etməyə hazır olaraq,
bu cür istifadənin bəşəriyyətə qarşı zidd olduğuna və bu təhlükənin azaldılması üçün səylərin
əsirgəməməsinə əmin olaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
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Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət aşağıda göstərilənləri heç bır zaman, heç bir halda
hazırlamamaq, istehsal etməmək, ehtiyata yığmamaq, hər hansı bir digər qaydada əldə etməmək və
saxlamamaq öhdəliyini öz üzərinə götürür:
1) mənşəyindən və ya istehsal üsulundan asılı olmayaraq, təyinatı profilaktik, müdafiə və ya digər dinc
məqsədlər üçün olmayan hər növ və hər həcmdə mikrobioloji və ya digər bioloji maddələr və ya toksinlər;
2) bu cür maddələrdən və ya toksinlərdən ədavətli məqsədlərlə və ya hərbi münaqişələrdə istifadə üçün
nəzərdə tutulan silah, avadanlıq və ya çatdırma vasitələri.
Maddə II
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət, malik olduğu və ya onun yurisdiksiyası və ya nəzarəti
altında olan və I maddədə göstərilən bütün maddələri, toksinləri, silahları, avadanlıqları və çatdırma
vasitələrini mümkün qədər tez, lakin Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra doqquz aydan gec
olmayaraq, məhv etməyi və ya dinc məqsədlərə keçirməyi öz öhdəsinə götürür. Bu maddənin müddəalarına
riayət edərkən, əhalinin və ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə zəruri olan bütün təhlükəsizlik tədbirləri
həyata keçirilməlidir.
Maddə III
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət, Konvensiyanın I maddəsində göstərilən maddələri,
toksinləri, silahları, avadanlığı və ya çatdırma vasitələrini hər hansı bir şəxsə nə birbaşa, nə də dolayı
verməməyi, eləcə də onların istehsalı və ya hər hansı bir digər üsulla əldə edilməsi üçün hər hansı bir
dövlətə, bir neçə dövlətə və ya beynəlxalq təşkilatlara yardım etməməyi, dəstəkləməməyi və ya sövq
etməməyi öz üzərinə götürür.
Maddə IV
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət, öz konstitusion prosedurlarına uyğun olaraq, ərazisi
daxilində, yurisdiksiyası və ya nəzarəti altında olmasına baxmayaraq, I maddədə göstərilən maddələrin,
toksinlərin, silahların, avadanlıqların və çatdırma vasitələrinin hazırlanmasını, istehsalını, ehtiyata
yığılmasını və ya saxlanmasını qadağan etmək və qarşısını almaq üçün zəruri olan tədbirlərin görülməsini
öz öhdəsinə götürür.
Maddə V
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər Konvensiyanın müddəalarının məqsədlərinə dair və ya
həmin müddəaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar yarana biləcək məsələlərin həllində bir-biri ilə
məsləhətləşmələr aparmağı və əməkdaşlıq etməyi öz üzərlərinə götürürlər. Bu maddənin həyata keçirilməsi
üçün məsləhətləşmə və əməkdaşlıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq beynəlxalq prosedurlarına və
onun Nizamnaməsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə VI
1. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən dövlət, hər hansı bir digər iştirakçı dövlətin
Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin əksinə hərəkət etdiyini müəyyən edərsə, o, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Şurasına şikayət verə bilər. Bu cür şikayət, onun əsaslı olmasını təsdiq edən bütün sübutları və
şikayətin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən baxılmasını xahiş edən müraciəti əks etdirməlidir.
2. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət, Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən alman şikayət
əsasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin müddəalarına uyğun olaraq Şuranın qaldırdığı
istənilən təhqiqatın keçirilməsində əməkdaşlıq etməyi öz üzərinə götürür. Təhlükəsizlik Şurası təhqiqatın
nəticələri haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətləri məlumatlandırır.
Maddə VII
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Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun
olaraq, bu cür xahişlə müraciət etmiş Konvensiyanın istənilən iştirakçısına yardım etməyi və ya onu
dəstəkləməyi öz üzərinə götürür, bu şərtlə ki, Təhlükəsizlik Şurası həmin iştirakçının Konvensiyanın
pozulması nəticəsində təhlükəyə məruz qalması barədə qərar qəbul etmiş olsun.
Maddə VIII
Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan müddəaların heç biri, istənilən dövlətin müharibədə boğucu, zəhərli
və ya digər oxşar qazlardan və bakterioloji vasitələrdən istifadənin qadağan edilməsi haqqında 17 iyun
1925-ci ildə Cenevrədə imzalanmış Protokola uyğun olaraq öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin
məhdudlaşdırılması və ya pozulması kimi şərh edilməməlidir.
Maddə IX
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət kimyəvi silahın qadağan edilməsi səmərəliliyinin
tanınmış məqsədini təsdiq edir və bu məqsədlə də kimyəvi silahın qadağan edilməsi haqqında sazişin,
səmərəli tədbirlər haqqında, habelə yaxın gələcəkdə kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı və ehtiyata
yığılmasının qadağan edilməsi və onun məhv edilməsi üzrə səmərəli tədbirlər haqqında və xüsusilə kimyəvi
maddələrin istehsalı və ya silah kimi istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulan avadanlıqlara və çatdırılma
vasitələrinə dair müvafiq tədbirlər haqqında sazişə nail olmaq üçün könüllü şəkildə danışıqlar aparmağı öz
öhdəsinə götürür.
Maddə X
1. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər, bakterioloji (bioloji) vasitələrdən və toksinlərdən dinc
məqsədlərlə istifadə edilməsinə dair avadanlıqların, materialların, elmi və texniki məlumatın mübadiləsinə
mümkün qədər ən geniş şəkildə yardım etməyi öz üzərlərinə götürür və onlar bu cür mübadilədə iştirak
etməyə haqlıdır. Konvensiyanın bunu etməyə qadir olan iştirakçı dövlətləri fərdi qaydada və ya digər dövlət
və ya beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə xəstəliklərin qarşısının alınması və ya digər dinc məqsədlər üçün
bakteriologiya (biologiya) sahəsində elmi yeniliklərin hazırlanmasına və tətbiqinə kömək göstərilməsində
əməkdaşlıq edəcəklər.
2. Bu Konvensiya elə qaydada həyata keçirilir ki, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin iqtisadi və
ya texniki inkişafı və ya dinc bakterioloji (bioloji) fəaliyyət sahəsində, o cümlədən bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq bakterioloji (bioloji) maddələrin və toksinlərin dinc məqsədlərlə emalı,
istifadəsi və ya istehsalı üçün avadanlıqların beynəlxalq mübadiləsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq üçün
maneələr yaratmasın.
Maddə XI
İstənilən iştirakçı dövlət bu Konvensiyaya düzəlişlər edə bilər. Düzəlişlər, həmin düzəlişləri qəbul etmiş
hər bir iştirakçı dövlətə münasibətdə, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin böyük əksəriyyəti onu
qəbul etdikdən sonra, qalan hər bir iştirakçı dövlətə münasibətdə isə onlar həmin düzəlişləri qəbul etdikləri
gün qüvvəyə minir.
Maddə XII
Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş il sonra və ya bu müddətdən əvvəl, əgər bunu
Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin böyük əksəriyyəti tələb edərsə, həmin məqsədlə depozitarihökumətlərə təklif təqdim etməklə, Cenevrədə (İsveçrə) Konvensiyasının necə tətbiq edilməsini müzakirə
etmək və Konvensiya müddəalarının və preambulada əks etdirilmiş məqsədlərin, o cümlədən kimyəvi silah
haqqında danışıqlara aid olan müddəaların həyata keçirilməsinə əmin olmaq üçün Konvensiyanın iştirakçısı
olan dövlətlərin konfransı çağırılır. Bu cür müzakirə zamanı Konvensiyaya aid olan bütün yeni elmi-texniki
nailiyyətlər nəzərə alınmalıdır.
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Maddə XIII
1. Bu Konvensiya müddətsizdir.
2. Əgər bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət öz dövlət suverenliyini həyata keçirərkən hesab
edərsə ki, Konvensiyanın məzmunu ilə əlaqəsi olan müstəsna hallar onun ölkəsinin maraqlarını təhlükə
altına qoyur, o, Konvensiyadan çıxa bilər. Bu cür çıxmaq haqqında o, üç ay əvvəl Konvensiyanın iştirakçısı
olan dövlətləri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasını məlumatlandırır. Bu cür bildirişdə
onun ali maraqlarını təhlükə altına qoyduğunu hesab etdiyi müstəsna hallar haqqında bəyanat əks
etdirilməlidir.
Maddə XIV
1. Bu Konvensiya bütün dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. Bu maddənin 3-cü bəndinə
uyğun olaraq Konvensiya qüvvəyə minənə qədər onu imzalamamış istənilən dövlət Konvensiyaya istənilən
zaman qoşula bilər.
2. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları
və qoşulma haqqında sənədlər bu Konvensiya ilə depozitari dövlətlər kimi təyin edilən Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqının, Birləşmiş Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının hökumətləri tərəfindən saxlanca verilir.
3. Bu Konvensiya iyirmi iki hökumət, o cümlədən Konvensiyanın depozitarisi kimi təyin edilən
hökumətlər öz ratifikasiya fərmanlarını saxlanca verdikdən sonra qüvvəyə minir.
4. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra öz ratifikasiya fərmanlarını və ya qoşulma haqqında
sənədlərini saxlanca verən dövlətlər üçün Konvensiya, onlar öz ratifikasiya fərmanlarını və ya qoşulma
haqqında sənədlərini saxlanca verdiyi gün qüvvəyə minir.
5. Depozitari hökumətlər bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətləri hər bir
imzalama tarixi, hər bir ratifikasiya fərmanının və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verildiyi tarix,
Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix, habelə onlar tərəfindən alman digər bildirişlər haqqında
məlumatlandırır.
6. Bu Konvensiya depozitari hökumətlər tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin
102-ci maddəsinə uyğun olaraq qeydiyyata alınacaq.
Maddə XV
Mətni rus, ingilis, ispan, Çin və fransız dillərində autentik olan bu Konvensiya depozitari hökumətlərin
arxivlərinə saxlanca verilir. Konvensiyanın lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri depozitari hökumətlər
tərəfindən Konvensiyanı imzalamış və ona qoşulmuş dövlətlərə ötürülür. Bunun təsdiqi olaraq, lazımi
qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar. Moskva, London və
Vaşinqton şəhərlərində 1972-ci il aprel ayının onuncu günü tərtib edilmişdir.
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"Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1961-ci il dekabrın 2-də qəbul edilmiş və 1972-ci il noyabrın 10-da, 1978ci il oktyabrın 23-də və 1991-ci il martın 19-da Cenevrə şəhərində yenidən baxılmış "Yeni bitki sortlarının
mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 dekabr 2003-cü il
№ 534-IIQ
Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında

Beynəlxalq Konvensiya
1961-ci il dekabrın 2-də qəbul edilmiş, 1972-ci il noyabrın 10-da, 1978-ci il oktyabrın 23-də və
1991-ci il martın 19-da Cenevrə şəhərində yenidən baxılmışdır
I fəsil

Anlayışlar
Maddə 1
Anlayışlar
Bu Aktın məqsədləri üçün:
(i) “bu Konvensiya” Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın bu Aktı
(1991) deməkdir.
(ii) “1961/1972-ci illər Aktı”, 1972-ci il 10 noyabr tarixli əlavə Aktla edilmiş dəyişikliklər nəzərə
alınmaqla, Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında 1961-ci il 2 dekabr tarixli Beynəlxalq Konvensiya
deməkdir.
(iii) “1978-ci il Aktı” Bitkilərin yeni sortlarının mühafizəsi üzrə 23 oktyabr 1978-ci il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyanın Aktı deməkdir.
(iv) “seleksiyaçı” dedikdə, aşağıdakılar başa düşülür:
sort yetişdirən və ya aşkar edən şəxs;
yuxarıda adı çəkilən şəxsə iş təklif edən və ya Razılığa gələn müvafiq Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş hallarda, bu işi ona həvalə edən və ya konkret hallarda, yuxarıda qeyd olunan birinci və
ya ikinci şəxslərin qanuni vərəsələri;
(v) “seleksiyaçı hüququ” bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş seleksiyaçı hüququ deməkdir.
(vi) “sort” seleksiyaçı hüququnun verilməsi şərtlərinə tam şəkildə cavab verməsindən asılı
olmayaraq, aşağıdakı məlum botaniki taksonlar çərçivəsində olan:
bu genotipin və ya genotip kombinasiyalarının həyata keçirilməsinin nəticəsi olan əlamətlərin üzə
çıxması dərəcəsi ilə müəyyən edilə bilən;
bu əlamətlərin heç olmasa birinin üzə çıxması ilə istənilən digər bitki qruplarından fərqlənə bilən;
sortun bütün bitkilərinin dəyişilməyən şəkildə yenidən əmələ gətirilməyə yararlığı nöqteyinəzərindən vahid bir tam kimi baxıla bilən bitki qrupları deməkdir.
(vii) “Razılığa gələn Tərəf” bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlət və ya hökumətlərarası təşkilat
deməkdir.
(viii) Razılığa gələn Tərəfə münasibətdə “ərazi” Razılığa gələn Tərəf dövlət olduqda bu dövlətin
ərazisi, Razılığa gələn Tərəf hökumətlərarası təşkilat olduqda isə bu hökumətlərarası təşkilatı təsis etmiş
müqavilənin tətbiq olunduğu ərazi deməkdir.
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(ix) “Orqan” 30 (l)(ii)-ci maddədə nəzərdə tutulmuş orqan deməkdir.
(x) “İttifaq” 1961-ci il Aktı ilə təsis olunmuş və sonradan 1972, 1978-ci il Aktlarında və bu
Konvensiyada istinad edilən Yeni bitki sortlarının mühafizəsi üzrə İttifaq deməkdir.
“İttifaqın üzvü” 1961/1972-ci illər və ya 1978-ci il Aktının iştirakçısı olan dövlət və ya Razılığa
gələn Tərəf deməkdir.
II fəsil

Razılığa gələn tərəflərin ümumi öhdəlikləri
Maddə 2
Razılığa gələn Tərəflərin əsas öhdəlikləri
Razılığa gələn hər bir Tərəf seleksiyaçıların hüquqlarını təmin edir və qoruyur.
Maddə 3
Mühafizə olunmalı olan sortlar və cinslər
(1) [Artıq İttifaqın üzvü olan dövlətlər] 1961/1972-ci illər Aktları və ya 1978-ci il Aktının müddəaları
ilə bağlı olan Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyanın müddəalarını:
(i) bu Konvensiyanın müddəaları ilə bağlandıqları tarixdən, 1961/1972-ci il Aktları və ya 1978-ci il
Aktının müddəaları tətbiq olunan bütün bitki cins və sortlarına və
(ii) göstərilmiş tarixdən ən geci 5 il keçdikdən sonra bütün bitki sort və cinslərinə tətbiq edir.
(2) [İttifaqın yeni üzvləri] 1961/1972-ci illər Aktlarının və ya 1978-ci il Aktının müddəaları ilə bağlı
olmayan Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyanın müddəalarını:
(i) bu Konvensiyanın müddəaları ilə bağlı olmağa başladığı andan etibarən ən azı 15 bitki cinsi və
ya sortuna;
(ii) göstərilmiş tarixdən ən geci 10 il keçdikdən sonra bütün bitki sort və cinslərinə tətbiq edir.
Maddə 4
Milli qanunvericiliklə müəyyən edilən rejim
(1) [Rejim] Bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlara xələl gətirmədən seleksiyaçıların
hüquqlarının təmin edilməsi və qorunmasına münasibətdə Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşları, həmçinin
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayış yeri olan fiziki şəxslər və ya həmin ərazidə yerləşən hüquqi
şəxslər, Razılığa gələn hər bir digər Tərəfin ərazisində həmin vətəndaşlar, fiziki və ya hüquqi şəxslər
tərəfindən Razılığa gələn bu Tərəfin öz vətəndaşları üçün müəyyən edilən şərtlərə və rəsmiliklərə riayət
edildikdə, Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən onun öz vətəndaşlarına verilən və ya verilə bilən
hüquqi rejimdən istifadə edirlər.
(2) [Vətəndaşlar] Bundan əvvəlki bəndin məqsədləri üçün “vətəndaşlar” dedikdə, Razılığa gələn
Tərəf dövlət olduqda bu dövlətin vətəndaşları, hökümətlərarası təşkilat olduqda isə bu təşkilata üzv olan
dövlətlərin vətəndaşları nəzərdə tutulur.
III fəsil
Maddə 5
Seleksiyaçı hüququnun təmin edilməsi şərtləri
(1) [Tələb olunan meyarlar] Seleksiyaçı hüququ o halda təmin olunur ki, sort:
(i) yenidir,
(ii) fərqlidir,
(iii) həmcinsdir,
(iv) sabitdir.
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(2) [Digər şərtlər] Əgər sort 20-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq adlandırılmışdırsa və ərizəçi
tərəfindən müraciət edilən səlahiyyətli orqana, zəruri rüsumların ödənilməsi də daxil olmaqla, Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bütün qaydalara əməl olunmuşdursa, seleksiyaçı
hüququnun verilməsi yuxarıda sadalananlardan əlavə və ya onlardan fərqli şərtlərdən asılı ola bilməz.
Maddə 6
Yenilik
(1) [Meyarlar] Seleksiyaçı hüququnun verilməsi üçün ərizə verildiyi tarixədək bu sortun toxum və
ya bitki materialı seleksiyaçı tərəfindən və ya onun razılığı ilə sortun istifadəsi üçün satılmamış yaxud başqa
şəkildə digər şəxslərə verilməmişdirsə, sort:
(i) Razılığa gələn Tərəfin ərazisində səlahiyyətli orqana bu tarixdən ən azı bir il əvvəl ərizə
verilmişdirsə və
(ii) Razılığa gələn Tərəfin ərazisindən fərqli digər ərazidə səlahiyyətli orqana qeyd olunan tarixdən
ən azı dörd il əvvəl, tağlar və üzüm olduğu halda isə altı il əvvəl verilmişdirsə, yeni hesab edilir.
(2) [Yeni yetişdirilmiş sort] Bu Konvensiyanı və ya istənilən əvvəlki Aktı əvvəllər tətbiq etmədiyi
bitkilərin cins və ya sortlarına münasibətdə Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı tətbiq etdiyi halda, belə
mühafizənin şamil olunduğu tarixdə mövcud olmuş, hətta bu bənddə təsvir olunan satış və ya digər şəxsə
verilmənin həmin bənddə müəyyən olunan tarixlərədək baş verməsi halında, tərifi 1-ci bənddə göstərilən
yenilik şərtlərinə cavab verən sort yeni yetişdirilmiş sort hesab edilir.
(3) [Bəzi hallarda “ərazi” termininin mənası] 1-ci bəndin məqsədləri üçün eyni hökumətlərarası
təşkilatın üzv dövlətləri olan Razılığa gələn bütün Tərəflər, həmin təşkilatın üzv dövlətlərinin ərazilərindəki
fəaliyyətlərin onların öz ərazilərindəki fəaliyyəti ilə bərabərləşdirilməsi məqsədi ilə həmin təşkilatın
qaydalarına uyğun olaraq bu üzv dövlətlərin ərazisində birgə fəaliyyət göstərə bilər. Onlar bu haqda
müvafiq qaydada Baş katibi məlumatlandırırlar.
Maddə 7
Fərqlilik
Ərizə verilən zamanadək mövcudluğu məlum olan sortlardan açıq-aşkar fərqlənən sort fərqli hesab
edilir. Ümumiyyətlə, istənilən dövlətdə seleksiyaçı hüququnun əldə edilməsi və ya digər sortun rəsmi
sortlar reyestrinə daxil edilməsi üçün müraciət edilməsi, belə müraciət nəticəsində, konkret hallardan asılı
olaraq seleksiyaçı hüququ verilmiş və ya sort qeyd olunan reyestrə daxil edilmişdirsə, ərizə verildiyi
tarixdən sort hamı tərəfindən tanınmış sort hesab olunur.
Maddə 8
Həmcinslik
Əgər bır sort, onun çoxalma xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, öz əsas əlamətlərinə görə kifayət qədər
eynidirsə, bu sort bitkilər həmcins hesab olunur.
Maddə 9
Sabitlik
Bır sort bir neçə dəfə çoxaldıqdan sonra və ya xüsusi çoxaldılma sikli zamanı, hər bir belə siklin
sonunda əsas əlamətləri dəyişməz qalırsa, stabil hesab edilir.
IV fəsi1

Seleksiyaçı hüququnun əldə olunması üçün ərizənin verilməsi
Maddə 10
Ərizənin verilməsi
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(1) [İlk ərizənin verilmə yeri] Seleksiyaçı, seleksiyaçı hüququnun əldə olunması üçün öz ilk ərizəsini
səlahiyyətli orqanına vermək istədiyi Razılığa gələn Tərəfi seçə bilər.
(2) [Sonrakı ərizələrin verilmə müddəti] Seleksiyaçı Razılığa gələn digər Tərəflərin səlahiyyətli
orqanlarına ilk verdiyi ərizənin cavabını gözləmədən Seleksiyaçı hüququnun alınması üçün ərizəsini
təqdim edə bilər.
(3) [Mühafizənin müstəqilliyi] Razılığa gələn heç bir Tərəf, hər hansı digər dövlətdə və ya
hökumətlərarası təşkilatda həmin sortun mühafizəsinin tələb olunmadığına, mühafizəsinə etiraz edildiyinə
və ya mühafizə müddətinin başa çatdığına əsaslanaraq, seleksiyaçı hüququnun verilməsinə etiraz edə və ya
onun müddətini məhdudlaşdıra bilməz.
Maddə 11
Birincilik (öncəlik) hüququ
(1) [Hüquq: onun müddəti] Seleksiyaçı Razılığa gələn Tərəflərdən hər hansı birinə müəyyən olunmuş
qaydada sortun mühafizəsi üçün ərizə vermişsə (“ilk ərizə”), o, on iki ay ərzində bu sorta görə seleksiyaçı
hüququnun təqdim edilməsi üçün Razılığa gələn digər Tərəfin səlahiyyətli orqanına ərizə (“sonrakı ərizə”)
vermək üçün birincilik hüququndan istifadə edə bilər. Bu müddət ilk ərizə verilən tarixdən hesab edilir.
Ərizənin verildiyi gün göstərilən müddətə daxil deyildir.
(2) [Birincilik (öncəlik) hüququnun tələb edilməsi] Birincilik hüququndan istifadə etmək üçün
seleksiyaçı, sonrakı ərizədə, ilk ərizəsinin birinciliyini (öncəliyini) bəyan etməlidir. Sonrakı ərizənin təqdim
olunduğu səlahiyyətli orqan, seleksiyaçıdan ilkin ərizəni təşkil edən materialların ilkin ərizənin verildiyi
səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş surətini, həmin sortun hər iki ərizənin predmetini təşkil
etdiyini göstərən nümunələri və ya digər sübutu üç ay ərzində təqdim etməsini tələb edə bilər.
(3) [Sənədlər və materiallar] İlk ərizə rədd olunmuş və ya geri götürülmüşsə, yaxud birincilik
müddəti qurtardıqdan 2 il sonra, Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 12-ci maddədə
nəzərdə tutulmuş ekspertiza üçün tələb olunan hər hansı zəruri informasiya, sənəd və ya material verilməsi
üçün seleksiyaçıya yenidən ərizə vermək imkanı verilir.
(4) [Birincilik müddəti ərzində yer alan işlər] Digər bir ərizənin verilməsi və ya nəşr və ya ilk ərizənin
predmeti olan yeni sortun istifadəsi kimi fəaliyyətlər 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində baş
verirsə, onlar növbəti ərizələrin rədd edilməsinə əsas ola bilməz. Bu işlər həmçinin 3-cü şəxslərin hər hansı
hüquqlar əldə etməsi üçün əsas ola bilməz.
Maddə 12
Ərizənin ekspertizası
Seleksiyaçı hüququnun verilməsi haqqında qərar 5-9-cu maddələrdə nəzərdə tutulan şərtlərə müvafiq
olaraq ekspertizanın keçirilməsindən sonra qəbul edilir. Ekspertiza zamanı səlahiyyətli orqan sortu yetişdirə
və ya digər zəruri sınaqlar apara, sortun yetişdirilməsini və ya digər sınaqların keçirilməsini tələb edə və ya
keçirilmiş sınaqların nəticələrindən istifadə edə bilər. Belə ekspertizanın məqsədləri üçün səlahiyyətli
orqan, seleksiyaçıdan lazım olan bütün informasiya, material və sənədlərin təqdim olunmasını tələb edə
bilər.
Maddə 13
Müvəqqəti mühafizə
Seleksiyaçı hüququ almaq üçün ərizənin verildiyi və ya dərc edildiyi andan bu hüquq verilən
zamanadək Razılığa gələn hər bir Tərəf, seleksiyaçının maraqlarının mühafizəsi məqsədi ilə tədbirlər görür.
Bu tədbirlər nəticəsində seleksiyaçı hüququna malik olan kəs, sorta seleksiyaçı hüququ təqdim edilmiş şəxs
kimi, bu müddət ərzində onun icazəsi olmadan 14-cü maddədə göstərilən hər hansı bir hərəkət nəticəsində
dəyən ziyana görə kompensasiya tələb edə bilər. Bu halda Razılığa gələn Tərəf müəyyən edə bilər ki,
nəzərdə tutulan tədbirlər yalnız seleksiyaçının ərizə vermək haqqında məlumatlandırdığı şəxslərə
münasibətdə tətbiq edilsin.
V fəsil
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Seleksiyaçı hüququ
Maddə 14
Seleksiyaçı hüququnun həcmi
(1) [Toxum materialına dair fəaliyyət]
(a) 15 və 16-cı maddələrin müddəalarını nəzərə alaraq, mühafizə olunan sortun toxumlarından
aşağıdakı kimi istifadə olunarsa, seleksiyaçının icazəsi tələb olunur:
(i) istehsal və ya təkrar istehsal (çoxaltma);
(ii) çoxaltma məqsədləri üçün kondisiyaya çatdırılma;
(iii) satışa təklif edilmə;
(iv) satış və ya digər kommersiya dövriyyəsinə daxil etmə;
(v) ixrac;
(vı) idxal;
(vıı) yuxarıda qeyd olunan (i) - (vi) bəndlərdə göstərilmiş məqsədlər üçün qorunub saxlanma.
(b) Seleksiyaçı bu icazənin verilməsini müəyyən qaydalar və məhdudiyyətlərlə şərtləndirə bilər.
(2) [Bitki materialına dair fəaliyyət] 15 və 16-cı maddələrin müddəalarını nəzərə alaraq, mühafizə
olunan sortun icazəsiz olaraq istifadə edilməsi nəticəsində, bütöv bitkilərin və onların hər hansı bir hissəsi
daxil olmaqla, 1 (a) bəndinin (i) - (vii) yarımbəndlərində göstərilmiş hərəkətlər, seleksiyaçının icazəsinin
alınmasını o halda tələb edir ki, göstərilmiş toxum materialı müqabilində öz hüquqlarından istifadə edə
bilməmişdir.
(3) [Bəzi məhsullara münasibətdə fəaliyyət] 15 və 16-cı maddələrin müddəalarını nəzərə alaraq,
mühafizə olunan sortun bitki materialından alman məhsullar 1 (a) bəndinin (i) - (vii) bəndlərində qeyd
olunan məqsədlər üçün istifadə olunduqda, seleksiyaçı lazımi dərəcədə öz hüquqlarından istifadə edə
bilməmişsə, onda icazə alınması tələb olunur.
(4) [Digər mümkün fəaliyyətlər] 15 və 16-cı maddələrin müddəalarına əsasən Razılığa gələn hər bir
Tərəf, (1) (a) bəndinin (i) - (vii) yarımbəndlərində göstərilmiş məqsədlərdən fərqlənən hər bir məqsədə görə
də seleksiyaçıdan icazə alınmasını nəzərə almalıdır.
(5) [Törəmə və bəzi digər sortlar]
(a) 1-4-cü bəndlərin müddəaları, həmçinin:
(i) mühafizə olunan sortdan törəmə olan sortlara, əgər mühafizə olunan sort, əhəmiyyətli dərəcədə,
əslində başqa növdən törəmə deyilsə,
(ii) 7-ci maddəyə uyğun olaraq mühafizə olunan növdən açıq-aydın fərqlənməyən növlərə,
(iii) mühafizə olunan növdən bir neçə dəfə istifadə etdikdən sonra alınan növlərə qarşı tətbiq olunur.
(b) (a) (i) yarımbəndinin məqsədləri üçün, növ o zaman törəmə hesab edilir ki:
(i) ilkin növdən törəmədirsə və ya ilkin növün genotipinin və ya genotiplərinin kombinasiyasının
realizəsinin nəticəsi olan, əsas əlamətlərin özünü büruzə vermə dərəcəsini saxlayan və ilkin növdən törəyən
digər növdən törəmədirsə,
(ii)ilkin növdən açıq-aşkar fərqlənirsə və
(iii) ilkin növün genotipinin və ya genotiplərinin kombinasiyaları realizəsinin nəticəsi, fərqləri istisna
olmaqla, əsas əlamətlərinin büruzə verilməsi dərəcəsinə görə, ilkin növə uyğundursa;
(c) növün bilavasitə törəmələri, məsələn, təbii mütənasib seçmə ilə və ya özüklon variantı və ya ilkin
növ bitkilərindən seçmə və ya əks çarpaz və ya gen mühəndisliyi üsulu ilə alınır.
Maddə 15
Seleksiyaçının hüququndan istisnalar
(1) [Vacib istisnalar] Seleksiyaçının hüququ aşağıdakılara aid edilmir:
(i) yeni kommersiya məqsədi ilə görülən işlərə
(ii) eksperiment məqsədi ilə görülən işlərə və
(iii) yeni növlər yaratmaq məqsədi ilə görülən işlərə və 14 (5)-ci maddəsinin müddəalarının bu
növlərə aid işlərə tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, 14 (l)-(4) maddədə nəzərdə tutulmuş işlərə.
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(2) [Qeyri-vacib istisnalar] 14-cü maddədə verilmiş müddəaları nəzərə almadan, Razılığa gələn hər
bir Tərəf ağlabatan həddə və seleksiyaçının qanuni maraqlarına riayət etmək şərti ilə, seleksiyaçının
hüquqlarını, hər bir növə münasibətdə məhdudlaşdıra bilər, o məqsədlə ki, fermerlər 14 (5) (a) (i) və ya (ii)
maddənin müddəaları aid olan növlərin və ya mühafizə olunan növlərin onların özlərinin torpaq sahələrində
yetişdirmə nəticəsində alınmış bitki materiallarından öz əkin sahələrində artırmaq məqsədi ilə istifadə edə
bilsinlər.
Maddə 16
Seleksiyaçı hüququnun tükənməsi
(1) [Hüququn tükənməsi] Seleksiyaçı hüququ onun 14(5)-ci maddənin müddəalarının əhatə dairəsinə
düşən, seleksiyaçı tərəfindən yaxud onun razılığı ilə Razılığa gələn Tərəfin ərazisində satılmış və ya digər
kommersiya dövriyyəsinə buraxılmış sortunun istənilən materialına və ya sortuna münasibətdə yaxud
həmin materialdan alınmış istənilən materiala münasibətdə hərəkətlərinə şamil olunmur, əgər belə
hərəkətlər:
(i) bu sortun gələcəkdə artırılması ilə bağlı deyilsə və ya
(ii) istifadə məqsədi ilə ixracı istisna olmaqla, bu botanik sortun və ya cinsin mühafizə olunmadığı
ölkədə sortu artırmağa imkan verən sortun bitki materialının ixracı ilə əlaqədar deyilsə.
(2) [“Material” termininin mənası] 1-ci bəndin məqsədləri üçün “material” termini sorta aid olduqda
aşağıdakılar başa düşülür:
(i) hər bir sortun toxum materialı,
(ii) bütöv bitkilər və onların hissələri daxil olmaqla bitki materialı və
(iii) bilavasitə bitki materialından alınmış istənilən məhsul.
(3) [Bəzi hallarda “Ərazi” termininin mənası] 1-ci bəndin məqsədləri üçün eyni hökumətlərarası
təşkilatın üzv dövlətləri olan Razılığa gələn bütün Tərəflər, həmin təşkilatın üzv dövlətlərinin ərazilərindəki
fəaliyyətlərin onların öz ərazilərindəki fəaliyyəti ilə bərabərləşdirilməsi məqsədi ilə həmin təşkilatın
qaydalarına uyğun olaraq bu üzv dövlətlərin ərazisində birgə fəaliyyət göstərə bilər. Onlar bu haqda Baş
katibi məlumatlandırırlar.
Maddə 17
Seleksiyaçı hüququnun həyata keçirilməsinin məhdudlaşdırılması
(1) [İctimai maraqlar] Bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş xüsusi hallar istisna olmaqla, Razılığa
gələn Tərəf yalnız ictimai maraqlarla əlaqədar seleksiyaçı hüquqlarının sərbəst həyata keçirilməsini
məhdudlaşdıra bilər.
(2) [Ədalətli mükafatlandırma] Belə məhdudiyyət nəticəsində seleksiyaçının razılığı tələb olunan
hərəkətlərin edilməsi üçün üçüncü şəxsə icazə verilərsə, Razılığa gələn müvafiq Tərəf seleksiyaçının
ədalətli mükafatlandırılmasını təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidir.
Maddə 18
Kommersiya fəaliyyətini tənzimləyən tədbirlər
Seleksiyaçı hüququ Razılığa gələn Tərəflərin öz ərazisində sortun materialının istehsalı,
sertifikatlaşdırılması və marketinqi yaxud bu materialın idxal və ixracının tənzimlənməsi məqsədi ilə
həyata keçirdiyi tədbirlərdən asılı deyildir. Hər bir halda, belə tədbirlər bu Konvensiyanın müddəalarının
həyata keçirilməsinə təsir göstərmir.
Maddə 19
Seleksiyaçı hüququnun qüvvədə olma müddəti
(1) [Qorunma müddəti] Seleksiyaçı hüququ müəyyən müddətə verilir.
(2) [Minimal qorunma müddəti] Qorunmanın qeyd olunan müddəti seleksiyaçı hüququnun verildiyi
tarixdən sonra ən azı 20 ildir. Ağaclar və üzüm sortlarına münasibətdə göstərilən müddət ən azı 25 ildir.
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VI fəsil

Sortun adlandırılması
Maddə 20
Sortun adlandırılması
(1) [Sortların adlandırılması: adlardan istifadə]
(a) Sort onun cinsi əlamətlərini ehtiva edən adla adlandırılmalıdır.
(b) Razılığa gələn hər bir Tərəf 4-cü bəndi nəzərə alaraq elə tədbirlər görməlidir ki, adın qeydiyyatı
ilə bağlı heç bir hüquq, hətta seleksiyaçı hüququ qüvvədən düşdükdən sonra da həmin sortla əlaqədar bu
adın azad istifadə olunmasına maneə törətməsin.
(2) [Adın xüsusiyyətləri] Sortun adı onun müəyyən edilməsinə (identifıkasiyasına) imkan
yaratmalıdır. Sort onların adlandırılmasına dair təşəkkül tapmış təcrübəyə uyğun hallar istisna olmaqla,
yalnız rəqəmlərdən ibarət ola bilməz. Ad seleksiyaçının şəxsiyyətinə və ya həmin sortun xüsusiyyətinə,
mənasına və ya eyniliyinə münasibətdə yanılmaya və ya qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxarmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bu ad Razılığa gələn Tərəflərin ərazisində mövcud olan eyni bitki sortunun və ya buna yaxın
sortun adından fərqlənməlidir.
(3) [Adın qeydiyyatı] Sortun adı, seleksiyaçı tərəfindən səlahiyyətli orqana təqdim edilməlidir. Əgər
məlum olarsa ki, belə ad 2-ci bəndin tələblərinə cavab vermir, o zaman səlahiyyətli orqan onun qeydiyyata
alınmasına etiraz edir və tələb edir ki, seleksiyaçı müəyyən olunmuş müddət ərzində yeni ad təqdim etsin.
Sortun adı səlahiyyətli orqan tərəfindən seleksiyaçı hüququnun verilməsi ilə eyni zamanda qeydiyyata
almır.
(4) [Üçüncü şəxsin əvvəlcədən əldə olunmuş hüququ] Üçüncü şəxslərin əvvəlcədən əldə olunmuş
hüquqlarına toxunulmur. 7-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq hər hansı addan istifadə etmək öhdəliyi
müəyyən olunmuş şəxsə əvvəlcədən alınmış hüquqlara əsasən həmin sort adından istifadə edilməsi qadağan
olunmuşdursa, səlahiyyətli orqan tələb edir ki, seleksiyaçı sortun adlandırılması üçün başqa ad təklif etsin.
(5) [Razılığa gələn bütün Tərəflərdə eyni adlandırılma] Razılığa gələn bütün Tərəflərdə sortun adı
eyni təqdim olunmalıdır. Adın onun ərazisində qəbuledilməz olduğunu hesab etmədiyi təqdirdə, Razılığa
gələn hər bir Tərəfin səlahiyyətli orqanı təqdim olunmuş adı qeydiyyata alır. Əks halda o, seleksiyaçıdan
başqa ad təqdim etməyi tələb etməlidir.
(6) [Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında informasiya mübadiləsi] Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli orqanı Razılığa gələn bütün digər Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarını sortların adlarına,
xüsusilə də adların təqdim olunması, qeydiyyatı və ləğv edilməsinə aid olan məlumatlarla təmin etməlidir.
İstənilən səlahiyyətli orqan adın qeydiyyatına dair iradlarını ona bu ad barədə məlumat vermiş orqana
göndərə bilər.
(7) [Adın istifadə olunmasının məcburiliyi] İstənilən şəxs Razılığa gələn Tərəfdən birinin ərazisində,
bu ərazidə mühafizə olunan sortun toxum materialını satışa çıxararsa və ya kommersiya dövriyyəsinə
verərsə, bu sort üçün seleksiyaçı hüququnun qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra da, əgər 4-cü bəndin
müddəalarına uyğun olaraq əvvəl əldə olunmuş hüquqlar belə istifadəyə mane olmursa, həmin addan
istifadə etməlidir.
(8) [Adla yanaşı istifadə olunan işarələr] Sort satışa çıxarılarsa və ya kommersiya dövriyyəsinə
verilərsə, onun qeydiyyata alınmış adının əmtəə nişanı kommersiya adı və ya oxşar işarə ilə
uyğunlaşdırmaqla istifadə edilməsinə icazə verilir. Belə uyğunlaşdırma halında sortun adı asan tanınan
olmalıdır.
VII fəsil

Seleksiyaçı hüququnun etibarsız hesab edilməsi və ləğv edilməsi
Maddə 21
Seleksiyaçı hüququnun etibarsız hesab edilməsi
(1) [Seleksiyaçı hüququnun etibarsız hesab edilməsinin səbəbləri] Razılığa gələn hər bir Tərəf
aşağıdakı hallarda verdiyi seleksiyaçı hüququnu etibarsız hesab edə bilər:
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(i) 6 və 7-ci maddələrdə göstərilmiş şərtlər seleksiyaçı hüququnun verildiyi zaman yerinə
yetirilməmişdir,
(ii) seleksiyaçı hüququ əsasən seleksiyaçı tərəfindən təqdim olunmuş məlumat və sənədlər əsasında
verilmiş, lakin 8 və 9-cu maddələrdə göstərilmiş şərtlər seleksiyaçı hüququnun verilmə anınadək yerinə
yetirilməmişdir və ya
(iii) seleksiyaçı hüququ belə hüququn verilməsinə hüququ olan şəxsə deyil, seleksiyaçı hüququnun
verilməsinə hüququ olmayan şəxsə verilmişdirsə.
(2) [Hər hansı bir digər səbəbin istisna olunması] 1-ci bənddə sadalananlardan fərqli səbəblərə görə
seleksiyaçı hüququ etibarsız hesab oluna bilməz.
Maddə 22
Seleksiyaçı hüququnun ləğv edilməsi
(1) [Seleksiyaçı hüququnun ləğv edilməsi səbəbləri]
(a) Razılığa gələn hər bir Tərəf 8 və 9-cu maddələrdə əks olunmuş şərtlərə artıq əməl olunmadığını
müəyyən etdikdə, verdiyi seleksiyaçı hüququnu ləğv edə bilər;
(b) bundan başqa, Razılığa gələn hər bir Tərəf verdiyi seleksiyaçı hüququnu aşağıdakı hallarda
səlahiyyətli orqanın sorğusu və müəyyən edilmiş vaxt ərzində ləğv edə bilər:
(i) seleksiyaçı sortun müdafiəsini yoxlamaq üçün zəruri olan məlumatı, sənədləri və ya materialları
bu səlahiyyətli orqana təqdim etmədikdə;
(ii) seleksiyaçı onun hüquqlarının qüvvədə olmasını təmin etmək üçün tutula biləcək yığımları
ödəmədikdə və ya
(iii) seleksiyaçı hüququ verildikdən sonra sortun adı ləğv olunduqda və seleksiyaçı başqa müvafiq
ad təqdim etmədiyi hallarda.
(2) [Hər hansı bir digər səbəbin istisna olunması] 1-ci bənddə sadalananlardan fərqli səbəblərə görə
seleksiyaçı hüququ ləğv edilə bilməz.
VIII fəsil

İttifaq
Maddə 23
Üzvlər
İttifaqın üzvləri Razılığa gələn Tərəflərdir.
Maddə 24
Hüquqi statusu və yerləşdiyi yer
(1) [Hüquqi şəxs] İttifaq hüquqi şəxsdir.
(2) [Hüquq qabiliyyəti] İttifaq Razılığa gələn hər bir Tərəfin ərazisində, həmin ərazidə qüvvədə olan
qanunvericiliyə uyğun olaraq, öz vəzifələrinin həyata keçirilməsi və funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün
zəruri ola bilən hüquq qabiliyyətinə malikdir.
(3) [Yerləşdiyi yer] İttifaq və onun daimi orqanları Cenevrədə yerləşir.
(4) [Qərargah haqqında saziş] İttifaq İsveçrə Konfederasiyası ilə qərargah haqqında Saziş bağlayır.
Maddə 25
Orqanlar
İttifaqın daimi orqanları Şura və İttifaq bürosudur.
Maddə 26
Şura
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(1) [Tərkib] Şura İttifaq üzvlərinin nümayəndələrindən ibarətdir. İttifaqın hər bir üzvü Şuraya bir
nümayəndə və bir müavin təyin edir. Nümayəndə və ya nümayəndələrin köməkçi və ya müşavirləri ola
bilər.
(2) [Prezident və vitse-prezidentlər] Şura öz üzvləri arasından Prezident və birinci vitse-prezident
seçir. O, digər vitse-prezidentləri də seçə bilər. Birinci vitse-prezident, Prezident öz funksiyalarını yerinə
yetirə bilmədiyi halda, onu əvəz edə bilər. Prezident üç il müddətinə seçilir.
(3) [Sessiya] Şuranın sessiyası onun Prezidenti tərəfindən çağırılır. Şuranın növbəti sessiyaları hər il
keçirilir. Bundan əlavə, Prezident öz istəyi ilə Şuranı çağıra bilər; İttifaqın üçdə bir hissəsinin xahişi ilə o,
Şuranı 3 aylıq müddətə çağıra bilər.
(4) [Müşahidəçilər] İttifaqın üzvü olmayan dövlətlər Şuranın iclaslarına müşahidəçi kimi dəvət oluna
bilərlər. Belə iclaslara həmçinin digər müşahidəçi və ekspertlər dəvət oluna bilərlər.
(5) [Şuranın vəzifələri] Şuranın vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:
(i) İttifaqın maraqlarını təmin edən və onun inkişafını təşviq edən lazımi tədbirlərin öyrənilməsi;
(ii) Şuranın prosedur qaydalarının qəbul edilməsi;
(iii) Baş katibin və Şura lazım bilərsə, Baş katibin müavininin təyin edilməsi və onların təyin
edilməsinin şərtlərinin müəyyən olunması;
(iv) İttifaqın fəaliyyəti barədə illik hesabata baxılması və gələcək işlər barədə proqramın qəbul
edilməsi;
(v) İttifaqın vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üzrə Baş katib üçün bütün zəruri göstərişlərin
hazırlanması;
(vi) İttifaqın inzibati və maliyyə qaydalarının qəbulu;
(vii) İttifaq büdcəsinin hazırlanıb təsdiqlənməsi və eləcə də İttifaq üzvlərinin hər birinin üzvlük haqqı
miqdarının müəyyən olunması;
(viii) Baş katib tərəfindən təqdim olunmuş haqq-hesablara baxılma və onların təsdiqi;
(ıx) 38-ci maddədə göstərilmiş konfransların yerlərinin və tarixlərinin təyin edilməsi və onların
hazırlanması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi;
(x) ümumən, İttifaqın səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün bütün zəruri qərarların qəbul edilməsi.
(6) [Səslərin sayı]
(a) İttifaqın üzvü olan hər bir dövlət bir səsə malikdir;
(b) Razılığa gələn hər bir Tərəf hökumətlərarası təşkilat olduqda, onun səlahiyyətlərinə aid işlərdə
İttifaqa daxil olan üzv dövlətlər adından səs vermək hüququndan istifadə edə bilər. Belə hökumətlərarası
təşkilatın üzvü olan dövlət səsvermədə iştirak edirsə, o, bu hüquqdan istifadə edə bilməz və ya əksinə.
(7) [Əksəriyyət] Şuranın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur, bununla belə, Şuranın 5 (ii), (vi)
və (vii) bəndləri əsasında, eləcə də 28 (3), 29 (5) b və 38(l)-ci maddələrin müddəaları əsasında qəbul olunan
qərarları verilmiş səslərin dörddə üç hissəsi ilə qəbul edilir. Bitərəflərin səsi hesaba alınmır.
Maddə 27
İttifaqın Bürosu
(1) [Büronun rəhbərliyi və vəzifələri] İttifaqın Bürosuna Şura tərəfindən ona verilmiş bütün
öhdəliklərin və vəzifələrin yerinə yetirilməsi tapşırılır. Büroya rəhbərlik Baş katib tərəfindən həyata
keçirilir.
(2) [Baş katibin vəzifələri] Baş katib Şura qarşısında məsuliyyət daşıyır; o, Şuranın qərarlarının
yerinə yetirilməsini təmin edir. O, Şura tərəfindən təsdiq olunması üçün büdcəni təqdim edir və onun yerinə
yetirilməsini təmin edir. O, Şura qarşısında gördüyü işlər barədə məruzə edir və İttifaqın fəaliyyəti və
maliyyə vəziyyəti barədə məruzə-hesabat təqdim edir.
(3) [Heyət] 26(5)(ii)-ci maddənin müddəalarına əsasən, İttifaqın Bürosunun vəzifələrinin səmərəli
şəkildə həyata keçirilməsi üçün zəruri olan heyətin işə götürülməsi və təyini inzibati və maliyyə qaydaları
ilə müəyyən olunur.
Maddə 28
İşlək dillər
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(1) [Büronun işlək dilləri] İttifaqın Bürosu öz funksiyalarını yerinə yetirərkən ingilis, ispan, alman
və fransız dillərindən istifadə edir.
(2) [Bəzi iclaslarda istifadə edilən dillər] Şuranın iclasları və yenidən müzakirə üçün çağırılan
konfranslar yuxarıda qeyd olunan 4 dildə keçirilir.
(3) [İstifadə olunan digər dillər] Şura digər dillərin istifadə edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
Maddə 29
Maliyyə
(1) [Gəlirlər] İttifaqın xərcləri:
(i) İttifaqın üzv dövlətlərinin illik üzvlük haqqı,
(ii) göstərilən xidmətlər üçün ödəmələr,
(iii) digər gəlirlər hesabına çəkilir.
(2) [Üzvlük haqları; vahidlər]
(a) İttifaq üzvü olan hər bir dövlətin illik üzvlük haqqı məbləğində payı İttifaqın üzvü olan dövlətlərin
üzvlük haqqı ödəmələri hesabına ödənilən xərclərin ümumi məbləği 3-cü bəndə uyğun olaraq bu dövlətə
münasibətdə tətbiq edilən üzvlük haqqı vahidləri nəzərə alınmaqla təyin edilir. Göstərilən pay 4-cü bəndə
müvafiq hesablanır.
(b) Üzvlük haqlarının vahid sayı tam və ya 1/5-dən az olmamaq şərti ilə kəsr ədədlərlə ifadə olunur.
(3) [Üzvlük haqları: hər bir üzv üçün]
(a) 1961/1972-ci il Aktlarının və 1978-ci il Aktının iştirakçısı olan istənilən İttifaq üzvü üçün onun
bu Konvensiyanın müddəaları ilə bağlı olduğu tarixə tətbiq olunan üzvlük haqqı miqdarı bu tarixədək ona
bilavasitə tətbiq edilən üzvlük haqlarının vahidləri kimi dəyişilməz qalır.
(b) İttifaqa qoşulma zamanı hər bir dövlət, Baş katibə göndərdiyi müraciətdə ona tətbiq edilən üzvlük
haqqının vahidlər miqdarını göstərməlidir.
c) İttifaq üzvü olan hər bir dövlət istənilən zaman (a) və (b) bəndlərinə müvafiq olaraq ona aid edilən
fərqli məbləği Baş katibə göndərilmiş ərizədə göstərə bilər. Təqvim ilinin ilk 6 ayı ərzində tərtib edilmiş
belə ərizə növbəti ilin əvvəlindən qüvvəyə minir, əks halda isə ikinci ilin əvvəlindən qüvvəyə minir.
(4) [Üzvlük haqları; payların hesablanması]
(a) hər büdcə dövrü üçün üzvlük haqqı vahidlərinin ölçüsü İttifaq üzvlərinin üzvlük haqları hesabına
ödənilən ümumi xərcin bölünməsi ilə hesablanır.
(b) İttifaqın hər bir üzvü dövlətin üzvlük haqqı, bu İttifaq üzvü dövlətə tətbiq edilən üzvlük haqları
miqdarının bir üzvlük haqqı miqdarının müvafiq cəmə vurulması yolu ilə təyin olunur.
(5) [Üzvlük haqqı borcu] İttifaqın üzvü olan Dövlət (b) yarımbəndindən irəli gələn üzvlük haqlarını
ödəmədikdə və bu borc bu dövlətlərin verməli olduqları illik üzvlük haqqı qədər və ya ondan çox olarsa,
onda bu Dövlət səsvermə hüququndan istifadə edə bilməz. Səsvermə hüququnun belə müvəqqəti alınması
İttifaqın üzvü olan Dövlətləri bu Konvensiyaya müvafiq öhdəliklərdən və buradan irəli gələn digər
hüquqlardan məhrum etmir.
(b) İttifaq üzvü olan Dövlət Şuraya, onu qane edəcək surətdə üzvlük haqqının vaxtında
çatdırılmamasının istisna və qaçılmaz səbəblərdən baş verdiyini sübut edə bilərsə, onda Şura onun
səsvermədə iştirak edə bilməsinə icazə verə bilər.
(6) [Hesabların yoxlanılması] İttifaqın hesablarının yoxlanılması İttifaqın üzvü olan dövlətlərdən biri
tərəfindən inzibati və maliyyə qaydalarına əsasən aparılır. İttifaq üzvü olan belə dövlət Şura tərəfindən öz
razılığı ilə təyin edilir.
(7) [Hökumətlərarası təşkilatların üzvlük haqları] Hökumətlərarası təşkilat olan Razılığa gələn hər
bir Tərəf üzvlük haqqı ödəməyə məcbur deyildir. Lakin buna baxmayaraq, o, üzvlük haqqı ödəmək istəsə,
onda (l)-(4)-cü maddələrin müddəaları ona tətbiq edilir.
IX fəsil

Konvensiyanın tətbiqi; digər razılaşmalar
Maddə 30
Konvensiyanın tətbiqi
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(1) [Tətbiqə dair tədbirlər] Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyanın tətbiqi üçün lazımi
tədbirlər görür və xüsusilə də:
(i) seleksiyaçı hüquqlarının səmərəli şəkildə qorunmasına imkan verən müvafiq hüquqi tədbirləri
nəzərdə tutur;
(ii) seleksiyaçı hüququnu təqdim edəcək səlahiyyətli orqana malikdir və ya bu vəzifəni Razılığa
gələn digər Tərəfin səlahiyyətli orqanına həvalə edir;
(iii) ictimaiyyətin dövri nəşrlərlə aşağıdakılar barədə məlumatlandırılmasını təmin edir:
seleksiyaçı hüququnun verilməsi üçün ərizələr, verilən hüquqlar və təklif olunmuş və qəbul edilmiş
adlar.
(2) [Qanunvericiliklərin uyğunluğu] Nəzərdə tutulur ki, hər bir dövlət və ya hökumətlərarası təşkilat,
konkret hallardan asılı olaraq, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədləri
saxlanca verdiyi zaman öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın müddəalarını həyata
keçirmək iqtidarında olmalıdır.
Maddə 31
Razılığa gələn Tərəflər və bundan əvvəlki Aktlarla bağlı olan dövlətlər arasında münasibətlər
(1) [Bu Konvensiya ilə bağlı olan dövlətlər arasında münasibətlər] Həm bu Konvensiya, həm də
əvvəlki hər hansı Aktla bağlı olan İttifaqın üzv dövlətləri arasındakı münasibətlərdə yalnız bu
Konvensiyanın müddəaları tətbiq edilir.
(2) [Bu Konvensiya ilə bağlı olmayan dövlətlərlə münasibətlərin mümkünlüyü] Bu Konvensiya ilə
bağlı olmayan İttifaqın hər bir üzv dövləti Baş katibə bildiriş göndərməklə bəyan edə bilər ki, yalnız bu
Konvensiya ilə bağlı olan İttifaqın hər bir üzvü ilə münasibətlərdə o, bağlı olduğu sonuncu Aktı tətbiq
edəcəkdir. Bu bildirişdən 1 ay keçdikdən sonra və belə bəyanat vermiş İttifaq üzvü olan dövlət bu
Konvensiya ilə bağlı olduğu vaxtadək həmin Konvensiya ilə bağlı olan İttifaqın hər bir üzvü ilə
münasibətlərində özünün bağlı olduğu sonuncu Aktı tətbiq edir, baxmayaraq ki, sonuncular birinci
dövlətlərlə münasibətlərində bu Konvensiyanı tətbiq edirlər.
Maddə 32
Xüsusi sazişlər
İttifaq üzvləri bu Konvensiyanın müddəalarına zidd olmamaq şərti ilə yeni bitki sortlarının
mühafizəsi haqqında xüsusi sazişlər bağlamaq hüququnu özlərində saxlayırlar.
X fəsil

Yekun müddəaları
Maddə 33
İmzalama
Bu Konvensiya İttifaqın üzvü olan hər bir dövlət üçün qəbul olunan tarixədək imzalamaq üçün
açıqdır. O, 1992-ci il martın 31-də imzalamaq üçün açıq olacaqdır.
Maddə 34
Ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə; qoşulma
(1) [Dövlətlər və bəzi hökumətlərarası təşkilatlar]
(a) Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq hər bir dövlət bu Konvensiyanın iştirakçısı ola bilər.
(b) Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, hər bir hökumətlərarası təşkilat bu Konvensiyanın
iştirakçısı ola bilər, əgər:
(i) bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə münasibətdə səlahiyyətə malikdirsə,
(ii) onun tərkibinə daxil olan bütün dövlətlər üçün vacib olan seleksiyaçı hüququnun qorunmasını və
təminatını nəzərdə tutan öz qanunvericiliyi vardırsa və
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(iii) öz daxili prosedurlarına müvafiq olaraq bu Konvensiyaya qoşulmaq üçün lazımi qaydada
səlahiyyətləndirilmişdirsə.
(2) [Qoşulma haqqında sənəd] Bu Konvensiyanı imzalamış hər bir dövlət, bu Konvensiyaya
münasibətdə ratifikasiya sənədini, qəbul etmə və ya təsdiq etmə haqqında sənədi saxlanca verməklə onun
iştirakçısı olur. Bu Konvensiyanı imzalamış hər hansı bir dövlət və hər hansı hökumətlərarası təşkilat bu
Konvensiyaya qoşulma haqqında aktı saxlanca verməklə bu Konvensiyanın iştirakçısı olur. Ratifikasiya
fərmanları, qəbul etmə və ya təsdiq etmə haqqında sənədlər və ya qoşulma haqqında aktlar Baş katibə
saxlanca verilir.
(3) [Şuranın rəyi] İttifaqın üzvü olmayan hər bir dövlət və hər hansı hökumətlərarası təşkilat qoşulma
haqqında sənədi saxlanca verməzdən əvvəl onun milli qanunvericiliyinin bu Konvensiyanın müddəaları ilə
uyğunluğu haqqında Şuranın rəyini almaq üçün ona müraciət edir.
Maddə 35
Qeyd-şərtlər
(1) [Prinsip] 2-ci bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, bu Konvensiyaya qeyd-şərtlərə icazə verilmir.
(2) [Mümkün istisnalar]
(a) 3 (l)-ci maddənin müddəaları nəzərə alınmamaqla, bu Konvensiyanın iştirakçısı olan anadək
1978-ci il Aktının müddəaları ilə bağlı olan və sortların vegetativ çoxalmasına münasibətində mühafizəni
seleksiyaçı hüququ ilə deyil, sənaye mülkiyyəti sahəsindəki digər mühafizə sənədi ilə nəzərdə tutan
istənilən dövlətin Konvensiyanın müddəalarını belə sortlara tətbiq etməməklə bu mühafizəni həyata
keçirməyi davam etdirmək hüququ vardır.
(b) Bu hüquqdan istifadə edən hər bir dövlət, konkret hallardan asılı olaraq, ratifikasiya fərmanını,
qəbul etmə və ya təsdiq etmə və yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanılmaq üçün verən zaman Baş
katibə bu barədə məlumat verir. Belə dövlət hər zaman bu bildirişi geri götürə bilər.
Maddə 36
Qanunvericilik və mühafizə olunan nəsil və sortlara aid bildiriş; nəşr olunan məlumatlar
(1) [İlkin bildirişlər] Hər bir konkret haldan asılı olaraq, ratifikasiya fərmanını, qəbul etmə və ya
təsdiq etmə haqqında sənədi və yaxud bu Konvensiyaya qoşulma aktını saxlanılmaq üçün təhvil verərkən
hər bir dövlət və ya hökumətlərarası təşkilat Baş katibə aşağıdakılar haqqında məlumat verir:
(i) seleksiyaçı hüququnu tənzimləyən qanunvericiliyi və
(ii) dövlət və ya hökumətlərarası təşkilatın bu Konvensiya ilə bağlı olduğu tarixdən onun bu
Konvensiyanın müddəalarını tətbiq edəcəyi sortlar və cinslərin siyahısı;
(2) [Dəyişikliklər barədə bildirişlər] Razılığa gələn hər bir Tərəf təxirəsalınmadan Baş katibi
aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
(i) seleksiyaçı hüquqlarını tənzimləyən qanunvericiliyindəki hər bir dəyişiklik barədə və
(ii) əlavə sort və cinslərə Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinin genişləndirilməsi.
(3) [Məlumatların nəşr olunması] Marağı olan Razılığa gələn hər bir Tərəfin bildirişləri əsasında Baş
katib aşağıdakılar barədə məlumatı nəşr edir:
(i) seleksiyaçı hüquqlarını tənzimləyən qanunvericilik və ona olunan bütün dəyişiklik və əlavələr və
(ii) 1 (ii)-ci bənddə göstərilən bitki sortları və cinslərinin siyahısı və 2(ii)-ci bənddə göstərilən
istənilən genişlənmə.
Maddə 37
Qüvvəyə minmə: əvvəlki Aktlara qoşulmağın qeyri-mümkünlüyü
(1) [İlkin qüvvəyə minmə] Bu Konvensiya beş dövlətin konkret hallardan asılı olaraq öz ratifikasiya
fərmanlarını, qəbul etmə və ya təsdiq etmə sənədlərini yaxud qoşulma barədə aktlarını saxlanılma üçün
təhvil verdikdən 1 ay sonra o şərtlə qüvvəyə minir ki, qeyd olunan sənədlərdən heç olmazsa, üçü 1961/1972
və ya 1978-ci il Aktlarının iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən saxlanca verilsin.
(2) [Növbəti qüvvəyə minmə] 1-ci bəndin müddəalarının tətbiq olunmadığı dövlətlərə və ya istənilən
hökumətlərarası təşkilatlara münasibətdə bu Konvensiya, konkret hallardan asılı olaraq, onun tərəfindən
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ratifikasiya fərmanı, qəbul və ya təsdiq etmə sənədləri və yaxud qoşulma aktı saxlanılma üçün təhvil
verildikdən bir ay sonra qüvvəyə minir.
(3) [1978-ci il Aktına qoşulmanın qeyri-mümkünlüyü] 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq, bu
Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının müəyyən
etdiyi təcrübəyə uyğun olaraq, inkişaf etmiş hesab edilən və 1995-ci il 31 dekabr tarixinədək qoşulma
haqqında bu cür sənədi təqdim edə bilən ölkələr, həmçinin 1993-cü il 31 dekabr tarixinədək, hətta bu
Konvensiya həmin tarixədək qüvvəyə minsə belə, bu cür qoşulma haqqında sənədi təqdim edə bilən
istənilən dövlət istisna olmaqla, heç bir dövlət 1978-ci il Aktına qoşula bilməz.
Maddə 38
Konvensiyaya yenidən baxılma
(1) [Konfrans] Bu Konvensiyaya İttifaq üzvlərinin konfransında yenidən baxıla bilər. Belə
konfransın çağırılması haqqında qərar Şura tərəfindən qəbul edilir.
(2) [Kvorum və əksəriyyət] Konfransın işinin nəticələri yalnız o zaman etibarlı hesab olunur ki,
İttifaqın üzvü olan dövlətlərin ən azı yarısı onda təmsil olunsun. Konvensiyanın yenidən baxılmış istənilən
mətninin qəbul olunması üçün Konfransda təmsil olunan və səsvermədə iştirak edən İttifaqın üzv
dövlətlərinin dörddə üç səs çoxluğu tələb olunur.
Maddə 39
Denonsasiya
(1) [Bildiriş] Razılığa gələn istənilən Tərəf Baş katibə ünvanlanan bildirişlə Konvensiyanı
denonsasiya edə bilər. Baş katib bu cür bildirişin alınması haqda İttifaqın bütün üzvlərini təxirəsalınmadan
məlumatlandırır.
(2) [Əvvəlki Aktlar] Konvensiyanın denonsasiyası haqqında bildiriş bu Konvensiyanı denonsasiya
etməklə Razılığa gələn Tərəfin bağlı olduğu istənilən əvvəlki Aktların da denonsasiya edilməsi kimi qəbul
edilir.
(3) [Denonsasiyanın qüvvəyə minməsi] Denonsasiya Baş katib tərəfindən denonsasiya haqqında
bildiriş alındığı ildən sonra gələn təqvim ilinin sonunda qüvvəyə minir.
(4) [Əldə olunmuş hüquqlar] Denonsasiya, belə denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixinədək
seleksiyaçıların bu Konvensiyaya və ya əvvəlki Aktlardan hər hansı birinə əsasən əldə olunmuş hüquqlarına
toxunmur.
Maddə 40
Mövcud hüquqların qorunub saxlanması
Bu Konvensiya Razılığa gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə əsasən və ya əvvəlki digər Aktlar yaxud
İttifaq üzvləri arasında bağlanmış Konvensiyadan fərqli Sazişlər üzrə əldə edilmiş mövcud seleksiyaçı
hüquqlarını məhdudlaşdırmır.
Maddə 41
Konvensiyanın həqiqi və rəsmi mətnləri
(1) [Həqiqi mətnlər] Bu Konvensiya ingilis, fransız və alman dillərində olmaqla bir nüsxədə
imzalanır. Müxtəlif mətnlər arasında uyğunsuzluq olarsa, üstünlük fransız dilində olan mətnə verilir.
Sənədin həqiqi mətni saxlanılmaq üçün Baş katibə verilir.
(2) [Rəsmi mətnlər] Rəsmi mətnlər maraqlı hökumətlərlə məsləhətləşmələrdən sonra ərəb, holland,
ispan, italyan və yapon dillərində, eləcə də Şuranın müəyyən etdiyi dillərdə Baş katib tərəfindən təsdiq
olunur.
Maddə 42
Depozitarinin vəzifələri
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(1) [Surətlərin verilməsi] Baş katib bu Konvensiyanın lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətlərini bu
Konvensiyanı qəbul edən Diplomatik konfransda təmsil edilən bütün dövlət və hökumətlərarası təşkilatlara,
eləcə də sorğu əsasında istənilən digər dövlətə və ya hökumətlərarası təşkilata verir.
(2) [Qeydiyyat] Baş katib bu Konvensiyanın BMT Katibliyində qeydiyyatını həyata keçirir.
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Avropa Şurasının "Antidopinq Konvensiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Avropa Şurasının 1989-cu il noyabrın 16-da Strasburq şəhərində imzalanmış "Antidopinq
Konvensiyası" təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 iyun 2003-cü il
№ 482-IIQ
Avropa Şurası Avropa sazişlər seriyası
135 saylı
ANTİDOPİNQ KONVENSİYASI
Strasburq, 16. XI. 198l
Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər, Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının iştirakçısı olan digər
Dövlətlər və həmçinin bu Konvensiyanı imzalamış Dövlətlər.
Avropa Şurasının əsas vəzifəsinin öz üzvləri arasında, onların ümumi sərvəti olan idealların və
prinsiplərin qorunması və inkişafı məqsədilə, daha sıx birliyi təmin etmək və həmçinin onların sosialiqtisadi tərəqqisinə şərait yaratmaq olduğunu hesab edərək;
insan səhhətinin qorunmasında, fiziki və mənəvi və beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşməsində
idmanın mühüm rol oynamalı olduğunu dərk edərək;
idmanın bütün növlərində idmançılar arasında dopinq vasitələri və metodlarından get-gedə geniş
istifadənin idmanın gələcəyi və insanların səhhəti üçün nəticələrindən eyni dərəcədə narahat olaraq;
bu problemin Olimpiya Xartiyasında, YUNESKO-nun idman və bədən tərbiyəsi Beynəlxalq
Xartiyasında və «İdman hamı üçün Avropa Xartiyası» adı ilə tanınan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
(76) 41 saylı Qətnaməsində elan edilmiş etik prinsipləri və təhsil dəyərlərini təhlükə altına almasını nəzərə
alaraq;
dopinqlə mübarizə sahəsində beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən qəbul olunmuş qaydaları,
tədbirləri və deklarasiyaları nəzərə alaraq;
idmanda dopinqə qarşı mübarizədə və xüsusilə də idman tədbirlərinin «İdmanda ədalətlilik» prinsipi
əsasında normal keçirilməsinin təmin olunması və həmçinin bunlarda
iştirak edənlərin səhhətinin möhkəmlənməsində dövlət orqanları və könüllü idman cəmiyyətlərinin
əlavə məsuliyyət daşıdığını dərk edərək;
cəmiyyətin bu orqanlarının bütün müvafiq səviyyələrdə əməkdaşlıq etməli olmalarını qəbul edərək;
idmana məsul Avropa nazirlərinin Konfransında qəbul olunmuş dopinqə dair qətnamələri və xüsusilə
də 1989-cu ildə Reykyavikdə 6-cı Konfransda qəbul olunmuş 1-ci Qətnaməni xatırladaraq;
idmançıların dopinqinə dair (67) 12 saylı Qətnamənin, idmanda dopinqə dair R (79) 8 saylı
Tövsiyənin, «İdmanda dopinq əleyhinə Avropa Xartiyasına» dair R (84) 19 saylı Tövsiyənin və yarışdan
kənar və qabaqcadan xəbərdarlıq edilmədən dopinq əleyhinə nəzarətin tətbiq olunmasına dair R 88 12 saylı
Tövsiyənin Avropa Şurası Nazirlər Kabineti tərəfindən artıq qəbul olunduqlarını xatırladaraq;
YUNESKO tərəfindən Moskvada (1988) keçirilmiş bədən tərbiyəsi və idmana cavabdeh nazirlərin və
rəhbər işçilərin 2-ci Beynəlxalq konfransında dopinq haqqında qəbul olunmuş 5 saylı Tövsiyəni
xatırladaraq;
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Bununla bərabər bu sənədlərdə əks olunmuş etik dəyərləri və praktiki tədbirləri nəzərə alaraq, idmanda
dopinqin azaldılmasına və son nəticədə ləğv olunmasına yönəlmiş əməkdaşlığın davam etdirilməsi və
möhkəmləndirilməsində israrlı olaraq aşağıdakılar haqda razılaşmışlar:
Maddə 1
Konvensiyanın məqsədləri
İdmanda dopinqin azaldılması və son nəticədə ləğv olunması məqsədilə, Tərəflər bu Konvensiyanın
həyata keçirilməsi üçün vacib olan və öz Konstitusiyalarının müddəalarına uyğun tədbirlərin görülməsini
öz üzərlərinə götürürlər.
Maddə 2
Konvensiyanın tərifi və tətbiq edilmə dairəsi
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a. «İdmanda dopinq» idmançılara dopinqin yeridilməsi və ya onların dopinq vasitələrinin və dopinq
metodlarının farmakoloji növlərindən istifadə etmələri deməkdir;
b. «dopinq vasitələrinin farmakoloji növləri və ya dopinq metodları» dedikdə, aşağıdakı 2-ci bəndi
nəzərə alaraq, müvafiq beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən qadağan edilmiş və bu Konvensiyanın 11ci 1.b Maddəsinin tələblərinə əsasən Monitorinq Qrupu tərəfindən təsdiq olunan siyahıya daxil edilmiş
dopinq vasitələri və ya dopinq metodlarının növləri başa düşülür;
c. «idmançılar» - adətən mütəşəkkil idman yarışlarında iştirak edən hər iki cinsdən olan şəxslər nəzərdə
tutulur.
2. 11-ci 1.b Maddəyə uyğun olaraq, Monitorinq Qrupu tərəfindən qadağan olunmuş farmakoloji
dopinq preparatlarının növlərinin və dopinq metodlarının siyahısı hazırlanana qədər bu Konvensiyaya
əlavə olunan siyahı tətbiq olunacaq.
Maddə 3
Ölkə daxilində koordinasiya
1. Tərəflər, idmanda dopinqin istifadə olunması ilə mübarizə aparan öz hökumət və digər maraqlı olan
dövlət təşkilatlarının siyasətini və fəaliyyətini koordinasiya edir.
2. Onlar bu Konvensiyanın praktiki tətbiq edilməsinə və xüsusən «-ci Maddənin tələblərinin icra
olunmasına nəzarət edir, ehtiyac olduqda, bu konvensiyanın bəzi müddəalarının həyata keçirilməsini bu
məqsəd üçün seçilmiş bir hökumət və ya qeyri-hökumət idman müəssisəsinə və ya idman təşkilatına həvalə
edirlər.
Maddə 4
Dopinqin əldə olunmasının və qadağan olunmuş dopinq preparatlarının və dopinq metodlarının
istifadə olunmasının məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər
1. Tərəflər hər bir konkret halda dopinqin əldə olunmasını, həmçinin qadağan olunmuş dopinq
vasitələrinin və dopinq metodlarının, xüsusilə də anabolik steroidlərin idmanda istifadə olunmasını
məhdudlaşdıran qanunvericilik aktları, hüquqi əsasnamələr qəbul edir və ya inzibati tədbirlər (o cümlədən
daşınması, saxlanılması, idxalı, yayılması və satışını nəzarətdə saxlayan müddəalar) görür.
2. Bu məqsədlə Tərəflər, və ya ehtiyac olduqda, səlahiyyətli qeyri-hökumət təşkilatları, dopinq
əleyhinə qaydaların təsirli həyata keçirilməsi üçün idman təşkilatlarına dövlət dotasiyalarının verilməsi
meyarlarını müəyyən edirlər.
3. Bundan başqa, Tərəflər:
a. dopinq əleyhinə və analizlərin maliyyələşdirilməsində öz idman təşkilatlarına ya birbaşa dotasiya
və ya subsidiyaların verilməsi yolu ilə və yaxud nəzarət və analizlərin dəyərini nəzərə alaraq, bu
təşkilatlara veriləcək dotasiya və subsidiyaların ümumi miqdarının müəyyən olunması yolu ilə yardım
edirlər;
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b. İdmanda dopinq qaydalarının pozulmasının aşkar edilməsi nəticəsində yarışlardan kənarlaşdırılmış
idmançıların məşqləri üçün, yarışdan bütün uzaqlaşdırılma müddətində, ictimai fondlardan dotasiyaların
ayrılmasının qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görürlər;
c. öz idman təşkilatları tərəfindən səlahiyyətli beynəlxalq idman təşkilatlarının tələbinə uyğun idman
yarışları zamanı və yarışlardan kənar vaxtı dopinq əleyhinə nəzarətin həyata keçirilməsinə və lazım olan
halda, bu işin yüngülləşdirilməsinə yardım edir; və
ç. idman təşkilatları arasında digər ölkələrin ərazisində dopinq əleyhinə nəzarət üzrə səlahiyyətli
qruplar tərəfindən dopinq nəzarətinin keçirilməsini nəzərdə tutan sazişlərin bağlanmasına imkan yaradır
və kömək edirlər.
4. Tərəflər, öz təşəbbüsü və məsuliyyəti ilə dopinq əleyhinə qaydaların qəbul olunması və dopinq
nəzarətinin təşkil edilməsi hüququnu özündə saxlayır, bir şərtlə ki, bunlar bu Konvensiyanın prinsiplərinə
uyğun olsun.
Maddə 5
Laboratoriyalar
1. Hər bir Tərəf:
a. ya öz ərazisində səlahiyyətli beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən qəbul olunmuş və Monitorinq
Qrupu tərəfindən 11-ci 1.b. Maddəyə uyğun olaraq təsdiq edilmiş ölçülərə cavab verən bir və ya bir neçə
dopinq əleyhinə nəzarət laboratoriyası yaratmağı və ya yaradılmasına kömək etməyi; ya da
b. Bu idman təşkilatlarına digər Tərəfin ərazisində belə laboratoriyalardan istifadə etmək üçün şərait
yaratmağı öz öhdəsinə götürür.
2. Bu laboratoriyalar:
a. ixtisaslı kadrların qəbulu və işlə təmin olunması, hazırlanması və yenidən hazırlanması üçün
müvafiq tədbirlər görməyə;
b. Dopinq maddələri və idmanda istifadə edilən və ya istifadəsi ehtimal olunan dopinq metodları üzrə,
həmçinin müxtəlif substansiyaların insan orqanizminə və idman nəticələrinə təsirini daha yaxşı bilmək
üçün analitik biokimya və farmakologiya sahələrində müvafiq tədqiqatlar və araşdırmalar aparmağa;
c. Öz tədqiqatlarının nəticəsində əldə olunan yeni məlumatları operativ dərc etməyə və yaymağa
borcludurlar.
Maddə 6
Məlumat-maarifləndirmə fəaliyyəti
1. Tərəflər, lazım olduğu halda, maraqlı olan idman təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək və kütləvi
informasiya vasitələrini cəlb edərək, dopinqin insan səhhətinə təhlükə olduğunu və idmanın etik
dəyərlərinə zərər vurduğunu əks etdirən maarifləndirici proqramların və məlumat kampaniyalarının
hazırlanmasını və həyata keçirilməsini öz üzərlərinə götürürlər. Belə proqramlar və kampaniyalar
həm məktəblərdə və idman klublarında gənclərə və onların valideynlərinə, həm də yaşlı idmançılara,
idman rəhbərləri və xadimlərinə və məşqçilərə ünvanlanmalıdır. Belə maarifləndirici proqramlar tibb
sahəsində çalışan insanların nəzərinə tibbi etikanın vacibliyini çarpdırır.
2. Tərəflər, maraqlı olan regional, milli və beynəlxalq idman təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək, elmi
əsaslarla qurulan və insan şəxsiyyətinin bütövlüyünə hörmət edən fizioloji və psixoloji məşqlər üçün
proqramların tərtibatı ilə əlaqədar tədqiqatların həvəsləndirilməsini və dəstəklənməsini öz üzərlərinə
götürürlər.
Maddə 7
İdman təşkilatları tərəfindən görülən tədbirlərlə əlaqədar onlarla əməkdaşlıq
1. Tərəflər, öz idman təşkilatlarının, həm də onların vasitəsi ilə beynəlxalq idman təşkilatlarının
idmanda dopinqlə mübarizədə öz səlahiyyətlərinə aid olan bütün lazımi tədbirlərin hazırlanması və tətbiq
edilməsində həvəsləndirilməsini öz üzərlərinə götürürlər.
2. Bu məqsədlə onlar öz idman təşkilatlarını, xüsusilə də, aşağıdakıların razılaşdırılması yolu ilə öz
müvafiq hüquqlarını, vəzifələrini və öhdəliklərini dəqiqləşdirməyə və uyğunlaşdırmağa dəvət edirlər:
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a. səlahiyyətli beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən qəbul olunmuş qaydalar əsasında dopinq
əleyhinə qaydaların;
b. müvafiq beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən qəbul olunmuş siyahılara əsasən, qadağan olunmuş
dopinq vasitələrinin farmakoloji növlərinin və qadağan olunmuş dopinq metodlarının siyahılarının;
c. Dopinq nəzarəti üsullarının;
ç. şübhə altına alınmış idmançıların əsas haqlarına hörmət edilməsinə zəmanət verən və beynəlxalq
səviyyədə qəbul edilmiş təbii ədalətlilik prinsiplərini tətbiq edən intizam üsullarının; bu prinsiplərə, əsasən
aşağıdakılar aid edilir:
1. araşdırma aparan orqan cəza verən orqandan ayrı fəaliyyət göstərməlidir;
2. qeyd olunan şəxslər ədalətli araşdırma hüququna və hüquqi yardım və ya nümayəndəlik hüququna
malikdirlər;
3. qəbul olunmuş hər bir qərardan apelyasiya vermək üçün dəqiq və təcrübədə istifadə olunan
müddəalar olmalıdır;
d. İdmançılar tərəfindən dopinq əleyhinə qaydaların pozulması zamanı rəhbərlər, həkimlər, baytarlar,
məşqçilər, fizioterapevtlər və digər rəhbərlər və yaxud bu işdə əli olanlar barədə təsirli cəzaların tətbiq
olunması üsullarının;
e. digər idman təşkilatları tərəfindən öz ölkəsində və ya başqa bir ölkədə tətbiq olunmuş müvəqqəti
diskvalifikasiya və digər cəzaların qarşılıqlı qaydada tanınması üsullarının.
3. Bundan başqa, Tərəflər öz idman təşkilatlarının:
a. nəinki yarışlar zamanı, həmçinin xəbərdarlıq etmədən yarışdan kənar münasib bir vaxtda təsirlilik
baxımından kifayət sayda dopinq əleyhinə yoxlamalar (belə yoxlamalar bütün idmançılar üçün bərabər
şəraitdə keçirilməli və lazım olduqda, bəxtəbəxt seçilmiş idmançılardan götürülən və təkrar götürülən
nümunələri əhatə etməlidir) keçirilməsinə;
b. başqa ölkələrin idman təşkilatları ilə, bu ölkələrin birində məşq edən idmançının, həmin ölkədə
fəaliyyət göstərən və lazımi səlahiyyətlər verilmiş dopinq əleyhinə nəzarət qrupu tərəfindən keçirilən
yoxlamalara cəlb edilməsinə icazə verən müqavilələrin bağlanılmasına;
c. idmançıların yarışlara buraxılmasını və dopinq əleyhinə kriteriyaları özündə əks etdirən qaydaları
dəqiqləşdirməyə və razılaşdırmağa;
ç. beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən keçirilən dopinq əleyhinə mübarizədə idmançıları fəal
iştiraka təşviq etməyə;
d. yarış zamanı və yarışdan kənar vaxt 5-ci maddədə qeyd olunmuş laboratoriyalarda dopinq əleyhinə
nümunələr üçün onların sərəncamında olan avadanlıqlardan dolğun və səmərəli istifadə etməyə;
e. hər bir konkret idman növünün spesifikliyini nəzərə alaraq, hər bir yaşda olan idmançıların
qorunmasına yönəlmiş məşqlərin elmi metodlarını və rəhbər prinsiplərini işləyib hazırlamağa
həvəsləndirirlər.
Maddə 8
Beynəlxalq əməkdaşlıq
1. Tərəflər, öz aralarında, bu Konvensiyanın əhatə dairəsinə aid olan sahələrdə, sıx əməkdaşlıq edirlər
və öz idman təşkilatları arasında da oxşar əməkdaşlığı təşviq edirlər.
2. Tərəflər
a. öz idman təşkilatlarını daxil olduqları bütün beynəlxalq idman təşkilatları çərçivəsində bu
Konvensiyanın müddəalarının tətbiq olunmasına, o cümlədən dopinq əleyhinə rəsmi yoxlamanın mənfi
nəticələrilə müşayiət olunmayan dünya və ya regional rekordlarını qeydə almamaq yolu ilə
həvəsləndirmək;
b. 5-ci Maddəyə uyğun olaraq artıq fəaliyyət göstərən dopinq əleyhinə nəzarət laboratoriyalarının
işçiləri arasında əməkdaşlığı həvəsləndirmək;
c. 4-cü 1 Maddə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə beynəlxalq səviyyədə də nail olmaq üçün onların
orqanları, hakimiyyət dairələri və salahiyyətli təşkilatları arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
qurmaq barədə öhdəlik götürürlər.
3. 5-ci Maddədə müəyyən olunmuş meyarlara uyğun yaradılmış və ya fəaliyyət göstərən
laboratoriyalara malik olan Tərəflər digər Tərəflərə öz xüsusi laboratoriyalarını yaratmaq üçün təcrübə,
səriştə və bacarıq qazanmaqda yardım etməyi öz üzərlərinə götürürlər.
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Maddə 9
Məlumatın ötürülməsi
Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanın müddəalarına əməl olunmasına yönələn qanunvericilik və digər
tədbirlər haqda bütün zəruri olan məlumatları Avropa Şurasının rəsmi dillərindən birində Avropa Şurasının
Baş Katibinə çatdırır.
Maddə 10
Monitorinq Qrupu
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Monitorinq Qrupu təsis olunur.
2. Hər bir Tərəf Qrupda bir və ya bir neçə nümayəndə ilə təmsil oluna bilər. Hər bir Tərəf bir səsə
malikdir.
3. 14-cü 1 Maddədə qeyd olunan və bu Konvensiyanın iştirakçısı olmayan hər bir Dövlət Monitorinq
Qrupuna öz müşahidəçisini göndərə bilər.
4. Monitorinq Qrupu, yekdilliklə qəbul olunmuş qərarla, Avropa Şurasının üzvü olmayan və bu
Konvensiyanın iştirakçısı olmayan hər bir Dövlətin, həmçinin hər bir idman və ya digər peşəkar təşkilatın
müşahidəçilərini özünün bir və ya bir neçə iclasına dəvət edə bilər.
5. Monitorinq Qrupu Baş Katib tərəfindən çağırılır. Birinci iclas ən qısa müddətdə, hər bir halda
Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi vaxtdan bir ildən gec olmayaraq, keçirilir. Sonralar iclaslar Baş Katibin və ya
Tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə ehtiyac olan zaman keçirilir.
6. Tərəflərin çoxluğu Monitorinq qrupunun iclaslarının keçirilməsi üçün kvorum təşkil edir.
7. Qrupun iclasları qapalı keçirilir.
8. Bu Konvensiyanın müddəalarını nəzərə alaraq Monitorinq Qrupu öz prosedura qaydalarını müəyyən
edir və onları konsensusla qəbul edir.
Maddə 11
1. Monitorinq Qrupu bu Konvensiyanın icra olunmasını müşahidə edir. Qrup, o cümlədən aşağıdakıları
edə bilər:
a. daimi olaraq bu Konvensiyanın müddəalarını gözdən keçirmək və lazım olan halda dəyişiklikləri
müzakirə etmək;
b. 2-ci 1 və 2-ci 2 Maddəyə istinadən müvafiq idman federasiyaları tərəfindən qadağan olunmuş
dopinq vasitələrinin farmakoloji növlərinin və dopinq metodlarının siyahısını və ora edilmiş hər hansı
dəyişikliyi və 5-ci 1.a Maddəyə istinadən laboratoriyaların akkreditasiyası üçün yuxarıda göstərilən
təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş kriteriyanı və ora edilmiş hər hansı dəyişikliyi təsdiqləmək və müvafiq
qərarların qüvvəyə minməsi üçün dəqiq tarix müəyyən etmək;
c. Müvafiq idman təşkilatları ilə məsləhətləşmələr aparmaq;
ç. bu Konvensiyanın icra olunmasına dair görülən tədbirlər haqda Tərəflərə tövsiyələr göndərmək;
d. bu Konvensiya çərçivəsində fəaliyyətə dair müvafiq beynəlxalq idman təşkilatlarına və ictimai rəyə
informasiyanın təqdim olunması üçün zəruri tədbirləri tövsiyə etmək;
e. Avropa Şurasının üzvü olmayan Dövlətlərin bu Konvensiyaya qoşulması üçün dəvət olunmasına
dair tövsiyələri Nazirlər Komitəsinə göndərmək;
ə. bu Konvensiyanın təsirliliyinin yüksəldilməsinə yönəlmiş hər hansı bir təkliflə çıxış etmək.
2. Qarşısında duran məsələlərin həlli üçün Monitorinq Qrupu öz təşəbbüsü ilə ekspert qruplarının
iclaslarının keçirilməsini nəzərdə tuta bilər.
Maddə 12
Monitorinq Qrupu hər bir iclasından sonra öz işi və Konvensiyanın fəaliyyəti haqda Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinə hesabat təqdim edir.
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Maddə 13
Konvensiyanın Maddələrinə dəyişikliklər
1. Bu Konvensiyanın Maddələrinə dəyişikliklər Tərəflərin biri, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
və ya Monitorinq Qrupu tərəfindən təklif oluna bilər.
2. Dəyişikliyə hər bir təklif barədə 14-cü Maddədə qeyd olunmuş Dövlətlər və 16-cı Maddənin
müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya qoşulmuş, yaxud qoşulmaq təklif olunan hər bir Dövlət
Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən xəbərdar olunur.
3. Tərəflərin biri və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən təklif olunmuş hər bir dəyişiklik haqda, bu təklifin
baxılmasını nəzərdə tutan iclasdan ən azı 2 ay əvvəl, Monitorinq Qrupu xəbərdar olunur. Monitorinq qrupu
təklif olunmuş dəyişiklik barədə, zəruri hallarda müvafiq idman təşkilatları ilə məsləhətləşmələr
apardıqdan sonra, öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
4. Nazirlər Komitəsi Monitorinq Qrupu tərəfindən təklif olunmuş dəyişikliyi və yaxud hər bir rəyi
müzakirə edir və dəyişikliyi qəbul edə bilir.
5. Bu Maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul olunmuş hər bir
dəyişikliyin mətni qəbul olunmaq üçün Tərəflərə göndərilir.
6. Bu Maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul olunmuş hər bir dəyişiklik, həmin dəyişikliyin qəbul
olunması haqda bütün Tərəflər Baş Katibə məlumat verdiyi tarixdən keçən bir ay müddət başa çatdıqdan
sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 14
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər, bu Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak
etmiş Avropa Şurasının üzvü olmayan, Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının iştirakçısı olan,
Konvensiyanın öhdəlikləri ilə bağlı olacaqlarına öz razılıqlarını aşağıdakı yollarla ifadə edə biləcək
Dövlətlər tərəfindən imzalanması üçün açıqdır:
a. ratifikasiya, qəbul etmə və ya təsdiq etmə şərtləri olmadan imzalanması və ya,
b. Ratifikasiya ediləcəyi, qəbul olunacağı və ya təsdiq ediləcəyi şərti ilə imzalanması və gələcəkdə
ratifikasiya edilməsi, qəbul olunması və ya təsdiq edilməsi.
2. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilmə haqda sənədlər saxlanmaq üçün Avropa Şurasının Baş
Katibinə verilir.
Maddə 15
1. Konvensiya, ən azı 4-nün Avropa Şurasının üzvü olmaq şərti ilə, 5 Dövlətin, 14-cü Maddənin
müddəalarına uyğun olaraq, Konvensiyanın öhdəliklərinin icra olunmasına razılıqlarını bildirdikləri
tarixdən təyin olunmuş bir aylıq müddət başa çatdıqdan sonra gələn növbəti ayın birinci günündən qüvvəyə
minir.
2. Konvensiya, onu imzalayan və gələcəkdə Konvensiyanın öhdəliklərinin icrasına razılığını bildirən
hər bir dövlət üçün, imzalandığı və ya ratifikasiya olunma, qəbul və təsdiq edilmə sənədləri depozitə
qoyulduğu vaxtdan təyin olunmuş bir aylıq müddət başa çatdıqdan sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə
minir.
Maddə 16
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi, Konvensiyanın
Tərəfləri ilə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra, Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20-ci d Maddəsinə
uyğun olaraq çoxluq tərəfindən və Komitənin iclaslarında iştirak etmək hüququna malik olan razılığa gələn
Dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qərara əsasən, Avropa Şurasının
üzvü olmayan hər bir Dövlətə bu Konvensiyaya qoşulmağı təklif edə bilər.
2. Hər bir qoşulan Dövlət üçün Konvensiya Avropa Şurasının Baş Katibinə qoşulmaq haqda sənəd
təqdim edildiyi vaxtdan təyin olunmuş bir aylıq müddət keçdikdən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə
minir.
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Maddə 17
1. Hər Dövlət imzalama vaxtı və ya ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqda öz
sənədini verməsi vaxtı bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir Dövlət hər hansı sonrakı vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə ərizə ilə müraciət edərək, bu
Konvensiyanın tətbiq olunmasını bu ərizədə göstərilmiş əraziyə genişləndirə bilər. Bu ərazi üçün
Konvensiya, ərizə Baş Katib tərəfindən qəbul olunduğu vaxtdan təyin olunmuş bir aylıq müddət keçdikdən
sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
3. Bundan əvvəl gələn 2 bəndə əsasən edilən hər hansı bəyanat, bu bəyanatda göstərilən əraziyə
münasibətdə, Baş Katibliyə ünvanlanan xəbərdarlıq məktubu ilə geri götürülə bilər. Bu cür geri götürmə
Baş Katiblik tərəfindən xəbərdarlıq məktubu alındığı gündən 6 aylıq müddət bitdikdən sonra gələn ayın
birinci günündən təsirli olacaqdır.
Maddə 18
1. Hər bir Tərəf, Avropa Şurasının Baş Katibinə xəbərdarlıq göndərərək, hər hansı vaxt bu
Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya, onun barədə xəbərdarlıq Baş Katib tərəfindən qəbul olunduğu vaxtdan təyin olunmuş
6 aylıq müddət keçdikdən sonrakı ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Maddə 19
Avropa Şurasının Baş Katibi Tərəfləri, Avropa Şurasının digər üzv Dövlətlərini, Avropa Mədəniyyət
Konvensiyasının iştirakçısı olan digər Dövlətləri, bu Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak edən üzv
olmayan Dövlətləri və buna qoşulmuş və yaxud buna qoşulmaq haqda təklif almış hər bir Dövləti
aşağıdakılar haqda xəbərdar edir:
a. 14-cü Maddəyə uyğun olaraq hər bir imzalanma;
b. 14-cü və ya 16-cı maddəyə uyğun olaraq ratifikasiya, qəbul etmək, bəyənmək və qoşulmaq haqda
hər hansı sənədin verilməsi;
c. 15-ci və 16-cı Maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın hər bir qüvvəyə minmə tarixi;
ç. 9-cu Maddənin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər bir məlumat;
d. 12-ci Maddənin müddəaları əsasında hazırlanmış hər bir hesabat;
e. 13-cü Maddəyə uyğun olaraq qəbul olunmuş düzəliş haqda hər hansı təklif və ya hər hansı düzəliş
və bu düzəlişin qüvvəyə minmə tarixi;
ə. 17-ci Maddənin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər bir ərizə;
f. 18-ci Maddənin müddəalarına uyğun olaraq göndərilmiş hər bir xəbərdarlıq və denonsasiyanın
qüvvəyə minməsi tarixi;
g. bu Konvensiyaya aid olan hər hansı digər akt xəbərdarlıq və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, buna lazımı qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imzalayanlar bu Konvensiyanı
imzaladılar. 1989-cu il noyabr ayının 16-da Strasburqda ingilis və fransız dillərində, hər iki mətn eyni
qüvvəyə malik 1 nüsxədə hazırlanmışdır və Avropa Şurasının arxivində depozitə qoyulacaqdır.
Avropa Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri Avropa Şurasının üzvü olan hər bir Dövlətə
verir, digərini — Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının iştirakçısı olan digər Dövlətlərə, və Konvensiyanın
hazırlanmasında iştirak etmiş üzv olmayan Dövlətlərə və buna qoşulmağa dəvət olunmuş hər bir dövlətə
göndərəcəkdir.
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BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının, onu tamamlayan "İnsan
alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması haqqında" və "Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz
keçirilməsinə qarşı" Protokolların təsdiq edilməsi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası adından 2000-ci il dekabrın 12-də Palermo şəhərində imzalanmış BMTnin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası, onu tamamlayan "İnsan alverinin, xüsusən
qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında" və
"Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı" Protokollar müvafiq
bildirişlər və bəyanatlar ilə (bildirişlərin və bəyanatların mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2003-cü il
№ 435-IIQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
KONVENSİYASI
Ali Məclisin 2000-ci il 15 noyabr tarixli, 55/25 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
Maddə 1
Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması və onunla
mübarizə işində əməkdaşlığı təşviq etməkdən ibarətdir.
Maddə 2
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "mütəşəkkil cinayətkar qrup" dedikdə, birbaşa və ya dolayı maliyyə və ya digər maddi mənfəət almaq
üçün bir və ya bir neçə ciddi cinayəti və ya bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətləri
törətmək məqsədi ilə müəyyən müddət ərzində mövcud olan və birgə hərəkət edən üç və ya daha çox şəxsin
struktur şəklində təşkil edilmiş qrupu başa düşülür;
b) "ciddi cinayət" dedikdə, ən çoxu dörd ildən az olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası və
ya digər daha ciddi cəza növü nəzərdə tutan cinayət başa düşülür;
c) "struktur şəklində təşkil edilmiş qrup" dedikdə, dərhal cinayət törətmək məqsədi ilə təsadüfi
yaradılmayan və daxilində üzvlərinin rollarının forma l şəkildə müəyyən edilib-edilməməsindən, üzvlüyün
daimi olub-olmamasından və ya inkişaf etmiş strukturun yaradılıb-yaradılmamasından asılı olmayaraq
mövcud olan qrup başa düşülür;
d) "əmlak" dedikdə, istər maddi, qeyri-maddi, istərsə də daşınar və ya daşınmaz əşyalarda və ya
hüquqlarda ifadə edilmiş istənilən aktivlər, habelə bu cür aktivlərə hüququ və ya onlarda marağı təsdiq edən
hüquqi sənədlər və ya aktlar başa düşülür;
e) "cinayətdən əldə edilən gəlirlər" dedikdə, hər hansı bir cinayətin törədilməsi nəticəsində birbaşa və
ya dolayı yolla əldə edilmiş və ya alınmış hər hansı bir əmlak başa düşülür;
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f) "həbs" və ya "götürmə" dedikdə, əmlakın verilməsinə, dəyişdirilməsinə, özgəninkiləşdirilməsinə və
ya yerdəyişməsinə qoyulan müvəqqəti qadağalar və ya bu cür əmlaka müvəqqəti sahiblik və ya
məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli orqanın qərarı əsasında bu cür əmlaka müvəqqəti nəzarətin həyata
keçirilməsi başa düşülür;
g) "müsadirə" dedikdə, məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli orqanın qərarı əsasında əmlakdan
tamamilə məhrum etmə başa düşülür;
h) "əsas hüquqpozma" dedikdə, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində göstərilən və cinayət tərkibi
yaradan əməllərin törədilməsi nəticəsində gəlir əldə edilmiş hər hansı bir hüquq pozuntusu başa düşülür;
i) "nəzarət qaydasında mal alınması" dedikdə, hər hansı bir cinayətin istintaqı və həmin cinayətdə
iştirak edən şəxslərin aşkar edilməsi məqsədi ilə bir və ya bir neçə dövlətin ərazisinə onların səlahiyyətli
orqanlarının icazəsi və həmin orqanların nəzarəti altında qeyri-qanuni və ya şübhə doğuran yükün ölkəyə
gətirilməsinə, daşınmasına və ya çıxarılmasına yol verən üsul başa düşülür;
j) "regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı" dedikdə, hər hansı bir regionun suveren dövlətləri tərəfindən
yaradılan və bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərlə bağlı öz üzv dövlətlərinin səlahiyyətlərini həyata
keçirməyə və lazımi qaydada öz daxili prosedurlarına uyğun olaraq bu Konvensiyanı imzalamaq, təsdiq,
qəbul və ratifikasiya etmək və ya ona qoşulmaq səlahiyyətinə malik olan təşkilat başa düşülür; bu
Konvensiyada "İştirakçı dövlətlərə" istinadlar bu cür təşkilatlara onların öz səlahiyyətləri çərçivəsində aid
edilir.
Maddə 3
Tətbiq dairəsi
1. Bu Konvensiya, əgər onda digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıda göstərilən cinayətlərin
qarşısının alınmasına, istintaqına və təqibinə tətbiq edilir:
a) bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərə, və
b) bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən edildiyi kimi, əgər bu cinayətlər transmilli xarakter
daşıyırsa və mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilmişdirsə, ciddi cinayətlərə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin məqsədi üçün cinayət mütəşəkkil xarakter daşıyır, əgər:
a) bu cinayət birdən çox dövlətdə törədilibsə;
b) bu cinayət bir dövlətdə törədilib, lakin onun hazırlanmasının, planlaşdırılmasının, ona rəhbərliyin və
ya nəzarətin əhəmiyyət kəsb edən hissəsi digər dövlətdə baş veribsə;
c) bu cinayət bir dövlətdə törədilib, lakin öz cinayətkar fəaliyyətini birdən çox dövlətdə həyata keçirən
mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilibsə; və ya
d) bu cinayət bir dövlətdə törədilib, lakin onun əhəmiyyət kəsb edən nəticələri digər dövlətdə baş
veribsə.
Maddə 4
Suverenliyin müdafiəsi
1. İştirakçı dövlətlər öz öhdəliklərini bu Konvensiya əsasında dövlətlərin suveren, bərabərlik və ərazi
bütövlüyü prinsiplərinə və digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə uyğun olaraq həyata
keçirirlər.
2. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası İştirakçı dövlətə digər dövlətin ərazisində, müstəsna olaraq
yalnız həmin digər dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz orqanlarının səlahiyyətlərinə aid
edilən yurisdiksiyanı və funksiyaları həyata keçirmək hüququnu vermir.
Maddə 5
Mütəşəkkil cinayətkar qrupda İştirakçılığın kriminallaşdırılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün müvafiq qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) onları cinayətin törədilməsi cəhdinə aid etməyərək və cinayət əməlinin faktiki törədilməsindən asılı
olmayaraq, aşağıdakı əməllərdən hər ikisi və ya biri:
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i) əgər bu, daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulursa, habelə sövdələşmə İştirakçılarının biri tərəfindən
sövdələşmənin reallaşması üçün hər hansı bir hərəkətin faktiki törədilməsi və ya mütəşəkkil cinayətkar
qrupla əlaqəsi güman edilirsə, birbaşa və ya dolayı maliyyə və ya digər maddi mənfəət əldə etmək məqsədi
ilə bir və ya bir neçə şəxslə ciddi cinayətin törədilməsinə dair sövdələşmə;
ii) aşağıdakı fəaliyyətlərdə:
a. mütəşəkkil cinayətkar qrupun cinayətkar fəaliyyətində; və
b. öz iştirakının yuxarıda göstərilən cinayətkar məqsədə nail olunmasına yardım edəcəyini dərk edən
mütəşəkkil cinayətkar qrupun digər növ fəaliyyətində;
fəal iştirak edən və mütəşəkkil cinayətkar qrupun məqsədini və ümumi cinayətkar fəaliyyətini yaxud onun
müvafiq cinayəti törətməsi niyyətini dərk edən hər hansı bir şəxsin əməli;
b) mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilmiş ciddi cinayətə dair təşkilatçılıq, rəhbərlik,
təhrikçilik, səy və ya kömək göstərmək.
2. Dərk etmə, niyyət, qəsd, məqsəd və ya cinayətin törədilməsinə dair bu maddənin 1 -ci bəndində adı
çəkilən sövdələşmə işin obyektiv və faktiki hallarından asılı olaraq müəyyən edilə bilər.
3. Daxili qanunvericiliyi bu maddənin 1 (a)(i) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərin
tərkib elementi kimi mütəşəkkil cinayətkar qrupların əlaqəsi olmasını nəzərdə tutan İştirakçı dövlətlər
təmin edirlər ki, onların daxili qanunvericiliyi mütəşəkkil cinayətkar qrupların iştirakı ilə törədilən bütün
cinayətləri ciddi cinayətlərə aid etsin. Bu cür İştirakçı dövlətlər, habelə daxili qanunvericiliyi bu maddənin
1 (a)(i) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərin tərkib elementi kimi sövdələşmənin
reallaşması üzrə faktiki hərəkətlərin törədilməsini nəzərdə tutan İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanı
imzalayarkən və ya ratifikasiya sənədini və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini
saxlanca verərkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini bu haqda məlumatlandırırlar.
Maddə 6
Cinayətdən əldə edilən gəlirlərin yuyulmasının kriminallaşdırılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq aşağıdakı
əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl kimi tanımaq üçün zəruri
qanunverici və digər tədbirlər görür:
a)
i) əmlakın konversiyası və ya köçürülməsi, əgər məlumdursa ki, bu cür əmlak, onun cinayət mənbəyinin
gizlədilməsi və ya ört-basdır edilməsi və ya əsas hüquqpozmanın törədilməsində iştirak edən istənilən
şəxsə, onun öz əməllərinə görə məsuliyyətdən yayınmaq üçün köməyin göstərilməsi məqsədi ilə edilən
cinayətlərdən əldə edilmiş gəlirdir;
ii) əmlakın həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, ona sərəncam vermə üsulunun, aidiyyətinin, əmlak
hüquqlarının və ya onun kimə məxsus olmasının gizlədilməsi və ya ört-basdır edilməsi, əgər məlumdursa
ki, əmlak cinayətlərdən əldə edilən əmlakdır;
b) öz hüquqi sisteminin əsas prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə:
i) əmlakın əldə edilməsi, ona sahiblik və ya onun istifadəsi, əgər bu cür əmlakın alınması zamanı
məlumdursa ki, əmlak cinayətdən əldə edilən əmlakdır;
ii) bu maddəyə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərdən birinin törədilməsi məqsədi ilə
İştirakçılıq, cinayətlə əlaqə və ya onun törədilməsinə cəhd, sövdələşmə, habelə təhrikçilik, kömək və ya
onun törədilməsi zamanı məsləhət vermə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin həyata keçirilməsi və ya tətbiq edilməsi məqsədi ilə:
a) hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin 1-ci bəndini ən geniş yayılmış əsas hüquqpozmalara tətbiq
etməyə çalışır;
b) hər bir İştirakçı dövlət, Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən edildiyi kimi, bütün ciddi
cinayətləri və bu Konvensiyanın 5, 8 və 23-cü maddələrində cinayət kimi tanınmış cinayətləri əsas
hüquqpozmalara aid edir. İştirakçı dövlətlərin qanunvericiliyində əsas hüquqpozmaların konkret siyahısı
nəzərdə tutulduğu təqdirdə, ona ən azı mütəşəkkil cinayətkar qrupun fəaliyyəti ilə əlaqəsi olan müfəssəl
müəyyən edilmiş cinayətlər də aid edilir;
c) (b) yarımbəndinin məqsədləri üçün müvafiq İştirakçı dövlətin həm yurisdiksiyası altında olan
ərazidə, həm də onun hüdudlarından kənarda törədilən cinayətlər əsas hüquqpozmalara aid edilir. Lakin hər
hansı bir İştirakçı dövlətin yurisdiksiyasından kənarda törədilən cinayətlər əsas hüquqpozmalara o şərtlə
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aid edilir ki, həmin əməl həm onun törədildiyi dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan əməl olsun, həm də, əgər bu əməl bu maddənin həyata keçirildiyi və ya tətbiq edildiyi
dövlətin ərazisində törədilmiş olsaydı, həmin dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan əməl olardı;
d) hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edən daxili
qanunlarının mətnlərini, habelə bu cür qanunlara sonradan edilən dəyişikliklərin mətnlərini və ya həmin
qanunların təsviredici mətnlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim edir;
e) əgər İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinin əsas prinsipləri bunu tələb edirsə, onda nəzərə alına
bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlər əsas hüquqpozmanı törədən şəxslərə aid edilmir;
f) bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan cinayətin tərkib elementi kimi dərk etmə, qəsd və ya məqsəd
işin obyektiv hallarından asılı olaraq müəyyən edilə bilər.
Maddə 7
Pul vəsaitlərinin yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri
1. Hər bir İştirakçı dövlət:
a) pul vəsaitlərinin yuyulmasının bütün formalarının qarşısını almaq və aşkar etmək məqsədi ilə banklar
və qeyri-bank maliyyə təşkilatları, habelə, lazım gəldikdə, pul yuyulması nöqteyi-nəzərindən digər orqanlar
üçün öz səlahiyyəti çərçivəsində müfəssəl daxili tənzimləmə və nəzarət rejimini müəyyən edir. Həm də
qeyd edilməlidir ki, bu cür rejim müştərinin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, hesabatların aparılması və
şübhə doğuran əqdlər haqqında məlumatın təqdim edilməsi tələblərinə əsaslanmalıdır;
b) bu Konvensiyanın 18-ci və 27-ci maddələrinə xələl gətirmədən təmin edir ki, inzibati, idarəedici,
hüquq mühafizə və pul vəsaitlərinin yuyulması ilə mübarizə aparan digər orqanlar (o cümlədən daxili
qanunvericiliyə uyğun olduqda, məhkəmə orqanları da) onun daxili qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi
şərtlər əsasında milli və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın və məlumat mübadiləsinin həyata
keçirilməsinə qadir olsunlar və bu məqsədlə pul vəsaitlərinin yuyulması hallarına aid olan məlumatı
toplayan, təhlil edən və yayan mərkəz kimi fəaliyyət göstərəcək operativ maliyyə məlumatı üzrə bölmənin
yaradılması məsələsini müzakirə edir.
2. İştirakçı dövlətlər nağd pul vəsaitlərinin və müvafiq dövriyyə sənədlərinin öz sərhədlərindən
yerdəyişməsini aşkar etmək üzrə və məlumatın lazımi qaydada istifadəsinin təmin edilməsinə yönələn
təminatlara riayət etməklə, eləcə də qanuni kapitalın yerdəyişməsinə hər hansı bir maneə törətmədən bu cür
yerdəyişməyə nəzarət üzrə praktiki cəhətdən mümkün olan tədbirlərin tətbiq edilməsinə dair məsələləri
müzakirə edirlər. Bu cür tədbirlər belə bir tələb nəzərdə tuta bilər ki, fiziki şəxslər və kommersiya
təşkilatları böyük həcmdə nağd pul vəsaitlərinin transsərhəd köçürmələri və müvafiq dövriyyə sənədlərinin
ötürülməsi haqqında məlumat versinlər.
3. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq daxili tənzimləmə və nəzarət rejimi müəyyən edərkən və
bu Konvensiyanın hər hansı bir digər maddəsinə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətlərə regional,
regionlararası və çoxtərəfli təşkilatların pul vəsaitlərinin yuyulmasına qarşı olan müvafiq təşəbbüslərini
rəhbər tutmaq təklif olunur.
4. İştirakçı dövlətlər pul vəsaitlərinin yuyulması ilə mübarizə məqsədi ilə məhkəmə və hüquq mühafizə
orqanları, habelə maliyyə siyasətinə nəzarət edən orqanlar arasında qlobal, regional, subregional və
ikitərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə və təşviq etməyə səy göstərirlər.
Maddə 8
Korrupsiyanın kriminallaşdırılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün müvafiq qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) vəzifəli şəxsin öz vəzifə borcunu yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizliyi etmək
məqsədi ilə dövlət vəzifəli şəxsə, həmin vəzifəli şəxsin özü və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxs üçün şəxsən
və ya vasitəçinin köməyi ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün vəd, təklif və ya təqdim edilməsi;
b) vəzifəli şəxsin özü vəzifə borcunu yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizliyi etmək
məqsədi ilə dövlət vəzifəli şəxs tərəfindən, həmin vəzifəli şəxsin özü və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxs
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üçün şəxsən və ya vasitəçinin köməyi ilə hər hansı bir qeyri-qanuni üstünlüyün tələb edilməsi və ya
alınması.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan cinayətlərdə hər hansı bir əcnəbi
vəzifəli şəxs və ya beynəlxalq mülki qulluqçu iştirak etdikdə, həmin cinayətləri cinayət qanuni ilə
cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün lazımi qanunverici və digər tədbirlərin görülməsi
mümkünlüyünü müzakirə edir. Hər bir İştirakçı dövlət həmçinin korrupsiyanın digər növlərini cinayət
qanunu ilə cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq mümkünlüyünü müzakirə edir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət həmçinin bu maddəyə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər hansı bir
cinayətdə cinayət İştirakçısı qismində İştirakçılığı cinayət qanunu ilə cəzalandırılan cinayət kimi tanımaq
üçün lazımi tədbirlər görür.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinin və bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin məqsədləri üçün "dövlət vəzifəli
şəxs" dedikdə, İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyində müəyyən edildiyi kimi ictimai vəzifəli şəxs və
ya həmin İştirakçı dövlətin cinayət qanunvericiliyi ilə tətbiq edildiyi kimi, həmin dövlətdə hər hansı bir
ictimai xidmət göstərən vəzifəli şəxs başa düşülür.
Maddə 9
Korrupsiyaya qarşı tədbirlər
1. Bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində göstərilmiş tədbirlərə əlavə olaraq hər bir İştirakçı dövlət dövlət
vəzifəli şəxslər arasında korrupsiyanın aşkar edilməsi və qarşısının alınması və buna görə həmin şəxslərin
cəzalandırılması məqsədi ilə öz hüquqi sisteminə uyğun olaraq və tələb olunan həcmdə qanunverici,
inzibati və digər səmərəli tədbirlər görür.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, dövlət vəzifəli şəxslər arasında korrupsiyanın aşkar edilməsi və qarşısının
alınması və buna görə həmin şəxslərin cəzalandırılması sahəsində öz orqanlarının səmərəli fəaliyyətini
təmin etmək, o cümlədən bu cür orqanlara, onların fəaliyyətinə qeyri-qanuni edilən təzyiqlərin qarşısını
almaq üçün kifayət qədər müstəqillik verərək, səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün tədbirlər görür.
Maddə 10
Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir İştirakçı dövlət öz hüquqi prinsiplərini nəzərə alaraq, hüquqi şəxslərin mütəşəkkil cinayətkar
qrupun əlaqədar olduğu ciddi cinayətlərdə və bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış cinayətlərdə iştirakına görə məsuliyyətini müəyyən etmək üçün zəruri ola bilən
tədbirlər görür.
2. İştirakçı dövlətin hüquqi prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə hüquqi şəxslərin məsuliyyəti cinayət,
mülki-hüquqi və inzibati məsuliyyət ola bilər.
3. Bu cür məsuliyyətin hüquqi şəxsin üzərinə qoyulmasının cinayət törətmiş fiziki şəxsin cinayət
məsuliyyətinə heç bir təsiri yoxdur.
4. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddəyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilən hüquqi şəxslər barəsində
xüsusilə səmərəli, mütənasib və preventiv təsirə malik olan cinayət və qeyri-cinayət sanksiyalarının, o
cümlədən maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsini təmin edir.
Maddə 11
Cinayət təqibi, məhkəmə qərarının çıxarılması və sanksiyalar
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrində nəzərdə tutulan hər hansı
bir cinayətin törədilməsinə görə həmin cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsini nəzərə alan sanksiyaların
tətbiq edilməsini nəzərdə tutur.
2. Hər bir İştirakçı dövlət Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair ən səmərəli hüquq mühafizə
tədbirlərinə nail olmaq və bu cür cinayətlərin törədilməsinin qarşısını almaq zərurətinə lazımi diqqət
yetirərək, bu cür cinayətlərə görə şəxslərin təqibinə aid olan və öz daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan
hər hansı bir diskresion hüquqi səlahiyyətdən istifadənin təmin edilməsinə çalışır.
3. Bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə əsasən cinayət kimi tanınmış cinayətlərə
münasibətdə hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq və müdafiənin hüququna
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lazımi diqqət yetirərək, elə lazımi tədbirlər görür ki, məhkəməyə qədər azad olunma haqqında qərarla
əlaqədar və ya apellyasiya şikayəti və ya protest əsasında qərar qəbul edilənə qədər müəyyən edilmiş
tədbirlərdə təqsirləndirilən şəxsin sonrakı cinayət icraatında iştirakının təmin edilməsi vacibliyi nəzərə
alınsın.
4. Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları bu Konvensiya
ilə əhatə olunan cinayətlərə görə məhkum edilmiş şəxslərin vaxtından əvvəl və ya şərti azad olunması
mümkünlüyü məsələlərinə baxanda bu cür cinayətlərin təhlükəlilik xarakterini nəzərə alsınlar.
5. Hər bir İştirakçı dövlət, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, zəruri hallarda, bu Konvensiya ilə
əhatə olunan hər hansı bir cinayətə görə cinayət təqibinin başlanması üçün uzunmüddətli cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti müəyyən edir, cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxs ədalət
mühakiməsindən boyun qaçırdıqda isə ən uzunmüddətli cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti müəyyən
edir.
6. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan müddəalar həmin Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi
tanınmış cinayətlərin müəyyən edilməsini hər bir İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə aid edən
prinsiplərə və müvafiq hüquqi mülahizələrin və ya əməllərin qanuna uyğunluğunu əks etdirən digər hüquqi
prinsiplərə və bu cür cinayətlərə görə cinayət təqibinin və cəzanın həmin qanunvericiliyə uyğun olaraq
həyata keçirilməsini nəzərdə tutan prinsiplərə toxunmur.
Maddə 12
Həbs və müsadirə
1. İştirakçı dövlətlər öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində aşağıdakıların:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən əldə olunan gəlirlər və ya dəyəri bu cür gəlirlərin
dəyərinə müqabil olan əmlakın;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin törədilməsində istifadə olunan və ya onun törədilməsi
üçün nəzərdə tutulan əmlakın, avadanlıqların və ya digər vasitələrin;
müsadirə edilməsini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görürlər.
2. İştirakçı dövlətlər sonradan müsadirə etmək məqsədi ilə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan hər
hansı bir əşyanın aşkar edilməsi, izlənilməsi, həbsi və ya götürülməsində tələb oluna bilən tədbirlər
görürlər.
3. Əgər cinayətdən əldə olunan gəlirlər qismən və ya tam şəkildə digər əmlaka çevrilibsə və ya
dəyişdirilibsə, onda bu maddədə nəzərdə tutulan tədbirlər həmin əmlaka münasibətdə də görülür.
4. Əgər cinayətdən əldə olunan gəlirlər qanuni əsaslarla əldə edilmiş əmlaka qatılıbsa, onda hər hansı
bir həbs qoyma və ya götürmə səlahiyyətlərinə xələl gətirmədən, əmlakın yalnız cinayət nəticəsində əldə
olunmuş gəlir qatılmış hissəsinin mütənasib qiymətləndirilmiş hissəsi müsadirə edilir.
5. Cinayət nəticəsində əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilən tədbirlər eyni zamanda cinayət nəticəsində
əldə olunan gəlirlərdən alınmış hasilata və ya mənfəətə, cinayətdən əldə edilən gəlirlərə çevrilmiş və ya
əvəz edilmiş əmlakdan alınmış hasilata və ya mənfəətə və ya cinayətdən əldə edilən gəlirlərin qatıldığı
əmlakdan alınmış hasilata və ya mənfəətə də eyni qaydada və həcmdə tətbiq edilir.
6. Bu maddənin və bu Konvensiyanın 13-cü maddəsinin məqsədləri üçün hər bir İştirakçı dövlət öz
məhkəmələrinə və ya digər səlahiyyətli orqanlarına bank, maliyyə və kommersiya xarakterli sənədlərin
təqdim edilməsi və ya onların üzərinə həbs qoyma haqqında qərar verməyə səlahiyyət verir. İştirakçı
dövlətlər bank sirrinin qorunub saxlanılmasına istinad edərək, bu bəndin müddəalarına uyğun olaraq
tədbirlər görməkdən çəkinmirlər.
7. İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin prinsiplərinə və məhkəmə araşdırma sının və digər
araşdırmanın xarakterinə uyğun olan həcmdə cinayət törətmiş şəxs tərəfindən cinayətdən əldə olunması
güman edilən gəlirlərin və ya müsadirə edilməli digər əmlakın qanuni mənbəyinin sübut edilməsini
şərtləndirən tələbin müəyyən edilməsi mümkünlüyünü müzakirə edə bilərlər.
8. Bu maddənin müddəaları üçüncü vicdanlı tərəflərin hüquqlarına zərər yetirən müddəalar kimi şərh
edilmir.
9. Bu maddədə nəzərdə tutulan müddəalar İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinin müddəalarına
uyğun olaraq tədbirlərin müəyyən edilməsini və həyata keçirilməsini və onlara riayət olunmasını nəzərdə
tutan prinsiplərə toxunmur.
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Maddə 13
Müsadirə məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlıq
1. İştirakçı dövlət yurisdiksiyasına bu Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı bir cinayətin aid olduğu
digər İştirakçı dövlətdən, onun ərazisində olan və həmin Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndində
göstərilən cinayətdən əldə edilmiş gəlirin, əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin törədilməsində istifadə
olunan digər vasitələrin müsadirəsi haqqında sorğu aldıqda, öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində mümkün
ola bilən həcmdə:
a) müsadirə haqqında qərar qəbul etmək üçün həmin sorğunu öz səlahiyyətli orqanına ötürür və bu cür
qərar çıxarıldığı təqdirdə, həmin qərarın icrasını təmin edir, və ya
b) sorğu edən İştirakçı dövlətin ərazisində məhkəmənin çıxardığı müsadirə haqqında qərarını bu
Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq sorğuda göstərilmiş həcmdə və sorğu alan
İştirakçı dövlətin ərazisində olan 12-ci maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan gəlirlərə, əmlaka, avadanlığa
və ya cinayətin törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrə aid olan həcmdə icra etmək məqsədi ilə öz
səlahiyyətli orqanlarına ötürür.
2. İştirakçı dövlət yurisdiksiyasına bu Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı bir cinayətin aid olduğu
digər İştirakçı dövlətdən sorğu alarkən, istər sorğu edən İştirakçı dövlət, istərsə də bu maddənin 1-ci
bəndinə əsasən edilmiş sorğuya uyğun olaraq sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən müsadirə haqqında
çıxarılmış qərar əsasında sonradan müsadirə etmək məqsədi ilə bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci
bəndində qeyd olunan cinayət nəticəsində əldə olunan gəlirin, əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin
törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrin aşkar olunması, izlənilməsi, həbsi və ya tutulması üçün
tədbirlər görür.
3. Bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinin müddəalarına mutatis mutandis tətbiq edilir. 18-ci maddənin 15ci bəndində əks olunan məlumata əlavə olaraq, bu maddəyə əsasən göndərilmiş sorğularda aşağıdakılar
göstərilir:
a) bu maddənin 1 (a) bəndində nəzərdə tutulan sorğuya uyğun olaraq müsadirə olunmalı əmlakın təsviri
və sorğu edən İştirakçı dövlətin istinad etdiyi və sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən öz qanunvericiliyinə
uyğun olaraq qərarın çıxarılması üçün tədbirlərin görülməsinə kifayət ola bilən faktları əks etdirən ərizə;
b) bu maddənin 1 (a) bəndində nəzərdə tutulan sorğuya uyğun olaraq sorğu edən İştirakçı dövlətin
çıxardığı və xahişin, faktların və qərarın icrasının həcminə dair məlumatı əks etdirən ərizənin əsaslandığı,
müsadirə haqqında qərarın hüquqi cəhətdən icrası mümkün olan surəti;
c) bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan sorğuya uyğun olaraq sorğu edən İştirakçı dövlətin
istinad etdiyi faktları əks etdirən ərizə və xahiş olunan tədbirlərin təsviri.
4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan qərarlar və tədbirlər sorğu alan İştirakçı dövlət
tərəfindən, onun öz daxili qanunvericiliyinin müddəalarına və onun prosessual norma larına və ya sorğu
alan İştirakçı dövlətlə əlaqələri tənzimləyən istənilən ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələrə, sazişlərə və
ya razılaşmalara uyğun olaraq və onlara riayət etmək şərti ilə qəbul edilir.
5. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edən öz qanun və
qaydalarının mətnlərini, habelə bu cür qanun və qaydalara edilən sonrakı dəyişikliklərin mətnlərini və ya
onların təsviredici mətnlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim edir.
6. Əgər hər hansı bir İştirakçı dövlət bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan tədbirlərin
görülməsini müvafiq müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirmək istəsə, onda həmin İştirakçı dövlət bu
Konvensiyanı kifayət qədər və zəruri hüquq-müqavilə əsası kimi götürür.
7. Bu maddəyə əsasən, əgər sorğunun aidiyyəti olan cinayət bu Konvensiya ilə əhatə olunan
cinayətlərə aid edilmirsə, onda İştirakçı dövlətlə əməkdaşlıqdan imtina oluna bilər.
8. Bu maddənin müddəaları üçüncü vicdanlı tərəflərin hüquqlarına xələl yetirən kimi şərh edilmir.
9. İştirakçı dövlətlər bu maddəyə əsasən həyata keçirilən beynəlxalq əməkdaşlığın səmərəliliyini
artırmaq üçün ikitərəfli və ya çoxtərəfli razılaşmaların, sazişlərin və ya müqavilələrin bağlanması
mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 14
Cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərə və ya əmlaka sərəncam vermək
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1. Bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinə və ya 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən İştirakçı dövlət
tərəfindən müsadirə edilmiş, cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərə və ya əmlaka sərəncamı öz daxili
qanunvericiliyinə və inzibati prosedurlarına uyğun olaraq həmin İştirakçı dövlət həyata keçirir.
2. Bu Konvensiyanın 13-cü maddəsinə uyğun olaraq digər İştirakçı dövlət tərəfindən alınmış sorğuya
əsasən İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin buna icazə verdiyi həcmdə hərəkət edərkən və
müvafiq sorğu aldıqda, cinayətlərdən əldə edilmiş gəlirlərin və ya əmlakın sorğu alan İştirakçı dövlətə
qaytarılması məsələsini ilk növbədə müzakirə edir ki, həmin İştirakçı dövlət cinayətdən zərərçəkənlərə
kompensasiya ödəyə bilsin və ya cinayətdən əldə edilən bu cür gəlirləri və ya əmlakı onların qanuni
sahiblərinə qaytara bilsin.
3. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın 12-ci və 13-cü maddələrinə uyğun olaraq digər İştirakçı dövlət
tərəfindən alınmış sorğuya əsasən hərəkət edərkən, aşağıdakılara dair sazişlərin və ya razılaşmaların
bağlanılması mümkünlüyünü xüsusi müzakirə edirlər:
a) cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərin və ya əmlakın və ya bu cür gəlirlərin və ya əmlakın satılması
nəticəsində əldə olunan vəsaitlərin və ya onların bir hissəsinin dəyərinə müqabil olan məbləğin bu
Konvensiyanın 30-cu maddəsinin 2(c) bəndinə uyğun olaraq bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan hesaba
köçürülməsinə və ya mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ixtisaslaşan hökumətlərarası orqanların
hesabına köçürülməsinə;
b) cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərin və ya əmlakın və ya bu cür gəlirlərin və ya əmlakın satılması
nəticəsində əldə olunan vəsaitlərin və ya onların bir hissəsinin öz daxili qanunvericiliyinə və inzibati
prosedurlarına uyğun olaraq müntəzəm və ya birdəfəlik əsaslarla digər İştirakçı dövlətə verilməsinə.
Maddə 15
Yurisdiksiya
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq cinayət kimi
tanınmış cinayətlərə dair öz yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün tələb olunan tədbirlər görür:
a) cinayət həmin İştirakçı dövlətin ərazisində törədildikdə; və ya
b) cinayət, cinayət törədilən zaman İştirakçı dövlətin bayrağı altında üzən gəminin göyərtəsində və ya
həmin İştirakçı dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq o zaman qeydiyyatda olan hava gəmisində
törədildikdə.
2. Bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin şərtlərinə riayət etməklə İştirakçı dövlət eyni zamanda öz
yurisdiksiyasını bu cür hər hansı bir cinayət barəsində müəyyən edə bilər:
a) cinayət həmin İştirakçı dövlətin vətəndaşına qarşı törədildikdə;
b) cinayət həmin İştirakçı dövlətin vətəndaşı tərəfindən və ya həmin dövlətin ərazisində daimi yaşayan
vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən törədildikdə; və ya
c) cinayət:
i) bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər hansı
cinayətlərdən biri olduqda və onun ərazisində ciddi cinayət törətmək məqsədi ilə onun hüdudlarından
kənarda törədildikdə;
ii) bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1 (b)(i) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər hansı
cinayətlərdən biri olduqda və həmin Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1 (a)(i) və ya (ii) və ya (b)(ii)
bəndlərinə əsasən cinayət kimi tanınmış hər hansı cinayətlərdən birinin törədilməsi məqsədi ilə onun
hüdudlarından kənarda törədildikdə.
3. Bu Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 10-cu bəndinin məqsədləri üçün hər bir İştirakçı dövlət, cinayət
törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində olduqda və o, bu cür şəxsin onun vətəndaşından biri olması
səbəbinə görə həmin şəxsi vermədikdə, həmin Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair öz
yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün lazımi tədbirlər görür.
4. Hər bir İştirakçı dövlət, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində olduqda və o, həmin
şəxsi vermədikdə bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair öz yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün
lazımi tədbirlər görür.
5. Əgər bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə əsasən öz yurisdiksiyasını həyata keçirən İştirakçı dövlət
bir və ya bir neçə İştirakçı dövlətdən eyni əməl ilə əlaqədar istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə
baxışının həyata keçirilməsi haqqında bildiriş alırsa və ya digər qaydada məlumatlandırılırsa, onda həmin
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İştirakçı dövlətlərin səlahiyyətli orqanları öz fəaliyyətlərini əlaqələndirmək məqsədi ilə lazım gəldikdə birbiri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
6. Bu Konvensiya ümumi beynəlxalq hüquq norma larına xələl gətirmədən İştirakçı dövlətlərin öz
daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən etdiyi hər hansı cinayət yurisdiksiyasının həyata
keçirilməsini istisna etmir.
Maddə 16
Cinayətkarın verilməsi
1. Bu maddə, bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə və ya əgər mütəşəkkil cinayətkar qrupun və
verilməsi tələb olunan şəxsin 3-cü maddənin 1 (a) və ya (b) bəndində göstərilən cinayətlə əlaqəsi varsa,
həmin hallarda tətbiq edilir, bu şərtlə ki, verilmə ilə əlaqəsi olan əməl həm sorğu edən İştirakçı dövlətin,
həm də sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl
olsun.
2. Əgər verilmə haqqında sorğu bu maddə ilə əhatə olunmayan bəzi bir neçə fərdi ciddi cinayətə
aiddirsə, onda sorğu alan İştirakçı dövlət bu maddəni həmin sonuncu cinayətlərə də tətbiq edə bilər.
3. Bu maddənin tətbiq edildiyi hər bir cinayət cinayətkarın verilməsi ilə nəticələnən cinayət kimi
İştirakçı dövlətlər arasında verilmə haqqında mövcud olan istənilən müqaviləyə daxil edilmiş hesab edilir.
İştirakçı dövlətlər bu cür cinayətləri cinayətkarın verilməsi ilə nəticələnən cinayət kimi gələcəkdə onlar
arasında bağlanan hər hansı bir verilmə haqqında müqaviləyə daxil etməyi öz öhdələrinə götürürlər.
4. Əgər verilməni müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən İştirakçı dövlət, onunla verilmə haqqında
müqaviləsi olmayan digər İştirakçı dövlətdən verilmə haqqında sorğu alırsa, onda o, bu Konvensiyasını bu
maddənin tətbiq edildiyi hər hansı bir cinayətlə əlaqədar verilmə üçün hüquqi əsas kimi götürə bilər.
5. Verilməni müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən İştirakçı dövlətlər:
a) öz təsdiqnamələrini və ya bu Konvensiyanın qəbul edilməsi və ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma
haqqında sənədlərini saxlanca verərkən bu Konvensiyadan verilmə məsələlərində həmin Konvensiyanın
digər İştirakçı dövlətləri ilə əməkdaşlıq üçün hüquqi əsas kimi istifadə edilib-edilməməsi barədə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildirirlər; və
b) əgər onlar bu Konvensiyadan verilmə məsələlərində əməkdaşlıq üçün hüquqi əsas kimi istifadə
etmirlərsə, onda onlar bu maddənin tətbiq edilməsi məqsədi ilə həmin Konvensiyanın digər İştirakçı
dövlətləri ilə verilmə haqqında müqavilələr bağlamağa çalışırlar.
6. Verilməni müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən İştirakçı dövlətlər öz aralarındakı
münasibətdə bu maddənin tətbiq edildiyi cinayətləri verilmə ilə nəticələnən cinayətlər kimi tanıyırlar.
7. Verilmə sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müddəalara və ya
verilmə haqqında tətbiq edilən müqavilələrə, o cümlədən verilməyə uyğun olaraq minimal cəza tələbləri ilə
bağlı şərtlərə və sorğu alan İştirakçı dövlətin verilmədən imtina edə biləcəyi əsaslara uyğun olaraq həyata
keçirilir.
8. Bu maddənin tətbiq edildiyi istənilən cinayətə münasibətdə, İştirakçı dövlətlər öz daxili
qanunvericiliklərinə riayət etmək şərti ilə verilmə prosedurlarını sürətləndirmək və onunla bağlı sübutların
təqdim edilməsi tələblərini sadələşdirmək üçün səy göstərirlər.
9. Öz daxili qanunvericiliyinin və verilmə haqqında bağladığı müqavilələrin müddəalarına riayət
etmək şərti ilə İştirakçı dövlətlər, işin hallarının bunu tələb etdiyinə və təxirəsalınmaz xarakter daşıdığına
əmin olaraq və İştirakçı dövlətin sorğusuna əsasən öz ərazisində olan, barəsində sorğu edilən şəxsi həbs
edə bilər və ya verilmə proseduru zamanı onun iştirakını təmin etmək üçün digər lazımi tədbirlər görə bilər.
10. Ərazisində, cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxsin olduğu İştirakçı dövlət bu maddənin
tətbiq edildiyi cinayətlə bağlı bu cür şəxsi, onun
vətəndaşlarından biri olduğuna görə təhvil verməzsə, onda həmin İştirakçı dövlət sorğu edən İştirakçı
dövlətin xahişinə əsasən səbəbsiz ləngitmələrə yol vermədən, işi təqib məqsədi ilə öz səlahiyyətli
orqanlarına verməyə borcludur. Bu orqanlar öz qərarlarım və işin icraatını həmin İştirakçı dövlətin daxili
qanunvericiliyinə əsasən hər hansı bir digər ciddi xarakterli cinayətlərdə olduğu kimi burada da həmin
qaydada qəbul etməli və həyata keçirməlidir. Maraqlı İştirakçı dövlətlər bu cür təqibin səmərəliliyini təmin
etmək məqsədi ilə xüsusilə də prosessual və sübut etmə məsələlərində bir-biri ilə əməkdaşlıq edirlər.
11. İştirakçı dövlət onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz vətəndaşlarından birinin
verilməsinə və ya digər qaydada ötürülməsinə icazə verdikdə, bu cür şərti verilmə və ya ötürülmə bu
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maddənin 10-cu bəndində müəyyən edilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün kifayətdir; yalnız bu şərtlə
ki, həmin şəxs məhkəmə araşdırması və ya icraatı zamanı təyin edilmiş cəzanı çəkmək üçün bu dövlətə
qaytarılsın və həmin İştirakçı dövlət və bu şəxsin verilməsinə sorğu edən İştirakçı dövlət bu qayda ilə və
onların müvafiq hesab etdiyi digər şərtlərlə razılaşsın.
12. Hökmün icra edilməsi məqsədi ilə, əgər şəxsin sorğu alan İştirakçı dövlətin vətəndaşı olmasına
görə onun verilməsinə rədd cavabı verilirsə, onda sorğu alan İştirakçı dövlət, əgər onun daxili
qanunvericiliyi buna icazə verirsə və o, bu cür qanunvericiliyin tələblərinə cavab verirsə, sorğu edən
İştirakçı dövlətin müraciətinə əsasən sorğu edən İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
çıxarılmış hökmün icrasının təmin edilməsi və ya hökmün qalan hissəsinin icra edilməsi məsələsini
müzakirə edir.
13. Bu maddənin tətbiq edildiyi hər hansı bir cinayətlə əlaqədar barəsində cinayət işi açılan hər bir
şəxsə, icraatın bütün mərhələlərində ədalətli rəftar, o cümlədən ərazisində olduğu İştirakçı dövlətin daxili
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bütün hüquq və təminatların həyata keçirilməsinə zəmanət verilir.
14. Əgər sorğu alan İştirakçı dövlətin əhəmiyyətli dərəcədə əsası varsa ki, bu sorğunun məqsədi hər
hansı şəxsi onun irqi, cinsi, dini, vətəndaşlıq, siyasi baxış və ya etnik mənsubiyyətindən asılı olaraq
cəzalandırmaq və ya təqib etməkdir və ya bu sorğunun təmin edilməsi burada göstərilən səbəblərdən hər
hansı birinə görə həmin şəxsin vəziyyətinə xələl gətirə bilər, bu konvensiyanın heç bir müddəası verilməyə
dair öhdəlikləri müəyyən edən müddəa kimi şərh edilməməlidir.
15. İştirakçı dövlətlər verilmə haqqında sorğunun icra edilməsinə, yalnız onunla bağlı cinayətin həm
də vergi məsələləri ilə əlaqəsi olmasına görə rədd cavabı verə bilməzlər.
16. Verilməyə rədd cavabı verilənə qədər sorğu alan İştirakçı dövlət sorğu edən İştirakçı dövlətlə,
sonuncuya öz mülahizələrini və sorğuda əks olunan faktlarla əlaqədar məlumatı təqdim etmək üçün ona
kifayət qədər imkan yaratmaq məqsədi ilə, lazım gəldikdə, məsləhətləşmələr aparır.
17. İştirakçı dövlətlər verilməni həyata keçirmək və ya onun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə
ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmalar bağlamağa çalışırlar.
Maddə 17
Məhkumların verilməsi
İştirakçı dövlətlər məhkumlar öz cəzalarını onların ərazisində çəkməsi üçün bu Konvensiya ilə əhatə
olunan cinayətlərə görə həbs cəzasına və ya digər azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş
şəxslərin verilməsi haqqında ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanması
mümkünlüyünü müzakirə edə bilərlər.
Maddə 18
Qarşılıqlı hüquqi yardım
1. İştirakçı dövlətlər, 3-cü maddədə qeyd olunduğu kimi, bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə
əlaqədar istintaqda, cinayət təqibində və məhkəmə araşdırmasında bir-birinə ən geniş qarşılıqlı hüquqi
yardım göstərir və əgər sorğu edən İştirakçı dövlətin 3-cü maddənin l(a) və ya (b) bəndlərində göstərilən
cinayətin, təbiətcə transmilli olmasına, o cümlədən bu cür cinayətlərə dair zərərçəkmişlərin, şahidlərin,
gəlirlərin və ya sübutların sorğu alan İştirakçı dövlətin ərazisində olmasına, habelə bu cinayətin
törədilməsində mütəşəkkil cinayətkar qrupun əlaqəsinin olmasına kifayət qədər əsası varsa, onda onlar birbirinə qarşılıqlı əsaslarla buna oxşar digər yardım göstərirlər.
2. Sorğu alan İştirakçı dövlətdə bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə uyğun olaraq məsuliyyətə hüquqi
şəxsin cəlb edilməsi mümkünlüyünü nəzərdə tutan cinayətlərlə əlaqədar istintaqa, cinayət təqibinə və
məhkəmə araşdırma sına dair qarşılıqlı hüquqi yardım sorğu alan İştirakçı dövlətin müvafiq qanunlarına,
müqavilələrinə, sazişlərinə və razılaşmalarına əsasən mümkün olan həcmdə göstərilir.
3. Bu maddəyə uyğun olaraq göstərilən qarşılıqlı hüquqi yardım aşağıda göstərilən məqsədlər üçün
xahiş oluna bilər:
a) şahid ifadələrinin və ya ayrı-ayrı şəxslərdən ərizələrin alınması;
b) məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi;
c) axtarışın, götürmənin və ya həbs etmənin keçirilməsi;
d) obyektlərə və sahələrə baxış keçirilməsi;
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e) məlumatın, maddi sübutların və ekspert reylərinin təqdim edilməsi;
f) müvafiq sənədlərin və materialların, o cümlədən hökumət, bank, maliyyə, korporativ və ya
kommersiya sənədlərinin əsllərinin və ya onların müvafiq təsdiq edilmiş surətlərinin təqdirə edilməsi;
g) sübutetmə məqsədi ilə cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərin, əmlakın, cinayətin törədilməsində istifadə
olunan vasitələrin və digər predmetlərin aşkar edilməsi və ya izlənilməsi;
h) müvafiq şəxslərin könüllü şəkildə sorğu edən İştirakçı dövlətin orqanlarına gəlməsini təmin etmək
üçün yardımın göstərilməsi;
i) sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı bir digər yardımın
göstərilməsi.
4. Daxili qanunvericiliyə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanları, əgər onlar hesab
edirlərsə ki, bu cür məlumatın həmin orqanlara təqdim
edilməsi istintaqın və cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə və ya onun müvəffəqiyyətlə başa
çatmasına yardım edə bilər və ya sonuncu İştirakçı dövlət tərəfindən bu Konvensiyaya uyğun olaraq tərtib
edilmiş sorğuya gətirib çıxara bilər, cinayət-hüquq məsələlərinə dair məlumatı əvvəlcədən bu barədə sorğu
almadan digər İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanına təqdim edə bilərlər.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinə əsasən məlumatın ötürülməsi məlumatı təqdim edən səlahiyyətli
orqanların dövlətində istintaqa və cinayət icraatına xələl gətirmədən həyata keçirilir. Məlumatı alan
səlahiyyətli orqanlar hətta müvəqqəti olsa belə, həmin məlumatın məxfilik xarakterini qorumaq haqqında
xahişi yerinə yetirir və ya onun istifadəsi ilə bağlı məhdudiyyətlərə əməl edir. Lakin bu, məlumatı alan
İştirakçı dövlətə, onun ərazisində cinayət icraatı zamanı təqsirləndirilən şəxsə bəraət verən məlumatın
açıqlanmasına mane olmur. Belə olduğu təqdirdə, məlumat açıqlanana qədər məlumatı alan İştirakçı dövlət
məlumatı təqdim edən İştirakçı dövlətə bu barədə bildirir və bu barədə sorğu alındıqda, məlumatı təqdim
edən İştirakçı dövlətlə məsləhətləşmələr aparır. Əgər xüsusi hallarda əvvəlcədən məlumatlandırmaq
mümkün deyilsə, onda məlumatı alan İştirakçı dövlət təxirə salmadan bu cür açıqlama haqqında məlumatı
təqdim edən İştirakçı dövləti məlumatlandırır.
6. Bu maddənin müddəaları qarşılıqlı hüquqi yardım məsələlərini tam və ya qismən tənzimləyən və ya
gələcəkdə tənzimləyəcək istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərə
toxunmur.
7. Əgər müvafiq İştirakçı dövlətlər qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında hər hansı bir müqavilə ilə bağlı
deyilsə, bu maddənin 9-29-cu bəndləri bu maddəyə əsasən göndərilən sorğulara tətbiq edilir. Əgər həmin
İştirakçı dövlətlər bu cür müqavilə ilə bağlıdırsa və əgər ancaq İştirakçı dövlətlər onların əvəzinə bu
maddənin 9-29-cu bəndlərinin tətbiq edilməsi barədə razılığa gəlməyiblərsə, onda həmin müqavilənin
müvafiq müddəaları tətbiq edilir. İştirakçı dövlətlərə, əgər bu onların əməkdaşlığına yardım edirsə, bu
bəndlərin tətbiq edilməsi təkidlə təklif olunur.
8. İştirakçı dövlətlər bank sirrinə görə, bu maddəyə əsasən qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsindən
imtina etməyəcəklər.
9. İştirakçı dövlətlər müvafiq əməlin cinayət olmasına dair ümumi razılığın olmamasına görə, bu
maddəyə əsasən qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina edə bilərlər. Buna baxmayaraq, sorğu
alan İştirakçı dövlət, məqsədə müvafiq hesab etsə, müvafiq əməlin sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hesab edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, öz mülahizələrinə
əsasən həcmini müəyyən etdiyi yardımı göstərə bilər.
10. Bir İştirakçı dövlətin ərazisində həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə cəzasını çəkən və digər
İştirakçı dövlətdə iştirakı tələb olunan şəxs, bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə bağlı istintaq,
cinayət təqibi və məhkəmə icraatı üçün şəxsiyyətin müəyyən edilməsi, ifadələrin verilməsi və ya sübutların
alınmasında digər yardımın göstərilməsi məqsədi ilə aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə verilə bilər:
a) həmin şəxs anlaqlı vəziyyətdə buna öz razılığını verdikdə;
b) hər iki İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanı özünün müvafiq hesab etdiyi belə şərtlərlə razılığa
gəldikdə.
11. Bu maddənin 10-cu bəndinin məqsədləri üçün:
a) verilən şəxsi qəbul edən İştirakçı dövlət, əgər şəxsi vermiş İştirakçı dövlət digər barədə xahiş
etməmişdirsə və ya digər razılığa gəlməmişdirsə, verilmiş şəxsi həbs altında saxlamağa haqlıdır və bunu
etməlidir;
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b) verilən şəxsi qəbul edən İştirakçı dövlət, həmin şəxsin, onu vermiş İştirakçı dövlətin sərəncamına
verilməsi üzrə öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi, əvvəlcədən razılaşdırılmış qaydada və ya hər iki İştirakçı
dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən razılaşdırılmış digər qaydada təxirə salmadan yerinə yetirir;
c) verilən şəxsi qəbul edən İştirakçı dövlət şəxsi vermiş İştirakçı dövlətdən həmin şəxsin qaytarılması
üçün verilmə prosedurunun başlanmasını tələb etmir;
d) verilmiş şəxsin onu vermiş dövlətin ərazisində çəkdiyi cəzaçəkmə müddətinə onu qəbul etmiş
İştirakçı dövlətdə həbsdə olma müddəti hesablanır.
12. Bu maddənin 10-cu və 11-ci bəndlərinə uyğun olaraq hər hansı bir şəxsi verməli İştirakçı dövlətin
razılığı olmadan, həmin şəxs hərəkətlə, hərəkətsizliklə və ya həmin şəxsi vermiş dövlətin ərazisini tərk
edənə qədər olan müddətə aid olan məhkumluqla əlaqədar, həmin şəxsin vətəndaşlığından asılı olmayaraq
verildiyi dövlətin ərazisində cinayət təqibinə, həbs etməyə və ya hər hansı bir azadlıqdan məhrumetmə
cəzasına məruz qala bilməz.
13. Hər bir İştirakçı dövlət qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğunun alınmasına və
ya onun icra edilməsinə yaxud da həmin sorğunun səlahiyyətli orqanlar tərəfindən icra edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyan və müvafiq səlahiyyətə malik olan mərkəzi orqan təyin edir. Əgər İştirakçı dövlətdə
xüsusi region və ya qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi üzrə ayrıca sistemə malik olan ərazi
mövcuddursa, onda həmin İştirakçı dövlət bu cür regiona və əraziyə dair həmin funksiyaları yerinə yetirən
xüsusi mərkəzi orqan təyin edə bilər. Mərkəzi orqanlar aldıqları sorğuların təcili və lazımi qaydada icra
edilməsini və ya həmin sorğuların ötürülməsini təmin edirlər. Əgər mərkəzi orqan aldığı sorğunu icra
olunması məqsədi ilə səlahiyyətli orqana təqdim edirsə, onda bu orqan həmin sorğunun səlahiyyətli orqan
tərəfindən təcili və lazımi qaydada icra edilməsinə yardım edir. Hər bir İştirakçı dövlət ratifikasiya fərmanı
və ya bu Konvensiyanın qəbul və ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulması haqqında öz sənədini saxlanca
verərkən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu məqsədlə təyin edilmiş mərkəzi orqan haqqında
məlumatlandırılır. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğular və ya ona aid olan digər
məlumatlar İştirakçı dövlətlər tərəfindən təyin edilmiş mərkəzi orqanlara ötürülür. Bu tələb İştirakçı
dövlətin bu cür sorğuları və məlumatları ona diplomatik kanallarla və fövqəladə vəziyyətlərdə, İştirakçı
dövlətlər bu barədə razılığa gəldikdə və əgər bu mümkündürsə, Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı vasitəsi
ilə göndərilməsini tələb etmək hüququna xələl gətirmir.
14. Sorğular yazılı şəkildə və ya, əgər bu mümkündürsə, yazılı şəkildə tərtib edilməsini mümkün edən
hər hansı digər vasitələrlə, sorğu alan İştirakçı dövlətə onun autentikliyini müəyyən etməyə imkan verən
şərtlərlə və həmin dövlətin məqbul hesab etdiyi dildə göndərilir. Ratifikasiya fərmanı və ya bu
Konvensiyanın qəbul və ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulması haqqında sənəd saxlanca verilərkən,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi hər bir İştirakçı dövlət üçün məqbul sayılan dil və ya dillər
barədə məlumatlandırılır. Fövqəladə vəziyyətlərdə və İştirakçı dövlətlərlə razılaşdırdıqda, sorğular şifahi
şəkildə göndərilə bilər, lakin həmin sorğular sonra təxirə salınmadan yazılı şəkildə təsdiq edilir.
15. Qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğuda aşağıdakılar göstərilir:
a) sorğu ilə müraciət edən orqanın adı;
b) sorğunun aid olduğu məsələnin mahiyyəti, istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə icraatının
xarakteri, habelə həmin istintaqı, cinayət təqibini və ya məhkəmə icraatını həyata keçirən orqanın adı və
funksiyaları;
c) məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsinə dair sorğuları istisna etmək şərti ilə müəyyən faktların
qısa xülasəsi;
d) sorğu edən İştirakçı dövlətin həyata keçirməsini xahiş etdiyi yardımın təsviri və hər hansı bir konkret
prosedurlar haqqında ətraflı məlumat;
e) hər hansı bir şəxsin şəxsiyyəti, olduğu yer və vətəndaşlığı haqqında mümkün qədər məlumat; və
f) xahiş olunan sübutların, məlumatların və ya tədbirlərin məqsədi.
16. Sorğu alan İştirakçı dövlət, əgər bu onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq sorğunun icra
edilməsi üçün zəruri hesab edilərsə və əgər bu, həmin sorğunun icra edilməsini asanlaşdıra bilərsə, əlavə
məlumatın təqdim edilməsini xahiş edə bilər.
17. Sorğu, onu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq və onun daxili
qanunvericiliyinə zidd olmayan həcmdə və mümkün qədər sorğuda göstərilmiş prosedurlara uyğun olaraq
icra edilir.
18. Mümkün qədər və daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq, əgər hər hansı bir
şəxs İştirakçı dövlətin ərazisindədirsə və həmin şəxs digər İştirakçı dövlətin məhkəmə orqanları tərəfindən
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şahid və ya ekspert qismində dinlənilməlidirsə, onda birinci İştirakçı dövlət, əgər həmin şəxsin sorğu edən
İştirakçı dövlətin ərazisində şəxsi iştirakı mümkün deyilsə və ya məqsədə müvafiq deyilsə, dinləmənin
videorabitənin köməyi ilə aparılmasına icazə verə bilər. İştirakçı dövlətlər, dinləmənin sorğu edən İştirakçı
dövlətin məhkəmə orqanı tərəfindən sorğu alan İştirakçı dövlətin məhkəmə orqanları nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
19. Sorğu edən İştirakçı dövlət istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə araşdırma sının həyata
keçirilməsi məqsədi ilə ona sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən təqdim edilən və sorğuda göstərilən
məlumatlardan və sübutlardan fərqli olaraq digər məlumatları və sübutları sorğu alan İştirakçı dövlətin buna
öncə razılığı olmadan ötürmür və ya istifadə etmir. Bu bəndin heç bir müddəası sorğu alan İştirakçı dövlətdə
icraat gedən zaman təqsirləndirilən şəxsə bəraət verən məlumatların və sübutların açıqlanmasına mane
olmur. Belə olduğu təqdirdə, sorğu edən İştirakçı dövlət məlumatlar və ya sübutlar açıqlanana qədər sorğu
alan İştirakçı dövləti məlumatlandırır və əgər bu barədə sorğu alınıbsa, sorğu alan İştirakçı dövlətlə
məsləhətləşmələr aparır. Əgər xüsusi hallarda, əvvəlcədən məlumatlandırmaq mümkün deyilsə, onda sorğu
edən İştirakçı dövlət bu cür açıqlama haqqında sorğu alan İştirakçı dövləti məlumatlandırır.
20. Sorğu edən İştirakçı dövlət sorğunun icrası üçün vacib sayılanlar istisna olmaqla, tələb edə bilər
ki, sorğu alan İştirakçı dövlət sorğunun verilməsini və onun mahiyyətinin məxfiliyini qorusun. Əgər sorğu
alan İştirakçı dövlət məxfiliyə dair tələbləri yerinə yetirə bilmirsə, o, bu barədə dərhal sorğu edən İştirakçı
dövlətə məlumat verir.
21. Qarşılıqlı hüquqi yardımdan imtina oluna bilər:
a) əgər sorğu bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq təqdim edilməyibsə;
b) əgər sorğu alan İştirakçı dövlət hesab edirsə ki, sorğunun yerinə yetirilməsi onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli maraqlarına xələl gətirə bilər;
c) əgər sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyi onun orqanına hər hansı bir oxşar cinayətə
dair xahiş olunan tədbirlərin həyata keçirilməsini qadağan edirsə, əgər bu cür cinayət onun yurisdiksiyası
daxilində istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə baxışının predmeti olsaydı;
d) əgər sorğunun yerinə yetirilməsi qarşılıqlı hüquqi yardım məsələlərinə dair sorğu alan İştirakçı
dövlətin hüquqi sisteminə ziddirsə.
22. İştirakçı dövlətlər qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğunun onda göstərilmiş cinayətin yalnız
vergi məsələləri ilə əlaqəsi olduğuna görə icra edilməsindən imtina edə bilməzlər.
23. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsinə dair hər hansı bir imtina əsaslandırılmalıdır.
24. Sorğu alan İştirakçı dövlət qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğunun yerinə yetirilməsini imkan
daxilində qısa müddətdə həyata keçirir və sorğu edən İştirakçı dövlətin təqdim etdiyi və sorğunun özündə
xüsusi əsaslandırılmış hər hansı bir son müddəti, mümkün qədər tam şəkildə nəzərə alır. Sorğu alan İştirakçı
dövlət sorğunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı gedişata dair sorğu edən İştirakçı dövlətin müraciətlərinə cavab
verir. Sorğu edən İştirakçı dövlət sorğu alan İştirakçı dövlətə dərhal məlumat verir ki, xahiş olunan yardıma
daha ehtiyac duyulmur.
25. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsinin istintaqa, cinayət təqibinə və ya məhkəmə baxışma əngəl
törədə biləcəyinə əsas olduqda, həmin yardımın göstərilməsi sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən təxirə
salına bilər.
26. Bu maddənin 21-ci bəndinə əsasən sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edənə qədər və ya bu
maddənin 25-ci bəndinə əsasən sorğunun yerinə yetirilməsini təxirə salana qədər sorğu alan İştirakçı dövlət,
yardımın sorğu alan İştirakçı dövlətin zəruri hesab etdiyi müddətdə və şərtlərlə göstərilib-göstərilə
bilməməsini müəyyən etmək üçün sorğu edən İştirakçı dövlətlə məsləhətləşmələr aparır. Əgər sorğu edən
İştirakçı dövlət yardımı bu cür şərtlərlə qəbul edirsə, onda o, həmin şərtlərə riayət edir.
27. Bu maddənin 12-ci bəndinin tətbiqinə xələl gətirmədən sorğu edən İştirakçı dövlətin xahişi ilə
sorğu edən İştirakçı dövlətin ərazisində icraat zamanı ifadə verməyə və ya istintaqın, cinayət təqibinin və
ya məhkəmə baxışının keçirildiyi zaman yardım etməyə razılıq verən şahid, ekspert və ya digər şəxs
hərəkətə, hərəkətsizliyə və ya sorğu alan İştirakçı dövlətin ərazisini tərk edənə qədər olan müddətə aid olan
məhkumetmə ilə əlaqədar bu ərazidə cinayət təqibinə, həbsetməyə, cəzalandırılmaya və ya hər hansı bir
şəxsi azadlığın məhdudlaşdırılmasına məruz qala bilməz. Əgər şahid, ekspert və ya digər şəxs, onun
iştirakının məhkəmə orqanlarına daha lazım olmaması barədə rəsmi məlumatlandırıldığı tarixdən etibarən
15 ardıcıl gün ərzində və ya İştirakçı dövlətlər arasında razılaşdırılmış istənilən müddət ərzində könüllü
olaraq bu ərazidə qalmışdırsa və ya onu tərk etdikdən sonra öz şəxsi təşəbbüsü ilə geri qayıtmışdırsa, bu
cür şəxsi təhlükəsizlik təminatının təsiri bitmiş hesab edilir.
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28. Sorğunun icrası ilə bağlı adi xərclər, əgər maraqlı İştirakçı dövlətlər digər razılığa gəlməyiblərsə,
sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən ödənilir. Əgər sorğunun icrası üçün əhəmiyyətli və ya fövqəladə
xərclər tələb olunursa və ya tələb olunarsa, onda İştirakçı dövlətlər, sorğunun yerinə yetirilməsi, habelə
xərclərin ödənilməsi qaydaları və şərtlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
29. Sorğu alan İştirakçı dövlət:
a) özünün sərəncamında olan və öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq ictimaiyyət üçün açıq olan
hökumət materiallarının, sənədlərinin və ya məlumatlarının surətlərini sorğu edən İştirakçı dövlətə təqdim
edir;
b) öz mülahizəsinə əsasən, tam və ya qismən və ya özünün münasib hesab etdiyi şərtlərə riayət etməklə
özünün sərəncamında olan və öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq ictimaiyyət üçün açıq olan hökumət
materiallarının, sənədlərinin və ya məlumatlarının surətlərini sorğu edən İştirakçı dövlətə təqdim edir.
30. İştirakçı dövlətlər, lazım gəldikdə, bu maddənin məqsədlərinə cavab verən, onun həyata
keçirilməsini təmin edən və ya onun müddəalarını gücləndirən ikitərəfli və çoxtərəfli razılaşmaların və ya
müqavilələrin bağlanması mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 19
Birgə istintaqlar
İştirakçı dövlətlər, bir və ya bir neçə dövlətdə istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə baxışının
predmeti olan işlərlə əlaqədar maraqlı səlahiyyətli orqanlara birgə istintaqların aparılması üzrə orqanların
yaradılmasına səlahiyyət vermək üçün əsas olan ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmaların
bağlanılması mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu cür sazişlərin və ya razılaşmaların olmadığı təqdirdə,
birgə istintaqlar hər bir xüsusi halda razılaşma əsasında həyata keçirilir. Müvafiq İştirakçı dövlətlər,
ərazisində bu cür istintaqın aparılacağı İştirakçı dövlətin suverenliyinə tam hörmət bəsləyir.
Maddə 20
İstintaqın xüsusi üsulları
1. Əgər buna onun daxili hüquqi sisteminin başlıca prinsipləri icazə verirsə, hər bir İştirakçı dövlət öz
imkanları çərçivəsində və onun daxili qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi şərtlərlə öz ərazisində mütəşəkkil
cinayətkarlıqla səmərəli mübarizə aparmaq məqsədi ilə öz səlahiyyətli orqanlarına nəzarət qaydasında mal
alınmasının istifadə edilməsinə və məqsədəmüvafiq hesab etdiyi hallarda, elektron müşahidə və ya digər
müşahidə formaları, habelə agentlik əməliyyatları kimi digər xüsusi istintaq üsullarının istifadə edilməsinə
icazə vermək üçün lazımi tədbirlər görür.
2. Bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin istintaqı məqsədi ilə İştirakçı dövlətlər, beynəlxalq
səviyyədə əməkdaşlıq kontekstində bu kimi xüsusi istintaq üsullarının istifadə edilməsinə dair, lazım
gəldikdə, müvafiq ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanmasına təşviq
edilməlidirlər. Bu cür sazişlər və ya razılaşmalar dövlətlərin suverenlik, bərabərlik prinsipinə tam şəkildə
riayət etməklə bağlanır və yerinə yetirilir və bu sazişlərin və ya razılaşmaların şərtlərinə uyğun şəkildə
dəqiqliklə həyata keçirilir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən sazişlər və ya razılaşmalar mövcud olmadığı təqdirdə, bu cür
xüsusi istintaq üsullarının beynəlxalq səviyyədə istifadə edilməsi haqqında qərarlar hər bir xüsusi halda
qəbul edilir və lazım gəldikdə, maraqlı İştirakçı dövlətlər tərəfindən yurisdiksiyanın həyata keçirilməsinə
dair maliyyə razılaşmaları və qarşılıqlı anlaşmalar nəzərdə tuta bilər.
4. Nəzarət qaydasında mal alınmasından beynəlxalq səviyyədə istifadə haqqında qərarlarda maraqlı
İştirakçı dövlətlərin icazəsi ilə yüklərin tutulması və onların toxunulmamış vəziyyətdə saxlanılması və ya
yüklərin tam və ya qismən dəyişdirilməsi və ya götürülməsi kimi üsullar nəzərdə tutula bilər.
Maddə 21
Cinayət icraatının verilməsi
İştirakçı dövlətlər hesab etsələr ki, cinayət icraatının verilməsi ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada
aparılması tələblərinə cavab verəcək və xüsusilə cinayət işlərinin birləşdirilməsində bir neçə
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yurisdiksiyanın maraqlarına toxunulacaq, cinayət təqibi məqsədi ilə bu Konvensiya ilə əhatə olunan
cinayətlə əlaqədar cinayət icraatının qarşılıqlı verilməsi mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 22
Məhkumluq haqqında məlumat
Hər bir İştirakçı dövlət, istintaqı aparılan cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxs barəsində digər
dövlətdə əvvəl çıxarılmış hər hansı bir ittiham hökmünün, özü məqsədəmüvafiq hesab etdiyi şərtlər və
məqsədlər əsasında nəzərə alınması və bu cür məlumatın bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar
cinayət icraatı zamanı istifadəsi üçün zəruri ola bilən qanunverici və ya digər tədbirlər görə bilər.
Maddə 23
Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlərin kriminallaşdırılması
Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu ilə cəzalandırılan
cinayətlər kimi tanımaq üçün müvafiq qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar icraat zamanı yalan ifadələrin verilməsinə sövq
etmək və ya sübutlar təqdim edilən və ya ifadə verilən zaman prosesə müdaxilə etmək məqsədi ilə fiziki
qüvvə tətbiqi, hədə-qorxu gəlmə və ya qorxutma və ya qeyri-qanuni mənfəət vəd, təklif və ya təqdim etmə;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar icraat zamanı məhkəmə orqanlarının və ya hüquq
mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifə borcunun yerinə yetirilməsinə müdaxilə etmək məqsədi
ilə fiziki qüvvənin tətbiqi, hədə-qorxu gəlmə və ya qorxutma. Bu yarımbəndin müddəaları İştirakçı
dövlətlərə digər kateqoriyalı dövlət vəzifəli şəxslərin müdafiəsini təmin edən qanunvericiliyə malik olması
hüququna xələl gətirmir.
Maddə 24
Şahidlərin müdafiəsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət öz imkanları daxilində, cinayət icraatında iştirak edən və bu Konvensiya ilə
əhatə olunan cinayətlərə dair ifadə verən şahidlər barəsində və lazım gəldikdə, onların qohumları və onlara
yaxın olan digər şəxslər barəsində ehtimal olunan qisasdan və ya hədə-qorxudan səmərəli müdafiənin təmin
edilməsinə yönələn tədbirlər görür.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərə, təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarına, o
cümlədən lazımi qaydada araşdırma hüququna xələl gətirmədən, xüsusilə aşağıdakılar daxil edilə bilər:
a) bu cür şəxslərin fiziki müdafiəsi üçün prosedurların müəyyən edilməsi, məsələn, lazım gəldikdə və
praktiki cəhətdən həyata keçirilməsi mümkün olduqda, onların digər yerə köçürülməsi və lazım gəldikdə,
bu cür şəxslərin şəxsiyyətinə və olduqları yerə aid olan məlumatın açıqlanmaması və ya bu cür məlumatın
açıqlanmasına məhdudiyyətlərin qoyulması;
b) şahidə, şahid ifadələrinin verilməsinə təhlükəsizliyi təmin edən sübutetmə qaydalarının qəbul
edilməsi, məsələn videorabitə və ya digər oxşar vasitələr kimi rabitə vasitələri ilə şahid ifadələrinin
verilməsinə icazə vermək.
3. İştirakçı dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərin köçürülməsinə dair digər
dövlətlərlə sazişlərin və razılaşmaların bağlanması məsələsini müzakirə edirlər.
4. Bu maddənin müddəaları həmçinin şahid qismində çıxış etdiyinə görə zərərçəkmişlərə də tətbiq
edilir.
Maddə 25
Zərərçəkmişlərə yardım və onların müdafiəsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən, xüsusilə də qisas və ya hədəqorxu gəlmə hallarında zərərçəkmiş şəxslərə yardımın göstərilməsi və müdafiə olunması üçün öz imkanları
daxilində müvafiq tədbirlər görür.
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2. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən zərərçəkmiş şəxslərə zərərin
ödənilməsi və onlar tərəfindən kompensasiyanın alınmasını təmin etmək üçün müvafiq prosedurlar
müəyyən edir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə riayət etmək şərti ilə zərərçəkmişlərə cinayət
icraatının müvafiq mərhələlərində cinayəti törətmiş şəxslər barəsində öz fikir və narahatlıqlarını izah etmək
üçün elə bir imkan yaradır ki, bu, müdafiənin hüquqlarına xələl gətirməsin.
Maddə 26
Hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş tədbirlər
1. Hər bir İştirakçı dövlət mütəşəkkil cinayətkar qruplarda iştirak edən və ya iştirak etmiş şəxsləri
aşağıdakılara təşviq etmək üçün lazımi tədbirlər görür:
a) istintaq və sübutetmə məqsədi ilə aşağıda göstərilən məsələlərlə əlaqədar səlahiyyətli orqanlar üçün
faydalı ola bilən məlumatın təqdim edilməsi:
i) mütəşəkkil cinayətkar qrupları aşkar edən məlumatlar, onların xarakteri, üzvlük tərkibi, strukturu,
olduqları yer və fəaliyyəti kimi məsələlərlə əlaqədar;
ii) digər mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əlaqədar, o cümlədən beynəlxalq əlaqələr kimi məsələlərlə
əlaqədar;
iii) mütəşəkkil cinayətkar qrupların törətdiyi və ya törədə biləcəyi cinayətlər kimi məsələlərlə əlaqədar;
b) səlahiyyətli orqanlar üçün mütəşəkkil cinayətkar qrupları cinayətlərdən əldə etdikləri gəlirlərdən və
ya resurslardan məhrum etməsinə kömək edə bilən faktiki, konkret yardımın göstərilməsinə.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, lazım gəldikdə, bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar istintaqda
və ya cinayət təqibində əhəmiyyətli dərəcədə əməkdaşlıq edən təqsirləndirilən şəxsin cəzasının
yüngülləşdirilməsi mümkünlüyünün nəzərə alınması məsələsini müzakirə edir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət, öz daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq, bu
Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar istintaqda və ya cinayət təqibində əhəmiyyətli dərəcədə
əməkdaşlıq edən şəxsə cinayət təqibindən immunitetin təqdim edilməsi mümkünlüyünün nəzərə alınması
məsələsini müzakirə edir.
4. Bu cür şəxslərin müdafiəsi bu Konvensiyanın 24-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada həyata
keçirilir.
5. Bu maddənin 1-ci bəndində adı çəkilən şəxs bir İştirakçı dövlətin ərazisində olaraq digər İştirakçı
dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə əhəmiyyətli dərəcədə əməkdaşlıq edə bildiyi halda, maraqlı İştirakçı
dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində göstərilən rejimin
təqdim edilməsi mümkünlüyünə dair sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü müzakirə
edə bilərlər.
Maddə 27
Hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlıq
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə mübarizə üçün hüquq mühafizə
tədbirlərinin səmərəliyini artırmaq məqsədi ilə öz daxili hüquqi və inzibati sistemlərinə uyğun fəaliyyət
göstərərək bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Hər bir İştirakçı dövlət, xüsusilə aşağıdakılara yönəlmiş
səmərəli tədbirlər görür:
a) onların səlahiyyətli orqanları, təşkilatları və xidmətləri arasında, bu Konvensiya ilə əhatə olunan
cinayətlərin bütün aspektlərinə dair, o cümlədən, əgər maraqlı İştirakçı dövlətlər bunu məqsədəmüvafiq
hesab etsələr, cinayətkar fəaliyyətin digər növlərinin bütün aspektlərinə dair məlumatın tez və təhlükəsiz
mübadiləsini təmin etmək üçün rabitə kanallarının yaradılması və lazım gəldikdə möhkəmləndirilməsi;
b) aşağıdakıları aşkar etmək məqsədi ilə bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə əlaqədar istintaqın
aparılmasında digər İştirakçı dövlətlərlə əməkdaşlıq:
i) bu cür cinayətlərin törədilməsində iştirak etməsi şübhə doğuran şəxslərin şəxsiyyətini, olduğu yeri və
fəaliyyətini və ya bununla əlaqəsi olan digər şəxslərin olduğu yeri;
ii) cinayətdən əldə olunan gəlirin və ya bu cür cinayətlərin törədilməsi nəticəsində əldə olunan əmlakın
yerdəyişməsini;
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iii) bu cür cinayətlərin törədilməsində istifadə olunan və ya bu cür cinayətlərin törədilməsi üçün nəzərdə
tutulan əmlakın, avadanlığın və ya digər vasitələrin yerdəyişməsini;
c) yoxlama və istintaq məqsədləri üçün, lazım gəldikdə, zəruri əşyaların və ya lazımi miqdarda
maddələrin təqdim edilməsi;
d) onların səlahiyyətli orqanları, təşkilatları və xidmətləri arasında əlaqələndirmənin səmərəliyini
artırma q, əməkdaşların və digər ekspertlərin mübadiləsini təşviq etmək, o cümlədən maraqlı İştirakçı
dövlətlər arasında ikitərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanılması şərti ilə əlaqələndirici əməkdaşların
göndərilməsi üçün kömək göstərilməsi;
e) mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən istifadə olunan vasitələr və üsullar, o cümlədən, lazım
gəldikdə, marşrutlar və nəqliyyat vasitələri, habelə saxta şəxsiyyət vəsiqələrindən, dəyişdirilmiş və ya saxta
düzəldilmiş sənədlərdən və ya onların fəaliyyətini gizlədən digər vasitələrdən istifadə edilməsi haqqında
məlumat mübadiləsi;
f) lazımi hallarda bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin vaxtlı-vaxtında açılması məqsədi ilə
görülən inzibati və digər tədbirlərin əlaqələndirilməsi və məlumat mübadiləsi.
2. Bu Konvensiyanın praktiki cəhətdən tətbiq edilməsi məqsədi ilə İştirakçı dövlətlər öz hüquq
mühafizə orqanları arasında bilavasitə əməkdaşlığı nəzərdə tutan ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin və ya
razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü, bu cür sazişlərin və ya razılaşmaların mövcud olduğu
təqdirdə, onlara dəyişikliklərin edilməsi mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu cür razılaşma və ya saziş
mövcud olmadığı təqdirdə, maraqlı İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanı həmin Konvensiya ilə əhatə olunan
cinayətlərə dair öz hüquq mühafizə orqanları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün əsas kimi götürə bilər.
İştirakçı dövlətlər, lazım gəldikdə, öz hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığı genişləndirmək üçün
beynəlxalq və regional təşkilatların sazişlərindən və razılaşmalarından, o cümlədən mexanizmlərindən tam
həcmdə istifadə edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər müasir texnologiyaların istifadəsi ilə törədilən transmilli mütəşəkkil cinayətlərə
əks təsir göstərmək məqsədi ilə öz imkanları daxilində əməkdaşlığa çalışırlar.
Maddə 28
Mütəşəkkil cinayətkarlığın xarakteri haqqında məlumatın toplanması və təhlili və bu cür
məlumatın mübadiləsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət elmi tədqiqat dairələri ilə məsləhətləşmələr əsasında öz ərazisində
mütəşəkkil cinayətkarlıq sahəsində tendensiyanın, mütəşəkkil cinayətkarlığın mövcud olduğu şəraitin,
habelə cəlb olunan peşəkar qrupların və istifadə olunan texnologiyaların təhlilinin aparılması
mümkünlüyünü müzakirə edir.
2. İştirakçı dövlətlər mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyətinə dair təhlilədici biliklərin genişləndirilməsi
və öz aralarında və ya beynəlxalq və regional təşkilatlar vasitəsi ilə həmin biliklərin mübadiləsi
mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu məqsədlə də, lazım gəldikdə, ümumi təriflər, anlayışlar, standartlar
və metodologiyalar işlənib hazırlanmalı və istifadə edilməlidir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə öz siyasətinə nəzarət etmək
və onların səmərəlilik və təsirlilik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi mümkünlüyünü müzakirə edir.
Maddə 29
Kadrların hazırlanması və texniki yardım
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin qarşısının alınmasına, aşkar
edilməsinə və aradan qaldırılmasına məsul olan hüquq mühafizə orqanları işçilərinin, o cümlədən
prokurorluq işçilərinin, müstəntiqlərin və gömrük orqanı əməkdaşlarının, habelə digər əməkdaşların
konkret hazırlıq proqramlarını həyata keçirir, işləyib hazırlayır və ya təkmilləşdirir. Bu cür proqramlar
əməkdaşların mübadiləsini və onların ezam edilməsini özündə əks etdirə bilər. Bu cür proqramlar, xüsusilə
də buna daxili qanunvericilik icazə verdiyi həcmdə aşağıdakı məsələlərə aid edilir:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin qarşısının alınmasında, aşkar edilməsində və aradan
qaldırılmasında istifadə olunan üsullar;
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b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə əlaqədə şübhəli bilinən şəxslərin istifadə etdikləri
marşrut və vasitələr, o cümlədən tranzit ölkələrdə istifadə etdikləri marşrut və vasitələr, habelə müvafiq
cavab tədbirləri;
c) qaçaqmalçılıq predmetlərinin yerdəyişməsinə nəzarət;
d) cinayətdən əldə olunan gəlirlərin, əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin törədilməsində istifadə
olunan digər vasitələrin yerdəyişməsini aşkar etmək və bu cür yerdəyişməyə nəzarət və cinayətdən əldə
olunan gəlirlərin, əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrin
gizlədilməsi, ört-basdır edilməsi və ötürülməsi üsullarını aşkar etmək və bu cür üsullara nəzarət, habelə pul
vəsaitlərinin yuyulmasında və digər maliyyə cinayətlərində istifadə olunan üsullar;
e) sübutların toplanması;
f) azad ticarət zonalarında və azad limanlarda nəzarət üsulları;
g) hüquq mühafizə orqanlarının işində istifadə olunan müasir avadanlıq və üsullar, o cümlədən
elektron müşahidə, nəzarət qaydasında mal alınma və agentur əməliyyatlar;
h) kompüterlərin, telekommunikasiya şəbəkələrinin və müasir texnologiyaların digər vasitələrinin
istifadəsi ilə törədilən transmilli mütəşəkkil cinayətlərlə mübarizədə istifadə olunan üsullar; və
i) zərərçəkmişlərin və şahidlərin müdafiəsində istifadə olunan üsullar.
2. İştirakçı dövlətlər tədqiqat proqramlarının və bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən sahələrdə xüsusi
bilik mübadiləsinin təmin edilməsi məqsədini daşıyan kadrlar mübadiləsinin planlaşdırılmasında və həyata
keçirilməsində bir-birinə kömək göstərir və bu məqsədlə də lazım gəldikdə, əməkdaşlığa yardım etmək və
qarşılıqlı maraq doğuran problemləri, o cümlədən tranzit ölkələrin xüsusi problem və tələbatlarını müzakirə
etmək üçün regional və beynəlxalq konfranslardan istifadə edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər kadrların hazırlanmasına və cinayətkarların verilməsinə və qarşılıqlı hüquqi
yardımın göstərilməsinə yardım edə biləcək texniki yardımın göstərilməsinə kömək göstərirlər. Kadrların
hazırlanmasında və texniki yardım zamanı bu cür köməyin göstərilməsinə xarici dillərin öyrənilməsi,
müvafiq funksiyaları yerinə yetirən mərkəzi orqanların və ya agentlik əməkdaşlarının mübadiləsi və ezam
edilməsi aid edilə bilər.
4. İkitərəfli və ya^ çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmalar mövcud olduqda, İştirakçı dövlətlər
beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində və digər ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmalar
çərçivəsində praktiki və təlim tədbirlərinin səmərəliyinin maksimal artmasına yönələn səylərini mümkün
qədər aktivləşdirirlər.
Maddə 30
Digər tədbirlər: bu Konvensiyanın iqtisadi inkişaf və texniki yardımın köməyi ilə həyata
keçirilməsi
1. İştirakçı dövlətlər mütəşəkkil cinayətkarlığın ümumilikdə cəmiyyət, o cümlədən davamlı inkişaf
üçün neqativ təsirini nəzərə alaraq, mümkün qədər, beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsi ilə bu Konvensiyanın
münasib qaydada həyata keçirilməsinə yardım edə bilən tədbirlər görürlər.
2. İştirakçı dövlətlər öz aralarında, eləcə də beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələndirmə əsasında
aşağıdakılara dair mümkün qədər konkret səylər göstərirlər:
a) transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması və onunla mübarizə sahəsində inkişaf edən
ölkələrin imkanlarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə sonuncularla müxtəlif səviyyələrdə öz əməkdaşlığını
aktivləşdirmək;
b) transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa səmərəli əks təsir göstərmək üzrə inkişaf edən ölkələrin
səylərini qoruyub saxlamaq və bu Konvensiyanın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün onlara yardım
etmək məqsədi ilə maliyyə və maddi yardımı genişləndirmək;
c) inkişaf eden ölkələrə və iqtisadi keçid dövrünü yaşayan ölkələrə, bu Konvensiyanın həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar onların tələbatlarının ödənilməsinə yardım etmək məqsədi ilə texniki yardım
göstərmək. Bunun üçün İştirakçı dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaratdığı maliyyə
mexanizmində bu məqsəd üçün xüsusi müəyyən edilmiş hesaba müntəzəm əsaslarla kifayət qədər könüllü
ödəmələrin köçürülməsinə çalışırlar. İştirakçı dövlətlər eyni zamanda öz daxili qanunvericiliyinə və bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, pul vəsaitlərinin müəyyən qisminin və ya bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq müsadirə edilmiş əmlakın və ya cinayətdən eldə olunan gəlirin bir hissəsinin
yuxarıda göstərilən hesaba köçürülməsi məsələsini xüsusi müzakirə edə bilərlər;
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d) digər dövlətləri və maliyyə təşkilatlarını təşviq və emin etmək, bu maddəyə uyğun olaraq, lazım
gəldikdə, onların göstərdikləri səylərə qoşulmaq, o cümlədən onlara bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail
olunmasına yardım etmək üçün inkişaf eden ölkələr üçün kadrların hazırlığı üzrə geniş həcmli proqramlar
təqdim etməklə onların göstərdikləri səylərə qoşulmaq.
3. Bu tədbirlər, mümkün qədər, xarici yardım haqqında mövcud olan öhdəliklərə və ya maliyyə
əməkdaşlığı haqqında ikitərəfli, regional və beynəlxalq səviyyədə mövcud olan digər razılaşmalara xələl
gətirmir,
4, İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyada nəzərdə tutulan beynəlxalq əməkdaşlığın səmərəliyinin təmin
edilməsi, habelə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması və aşkar edilməsi və onunla
mübarizə üçün zəruri olan maliyyə razılaşmalarını nəzərə alaraq, maddi-texniki yardım haqqında ikitərəfli
və ya çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmalar bağlaya bilərlər.
Maddə 31
Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması
1. İştirakçı dövlətlər transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınmasına yönələn milli
layihələrin işlənib hazırlanmasına və onların səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə, habelə siyasətin və
təcrübənin münasib növlərinin aşkar və tətbiq edilməsinə çalışırlar.
2. İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq lazımi qanunverici,
inzibati və ya digər tədbirlər görməklə, mütəşəkkil cinayətkar qrupların cinayətdən əldə olunan gəlirlərin
qanuni bazarlarda istifadəsi ilə mövcud olan və ya gələcəkdə ola biləcək fəaliyyət göstərməsi
mümkünlüyünün azaldılmasına çalışırlar. Bu cür tədbirlər aşağıdakılara yönəldilməlidir:
a) hüquq mühafizə orqanları və ya prokurorluq orqanları ilə müvafiq özəl təşkilatlar, o cümlədən
iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə;
b) ictimai və müvafiq özəl təşkilatların işində düzgünlüyün təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan
standartların və prosedurların, habelə müvafiq peşə sahibləri, xüsusilə də vəkillər, notariuslar, vergi
məsələləri üzrə məsləhətçilər və mühasiblər üçün davranış məcəlləsinin işlənib hazırlanmasında yardımın
göstərilməsinə;
c) mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi ticarət qaydalarından
və kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün dövlət orqanlarının verdiyi subsidiyalardan və
lisenziyalardan sui-istifadənin qarşısının alınmasına;
d) mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən hüquqi şəxslərdən sui-istifadənin qarşısının alınmasına; bu
cür tədbirlər özündə aşağıdakıları əks etdirə bilər:
i) hüquqi şəxslərin təsis edilməsində, idarə edilməsində və onların maliyyələşməsində iştirak edən hüquqi
və fiziki şəxslərin dövlət reyestrinin yaradılması;
ii) müəyyən edilmiş müddətə məhkəmənin qərarı əsasında və ya digər lazımi üsullarla bu Konvensiya ilə
əhatə olunan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxsləri öz yurisdiksiyası daxilində qeydiyyata alınmış
hüquqi şəxsin rəhbər vəzifəsini tutmaq hüququndan məhrumetmə imkanının yaradılması;
iii) hüquqi şəxsin rəhbər vəzifəsini tutmaq hüququndan məhrum olunmuş şəxslərin milli reyestrinin
yaradılması; və
iv) bu bəndin (d)(i) və (iii)-cü yarımbəndlərində göstərilən reyestrlərdə əks olunan məlumatın digər
İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə mübadiləsi.
3. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslərin
cəmiyyətə yenidən inteqrasiya olunması üçün öz səylərini göstərirlər.
4. İştirakçı dövlətlər mütəşəkkil cinayətkar qrupların etdikləri sui-istifadələrin zəif nöqtələrini aşkar
etmək məqsədi ilə müvafiq məsələlər üzrə mövcud olan hüquqi sənədlərin və inzibati təcrübə növlərinin
müntəzəm olaraq qiymətləndirilməsinə çalışırlar.
5. İştirakçı dövlətlər transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın mövcud olması faktının, səbəblərinin və
təhlükəlilik dərəcəsinin, habelə onun yaratdığı təhlükənin ictimaiyyət tərəfindən dərindən dərk edilməsinə
səy göstərirlər. Müvafiq məlumat özündə bu cür cinayətkarlığın qarşısının alınmasında və onunla
mübarizədə əhalinin iştirak etməsinə səy göstərmək üzrə tədbirlər haqqında məlumatı əks etdirə və lazım
gəldikdə, kütləvi informasiya vasitələri ilə yayımlana bilər.
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6. Hər bir İştirakçı dövlət digər İştirakçı dövlətlərə mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması üzrə
tədbirlərin işlənib hazırlanmasında yardım edə biləcək orqanın və ya orqanların adını və ünvanını Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildirir.
7. İştirakçı dövlətlər, lazım gəldikdə, bu maddədə göstərilən tədbirlərin işlənib hazırlanmasına və
həyata keçirilməsinə yardım etmək məqsədi ilə bir-biri ilə və müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlarla
əməkdaşlıq edirlər. Həmin tədbirlərə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınmasına yönəlmiş
beynəlxalq layihələrdə iştirak da daxildir, məsələn, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyəti nöqteyinəzərindən qeyri-qənaətbəxş sosial vəziyyətdə olan əhali qruplarının zəifliyinə təsir göstərən vəziyyətin
yaxşılaşdırılması vasitəsi ilə.
Maddə 32
Konvensiya İştirakçılarının Konfransı
1. Bu Konvensiya əsasında, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, habelə bu Konvensiyanın
həyata keçirilməsinə və onun həyata keçirilməsinə nəzarətə səy göstərmək üçün İştirakçı dövlətlərin
imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə Konvensiya İştirakçılarının Konfransı təsis edilir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi İştirakçıların Konfransını bu Konvensiyanın qüvvəyə
minməsindən sonra bir ildən gec olmayaraq çağırır. İştirakçıların Konfransı prosedur qaydaları və bu
maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərində göstərilən fəaliyyətləri tənzimləyən qaydalar (o cümlədən bu cür
fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı çəkilən xərclərin ödənilməsinə dair qaydalar) qəbul edir.
3. İştirakçıların Konfransı, aşağıdakılar daxil olmaqla, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən
məqsədlərə nail olmaq üçün mexanizmləri razılaşdırır:
a) bu Konvensiyanın 29, 30 və 31-ci maddələrinə əsasən, o cümlədən könüllü ödəmələrin səfərbər
edilməsinə yardım etməklə, İştirakçı dövlətlərin fəaliyyətinə yardım etmək;
b) İştirakçı dövlətlər arasında transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın formaları və bu sahədə
tendensiyalar haqqında, habelə onunla mübarizə üçün müvəffəqiyyətli üsullara dair məlumat mübadiləsinə
yardım etmək;
c) müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlar, habelə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək;
d) bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi məsələsini vaxtaşırı müzakirə etmək;
e) bu Konvensiyanın təkmilləşdirilməsinə və onun həyata keçirilməsinə aid olan tövsiyələri qəbul
etmək.
4. Bu maddənin 3 (d) və (e) bəndlərinin məqsədləri üçün İştirakçıların Konfransı, bu Konvensiyanın
həyata keçirilməsi üçün İştirakçı dövlətlər tərəfindən görülən tədbirlər və bununla əlaqədar onların
üzləşdiyi çətinliklər haqqında zəruri məlumat alır.
5. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə yönələn öz proqramları, planları və
təcrübəsi haqqında, habelə qanunverici və inzibati tədbirlər haqqında məlumatını, İştirakçılar Konfransının
müəyyən etdiyi qaydada Konfrans İştirakçılarına təqdim edir.
Maddə 33
Katiblik
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Konvensiya İştirakçılarının Konfransını lazımi katiblik
xidmətləri ilə təmin edir.
2. Katiblik:
a) bu Konvensiyanın 32-ci maddəsində göstərilən fəaliyyətin həyata keçirilməsində Konfrans
İştirakçılarına yardım edir, eləcə də Konfrans İştirakçılarının sessiyalarını təşkil edir və onları lazımi
xidmətlərlə təmin edir;
b) sorğu əsasında, bu Konvensiyanın 32-ci maddəsinin 5-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi,
məlumatın Konfrans İştirakçılarına təqdim edilməsində İştirakçı dövlətlərə kömək göstərir; və
c) digər müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatların katiblikləri ilə lazımi əlaqələndirməni təmin edir.
Maddə 34
Konvensiyanın həyata keçirilməsi
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1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyaya əsasən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər,
o cümlədən qanunverici və inzibati tədbirlər görür.
2. Bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə əsasən cinayət kimi tanınmış cinayətlər bu
Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən mütəşəkkil cinayətkar qrupla əlaqəsi olması elementinin mövcud
olmasını tələb eden hallar istisna olmaqla, transmilli xarakterindən və ya bu Konvensiyanın 3-cü
maddəsinin 1-ci bəndində göstərildiyi kimi, mütəşəkkil cinayətkar qrupla əlaqəsi olub-olmamasından asılı
olmayaraq hər bir İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyində cinayətlər kimi tanınır.
3. Hər bir İştirakçı dövlət transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısını almaq və onunla mübarizə
aparmaq üçün bu Konvensiyada nəzərdə tutulan tədbirlərdən daha sərt və ciddi tədbirlər görə bilər.
Maddə 35
Mübahisələrin həlli
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın tətbiqi və şərhi ilə bağlı yaranan mübahisələri danışıqlar vasitəsi
ilə həll etməyə çalışır.
2. Bu Konvensiyanın tətbiqinə və şərhinə dair İştirakçı dövlətlər arasında yaranan hər bir mübahisə
ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsi ilə həll oluna bilmədikdə, həmin mübahisə İştirakçı
dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraj araşdırma sına təqdim edilir. Arbitraj haqqında müraciət edildiyi
gündən etibarən altı ay ərzində həmin İştirakçı dövlətlər arbitrajın təşkil edilməsi barədə razılığa gələ
bilmədikdə, İştirakçı dövlətlərdən biri Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müraciət
etməklə, mübahisəni həmin məhkəməyə göndərə bilər.
3. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edərkən və
ya ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, o özünü bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına bağlı hesab etmir.
Digər İştirakçı dövlətlər, bu cür qeyd-şərt etmiş istənilən İştirakçı dövlətə münasibətdə bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəalarına bağlı deyildir.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu cür qeyd-şərt etmiş hər hansı bir İştirakçı dövlət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə istənilən zaman həmin qeyd-şərti geri
götürə bilər.
Maddə 36
İmzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya, 2000-ci il dekabr ayının 12-den 15-ne qədər İtaliyanın Palermo şəhərində, sonradan
isə 2002-ci il dekabr ayının 12-ne qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi
təşkilatlarında bütün dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya həmçinin regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən de imzalanmaq üçün
açıqdır, bir şərtlə ki, bu cür təşkilatın en azı bir üzv dövləti bu maddənin 1 -ci bəndinə uyğun olaraq həmin
Konvensiyanı imzalamış olsun,
3. Bu Konvensiya ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları və ya
qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca
verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları da, eger ən azı onun üzvü olan dövlətlərdən biri bu cür
qaydada hərəkət etmişdirsə, öz ratifikasiya fərmanlarını və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədlərini saxlanca verə bilərlər. Bu cür təşkilat, həmin ratifikasiya fərmanlarında və ya qəbuletmə və ya
təsdiqetmə haqqında sənədlərində, bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi
haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin öz səlahiyyət çərçivəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik
haqqında depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Konvensiya, istənilən dövlətin və ya istənilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının hemin
Konvensiyaya qoşulması üçün açıqdır, bir şərtlə ki, həmin təşkilatın ən azı bir üzv dövləti bu
Konvensiyanın İştirakçısı olsun. Qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
saxlanca verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı qoşularkən bu Konvensiya ilə tənzimlənən
məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin öz səlahiyyət
çərçivəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
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Maddə 37
Protokollarla əlaqə
1. Bu Konvensiyaya bir və ya bir neçə protokolla əlavələr edilə bilər.
2. Protokolun İştirakçısı olmaq üçün dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı eyni zamanda
bu Konvensiyanın da İştirakçısı olmalıdır.
3. Bu Konvensiyanın İştirakçı dövləti, eger ancaq o, protokolun müddəalarına uyğun olaraq hemin
protokolun İştirakçısı deyilsə, protokolla bağlı hesab edilmir.
4. Bu Konvensiyaya əlavə edilən istənilən protokol, həmin protokolun məqsədi nəzərə alınmaqla,
Konvensiya ilə birgə şərh edilir.
Maddə 38
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanca təqdim edildiyi tarixdən sonra gələn doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Bu bəndin məqsədləri
üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən saxlanca verilən hər hansı bir bu cür fərman və ya
sənəd həmin təşkilatın üzvü olan dövlətlər tərəfindən təqdim edilən fərmanlara və ya sənədlərə əlavə kimi
hesab edilmir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya
bu cür qüvvəyə malik olan sənədin saxlanca verilməsindən sonra ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu Konvensiya bu cür dövlət və ya təşkilat tərəfindən müvafiq fərmanın
və ya sənədin saxlanca verilməsindən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 39
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş il sonra Konvensiyanın İştirakçı dövləti ona düzəliş
təklif edə bilər və həmin düzəlişi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərə bilər, o da öz
növbəsində müzakirə etmək və ona dair qərar qəbul etmək məqsədi ilə təklif edilən düzəlişi İştirakçı
dövlətlərə və Konvensiya İştirakçılarının Konfransına ötürür. İştirakçıların Konfransı hər bir düzəlişə dair
konsensusa nail olmaq üçün öz səylərini göstərir. Əgər konsensusa nail olunmasına bütün cəhdlər sərf
edilibsə və heç bir razılaşma əldə edilməyibsə, onda düzəlişin qəbul edilməsi üçün son vasitə kimi
İştirakçıların Konfransının iclasında və səsvermədə iştirak edən bu Konvensiyanın İştirakçı dövlətlərinin
üçdə iki səs çoxluğu tələb olunur.
2. Öz səlahiyyətinə daxil olan məsələlərlə bağlı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səs
hüququnu bu Konvensiyanın İştirakçısı olan öz üzv dövlətlərinin sayına bərabər səsə malik olmaqla, bu
maddəyə uyğun olaraq həyata keçirirlər. Bu cür təşkilatlar, əgər onların üzvü olan dövlətlər öz səs
hüququnu həyata keçirirlərsə, öz səs hüququnu həyata keçirmirlər və yaxud əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
4. İştirakçı dövlətə münasibətdə, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş bu cür
düzəlişin qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədin və ya ratifikasiya fərmanının Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
5. Düzəliş qüvvəyə mindiyi zaman həmin düzəlişə bağlı olması haqqında öz razılıqlarını ifadə edən
İştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur. Digər İştirakçı dövlətlərin bu Konvensiyanın müddəalarına və onun
əvvəl ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdiyi istənilən düzəlişlərə bağlılığı davam edir.
Maddə 40
Ləğvetmə
1. İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərməklə bu
Konvensiyanı ləğv edə bilər. Bu cür ləğvetmə Baş katibin bildirişi aldığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə
minir.
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2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, onun üzvü olan bütün dövlətlər Konvensiyam ləğv etdikdən
sonra, bu Konvensiyada İştirakçılığını başa çatdırır.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın ləğv edilməsi ona əlavə edilən hər hansı
bir protokolun ləğv edilməsi ilə nəticələnir.
Maddə 41
Depozitari və dillər
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın depozitarisi təyin edilir.
2. Bu Konvensiyanın ingilis, ərəb, Çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri autentikdir, mətnin əsli
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda
imza edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını
tamamlayan,
İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması haqqında
PROTOKOL
Ali Məclisin 2000-ci il 15 noyabr tarixli 55/25 saylı
Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
PREAMBULA
Bu Protokolun İştirakçı dövlətləri,
insan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması üzrə səmərəli tədbirlərin
görülməsinə və onunla mübarizə aparmaq üçün mənşə, tranzit və təyinat ölkələrində bu cür alverin
qarşısının alınmasına, bununla məşğul olan şəxslərin cəzalandırılmasına və bu cür alverin qurbanlarının
müdafiəsinə, o cümlədən onların beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan hüquqlarının müdafiəsinə yönələn
tədbirləri özündə əks etdirən hərtərəfli beynəlxalq yanaşmanın zəruriliyini bəyan edərək,
insanın, xüsusən qadın və uşaqların istismarı ilə mübarizədə əməli tədbirləri və normaları özündə
cəmləşdirən bir sıra beynəlxalq sənədlərin mövcud olmasına baxmayaraq, insan alverinin bütün
aspektlərinə toxunan universal sənədin olmamasını nəzərə alaraq,
insan alveri nöqteyi-nəzərindən zəif olan şəxslərin kifayət qədər müdafiə olunması üçün bu cür sənədin
olmamasından narahatlıq keçirərək,
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı hərtərəfli beynəlxalq Konvensiyanın işlənib hazırlanması,
xüsusilə də qadın və uşaq alverinə qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq sənədin hazırlanması haqqında
məsələnin müzakirə edilməsi üçün açıq
tərkibli xüsusi hökumətlərarası komitənin yaradılmasını əks etdirən Ali Məclisin 1998-ci il 9 dekabr
tarixli, 53/111 saylı qətnaməsinə istinad edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının insan
alverinin xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması
haqqında beynəlxalq sənədlə tamamlanması, bu cür cinayətlərin qarşısının alınmasına və onunla
mübarizəyə yardım edəcəyinə əmin olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası İlə
əlaqə
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1. Bu Protokol Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı"
Konvensiyasını tamamlayır. O, həmin Konvensiya ilə birlikdə şərh edilir.
2. Əgər digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, Konvensiyanın müddəaları bu Protokola mutatis
mutandis tətbiq edilir.
3. Bu Protokolun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlər Konvensiyaya uyğun
olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlər hesab olunur.
Maddə 2
Məqsədlər
Bu Protokolun məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
a) qadınlara və uşaqlara xüsusi diqqət yetirərək, insan alverinin qarşısının alınmasından və onunla
mübarizə etməkdən;
b) bu cür alverin qurbanları olan şəxslərə, onların insan hüquqlarına tam hörmət bəsləyərək müdafiə və
yardım etməkdən; və
c) bu məqsədlərin gerçəkləşməsində İştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etməkdən ibarətdir.
Maddə 3
Anlayışlar
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
a) "insan alveri" dedikdə, güc tətbiq etmək hədəsi ilə və ya güc tətbiq etməklə və ya məcburetmə,
oğurlama, dələduzluq, aldatma, hakimiyyətdən və ya vəziyyətin zəifliyindən sui-istifadə etməklə yaxud da
digər şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığını almaq üçün ödəniş və ya mənfəət şəklində rüşvət verməklə
insanların istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması başa
düşülür. İstismar en azı digər şəxslərin fahişəliyinin istismarını və ya cinsi istismarın digər forma larım,
icbari əməyi və ya xidmətləri, köləliyi, köləliyə bənzər adətləri, asılılıq vəziyyətini və ya orqanların
çıxarılmasını nəzərdə tutur;
b) əgər (a) yarımbəndində göstərilən təsir vasitələrindən hər hansı biri istifadə edilibdirsə, bu maddənin
(a) yarımbəndində adı çəkilən insan alveri qurbanının planlaşdırılmış istismara razılığı nəzərə alınmır;
c) uşağın istismar edilməsi məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya
alınması, hətta bu maddənin (a) yarımbəndində göstərilən hər hansı bir təsir vasitələrinin istifadəsi ilə bağlı
olmadığı təqdirdə belə "insan alveri" hesab edilir;
d) "uşaq" dedikdə, 18 yaşma çatmamış istənilən şəxs başa düşülür.
Maddə 4
Tətbiq dairəsi
Bu Protokol, əgər onda digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa və əgər həmin cinayətlər transmilli xarakter
daşıyırsa və mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilibdirsə, həmin Protokolun 5-ci maddəsinə
uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərin qarşısının alınmasına, istintaqına və cinayət təqibinə,
habelə bu cür cinayətlərin qurbanı olan şəxslərin hüquqlarının müdafiə edilməsinə tətbiq edilir.
Maddə 5
Kriminallaşdırma
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Protokolun 3-cü maddəsində göstərilən əməlləri, onlar qəsdən
törədildikdə, cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl kimi tanımaq üçün zəruri qanunverici və digər tədbirlər
görür.
2. Hər bir İştirakçı dövlət eyni zamanda aşağıda göstərilənləri cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl
kimi tanımaq üçün zəruri qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış hər hansı bir cinayətin törədilməsi cəhdi;
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b) bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər hansı bir cinayətin törədilməsində
cinayət İştirakçısı qismində İştirakçılığı; və
c) bu maddənin 1 -ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər hansı bir cinayətin törədilməsi
məqsədi ilə digər şəxslərin təşkilatlandırılması və ya onlara rəhbərliyi.
II. İNSAN ALVERİ QURBANLARININ MÜDAFİƏSİ
Maddə 6
İnsan alveri qurbanlarına yardım və onların müdafiəsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət lazım gəldikdə və onun öz daxili qanunvericiliyinin imkan verdiyi həcmdə,
o cümlədən, bundan savayı, bu cür alverə aid olan icraatın məxfiliyini təmin etməklə, insan alveri
qurbanlarının şəxsi həyatının və şəxsiyyətinin müdafiəsini təmin edir.
2. Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun daxili hüquqi və ya inzibati sistemi insan alveri
qurbanlarına lazım gəldikdə:
a) müvafiq məhkəmə və inzibati araşdırma haqqında məlumatın təqdim edilməsinə;
b) müdafiənin hüquqlarına xələl gətirməyən, müvafiq cinayət icraatı mərhələlərində cinayəti törətmiş
şəxslər barəsində onların fikir və qorxularının izah edilməsinə və baxılmasına imkan verən yardımın
göstərilməsinə
imkan verən tədbirləri nəzərdə tutsun.
3. Hər bir İştirakçı dövlət insan alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyasının təmin
edilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkünlüyünü, o cümlədən, lazım gəldikdə, qeyri-hökumət
təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlıq edərək və
xüsusilə də:
a) lazımi sığınacağın verilməsini;
b) insan alveri qurbanlarına aydın olan dildə konsultativ yardımın və məlumatın, xüsusən də onların
hüquqlarına dair yardımın və məlumatın təqdim edilməsini;
c) tibbi, psixoloji və maddi yardımın göstərilməsini; və
d) məşğulluq, təhsil və mütəxəssis hazırlığı sahəsində imkanların verilməsini nəzərdə tutan tədbirlərin
həyata keçirilməsi mümkünlüyünü müzakirə edir.
4. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin müddəalarını tətbiq edən zaman insan alveri qurbanlarının
yaşını, cinsini və xüsusi tələbatlarını, xüsusilə də uşaqların xüsusi tələbatlarını, o cümlədən lazımi
sığınacaq, təhsil və qayğıya münasibətdə tələbatlarını nəzərə alır.
5. Hər bir İştirakçı dövlət insan alveri qurbanlarının öz ərazisində olan müddət ərzində onların fiziki
təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır.
6. Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun daxili hüquqi sistemi insan alveri qurbanlarına dəymiş
zərərə görə kompensasiyanın alınmasını mümkün edən tədbirlər nəzərdə tutsun.
Maddə 7
İnsan alveri qurbanlarının qəbul edən dövlətlərdə statusu
1. Bu Protokolun 6-cı maddəsinə əsasən görülən tədbirlərə əlavə olaraq hər bir İştirakçı dövlət insan
alveri qurbanlarına, lazım gəldikdə, onun ərazisində müvəqqəti və ya daimi əsaslarla qalmağa icazə verən
qanunverici və digər tədbirlərin görülməsi mümkünlüyünü müzakirə edir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan müddəaları həyata keçirən zaman hər bir İştirakçı dövlət
lazımi qaydada humanist mülahizələri nəzərə alır və rəhmlilik göstərir.
Maddə 8
İnsan alveri qurbanlarının repatriasiyası (qaytarılması)
1. Vətəndaşı insan alverinin qurbanı olan İştirakçı dövlət qəbul edən İştirakçı dövlətin ərazisinə daxil
olduğu zaman həmin dövlətdə daimi yaşamaq hüququ olan bu cür şəxsin geri qaytarılmasına yardım edir
və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsinə lazımi qaydada diqqət yetirərək, əsassız və səbəbsiz
ləngitməyə yol vermədən onu qəbul edir.
2. İştirakçı dövlət insan alveri qurbanını vətəndaşı olduğu və ya qəbul edən İştirakçı dövlətin ərazisinə
daxil olduğu zaman ərazisində daimi yaşamaq hüququ olduğu İştirakçı dövlətə geri qaytaranda, bu cür geri
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qaytarma həmin şəxsin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsinə, habelə hər hansı bir icraatın
xarakterinə (belə bir xarakterin ki, həmin şəxs insan alverinin qurbanı olub və bu cür qaytarılma könüllüdür)
lazımi qaydada diqqət yetirərək həyata keçirilir.
3. Qəbul edən İştirakçı dövlətin xahişinə əsasən sorğu alan İştirakçı dövlət əsassız və ya səbəbsiz
ləngitməyə yol vermədən insan alverinin qurbanı olan şəxsin onun vətəndaşı olub-olmamasını və ya həmin
şəxs qəbul edən İştirakçı dövlətin ərazisinə daxil olan zaman onun ərazisində daimi yaşamaq hüququnun
olub-olmamasını yoxlayır.
4. Müvafiq sənədi olmayan insan alveri qurbanının geri qaytarılmasına yardım etmək məqsədi ilə,
həmin şəxsin vətəndaşı olduğu və ya qəbul edən İştirakçı dövlətin ərazisinə daxil olan zaman ərazisində
daimi yaşamaq hüququnun olduğu İştirakçı dövlət, qəbul edən İştirakçı dövlətin sorğusuna əsasən, bu
şəxsin onun ərazisinə qaytarılması üçün tələb oluna bilən ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün sənədlərin
və ya digər icazələrin verilməsinə razılıq verir.
5. Bu maddə qəbul edən İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinin istənilən müddəasına əsasən insan
alveri qurbanlarına təqdim edilmiş hər hansı bir hüquqa xələl gətirmir.
6. Bu maddə tam və ya qismən insan alveri qurbanlarının qaytarılması məsələsini tənzimləyən
ikitərəfli və ya çoxtərəfli tətbiq edilən sazişlərə və ya razılaşmalara xələl gətirmir.
III. QARŞISINI ALMA, ƏMƏKDAŞLIQ VƏ DİGƏR TƏDBİRLƏR
Maddə 9
İnsan alverinin qarşısının alınması
1. İştirakçı dövlətlər birgə əsaslarla:
a) insan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə; və
b) insan alveri qurbanlarının, xüsusilə də qadınların və uşaqların yenidən qurbana çevrilməkdən
(reviktimizasiyadan) müdafiə olunması
məqsədi ilə siyasət, proqramlar və digər tədbirlər işləyib hazırlayır və tətbiq edirlər.
2. İştirakçı dövlətlər insan alverinin qarşısının alınmasına və onunla mübarizəyə yönələn tədqiqatların
keçirilməsi, informasiya kampaniyalarının, o cümlədən həmin kampaniyaların kütləvi informasiya
vasitələrində keçirilməsi, eləcə də sosial-iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsi kimi tədbirlərin
görülməsinə çalışırlar.
3. Bu maddəyə uyğun olaraq işlənib hazırlanan və qəbul edilən siyasət, proqramlar və digər tədbirlər,
lazımi hallarda, qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin digər
elementləri ilə əməkdaşlığı özündə əks etdirə bilər.
4. İştirakçı dövlətlər, insan alveri nöqteyi-nəzərindən insanların, xüsusilə də qadın və uşaqların
zəifliyini şərtləndirən yoxsulluq, inkişafın aşağı səviyyədə
olması və bərabər imkanların olmaması kimi amillərin təsirinin azaldılmasına yönələn tədbirlər qəbul
edir və ya təkmilləşdirirlər, o cümlədən bunları ikitərəfli və ya çoxtərəfli əməkdaşlıqla həyata keçirirlər.
5. İştirakçı dövlətlər insanların, xüsusilə də qadın və uşaqların istismarına (onun bütün təzahürlərinə çünki bu, insan alverinə gətirib çıxarır) səbəb olan tələbata qarşı yönələn, məsələn, təhsil və mədəniyyət
sahələrində və ya sosial sahələrdə qanunverici və ya digər tədbirlər qəbul edir və ya təkmilləşdirirlər, o
cümlədən bunları ikitərəfli və ya çoxtərəfli əməkdaşlıqla həyata keçirirlər.
Maddə 10
Məlumat mübadiləsi və kadrların hazırlanması
1. İştirakçı dövlətlərin hüquq mühafizə, miqrasiya və ya digər müvafiq orqanları, lazım gəldikdə, öz
daxili qanunvericiliklərinə uyğun olaraq aşağıda göstərilənləri müəyyən etmək üçün bir-biri ilə məlumat
mübadiləsi vasitəsi ilə əməkdaşlıq edirlər:
a) ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün sənədi olmadan və digər şəxslərə məxsus olan bu cür
sənədlərlə beynəlxalq sərhədi keçən və ya keçməyə cəhd göstərən şəxslərin insan alverçilərinin və ya bu
cür alverin qurbanları olub-olmamasını;
b) insan alveri məqsədi ilə bu cür şəxslərin beynəlxalq sərhədi keçərkən ölkədən getmək və ölkəyə
gəlmək üçün istifadə etdikləri və ya istifadə etmək istədikləri sənədlərin növlərini;
c) insan alveri məqsədi ilə mütəşəkkil cinayətkar qrupların istifadə etdiyi vasitələri və üsulları, o
cümlədən qurbanların cəlb edilməsi və daşınması, bu cür alverlə məşğul olan qruplar və ayrı-ayrı şəxslər
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arasında marşrutları və əlaqələri, habelə bu cür qrupların daxilində olan əlaqələri və onların aşkar edilməsi
üçün mümkün tədbirləri.
2. İştirakçı dövlətlər hüquq mühafizə, miqrasiya və digər müvafiq orqanların əməkdaşlarının insan
alverinin qarşısının alınması məsələlərinə dair hazırlığını təmin edir və ya təkmilləşdirir. Göstərilən hazırlıq
bu cür alverin qarşısının alınması üsullarına, bu cür alverlə məşğul olan şəxslərin cinayət təqibinə və
qurbanların hüquqlarının müdafiəsinə, o cümlədən qurbanların bu cür alverlə məşğul olan şəxslərdən
müdafiəsinə yönəlməlidir. Hazırlıq zamanı həmçinin insan hüquqlarına riayət olunması vacibliyi, uşaq və
gender (cins) problemləri nəzərə alınmalıdır, hazırlıq qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar
və vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlığa yardım etməlidir.
3. Məlumatı alan İştirakçı dövlət məlumatı təqdim edən İştirakçı dövlətin hər bir xahişini onun
istifadəsinə dair qoyulmuş məhdudiyyətlərlə birlikdə yerinə yetirir.
Maddə 11
Sərhəddə nəzarət tədbirləri
1. İştirakçı dövlətlər beynəlxalq öhdəliklərə xələl gətirmədən insanların azad yerdəyişməsinə
münasibətdə, mümkün qədər, insan alverinin qarşısının
alınmasına və aşkar edilməsinə tələb edilən sərhəddə nəzarət tədbirlərini müəyyən edirlər.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, bu Protokolun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış əməllərin
törədilməsində kommersiya məqsədli daşıyıcılar tərəfindən istismar edilən nəqliyyat vasitələrinin
istifadəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə, mümkün qədər, qanunverici və digər lazımi tədbirlər görür.
3. Lazım gəldikdə və tətbiq olunan beynəlxalq konvensiyalara xələl gətirmədən bu cür tədbirlər
özündə kommersiya məqsədli daşıyıcılar, o cümlədən hər hansı bir nəqliyyat şirkəti və ya sahibi və ya hər
hansı bir nəqliyyat vasitəsi operatorları üçün bütün sərnişinlərin qəbul edən dövlətə daxil olmasına lazım
olan ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək sənədlərinə malik olmasına amin olmaq üçün öhdəliklərin müəyyən
edilməsini əks etdirir.
4. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu maddənin 3-cü bəndində
müəyyən edilən öhdəliyin pozulmasına görə sanksiyanın nəzərdə tutulması üçün zəruri tədbirlər görür.
5. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu Protokolda cinayət kimi
tanınmış cinayətlərin törədilməsi ilə əlaqəsi olan şəxslərin ölkəyə daxil olmasını rədd edən və ya onların
vizalarının ləğv edilməsini mümkün edən tədbirlərin görülməsi mümkünlüyünü müzakirə edir.
6. Konvensiyanın 27-ci maddəsinə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətlər, sərhəd nəzarəti üzrə orqanlar
arasında, o cümlədən birbaşa rabitə kanallarının yaradılması və saxlanılması vasitəsi ilə əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 12
Sənədlərin etibarlılığı və onlara nəzarət
Hər bir İştirakçı dövlət öz imkanları daxilində aşağıdakılar üçün zəruri ola bilən tədbirlər görür:
a) onlara ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün verilən sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin
qeyri-qanuni istifadəsini və saxtalaşdırılmasını və ya qanunsuz dəyişdirilməsini, əks olunmasını və ya
verilməsini mümkün qədər çətinləşdirmək üçün onların keyfiyyətinin artırılmasını təmin etmək;
b) İştirakçı dövlət tərəfindən və ya onun adından ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün verilən
sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin qorunmasını və etibarlılığını təmin etmək, habelə onların qeyriqanuni hazırlanmasının, verilməsinin və istifadəsinin qarşısını almaq.
Maddə 13
Sənədlərin qanuniliyi və həqiqiliyi
İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər İştirakçı dövlətin xahişi ilə ağlabatan
müddət ərzində ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün onun adından verilmiş və ya guya onun adından
verilmiş, barəsində insan alverində istifadəsinə şübhə doğuran sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin
qanuniliyini və həqiqiliyini yoxlayır.
IV. YEKUN MÜDDƏALARI
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Maddə 14
Xüsusi müddəa
1. Bu Protokolda heç nə beynəlxalq hüquqa əsasən, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və insan
hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqa əsasən və xüsusilə də bunlar tətbiq olunduğu zaman qaçqınların
statusuna aid olan 1951-ci il Konvensiyasına və 1967-ci il Protokoluna və onlarda təsbit edilmiş
qovulmamaq prinsipinə əsasən dövlətlərin və ayrı-ayrı şəxslərin hüquqlarına, öhdəliklərinə və
məsuliyyətinə toxunmur.
2. Bu Protokolda nəzərdə tutulan tədbirlərin insan alverinin qurbanı olan şəxslər barəsində şərhi və
tətbiqi, onların insan alverinin qurbanı olmasına görə ayrı-seçkilik salmamaqla həyata keçirilir. Bu
tədbirlərin şərhi və tətbiq edilməsi beynəlxalq tanınmış ayrı-seçkilik salmamaq prinsipinə uyğun olaraq
həyata keçirilir.
Maddə 15
Mübahisələrin həlli
1. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun tətbiqi və şərhi ilə bağlı yaranan mübahisələri danışıqlar vasitəsi
ilə həll etməyə çalışır.
2. Bu Protokolun tətbiqinə və şərhinə dair İştirakçı dövlətlər arasında yaranan hər bir mübahisə
ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsi ilə həll oluna bilmədikdə, həmin mübahisə İştirakçı
dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraj araşdırma sına təqdim edilir. Arbitraj haqqında müraciət edildiyi
gündən etibarən altı ay ərzində həmin İştirakçı dövlətlər arbitrajın təşkil edilməsi barədə razılığa gələ
bilmədikdə, İştirakçı dövlətlərdən biri Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müraciət
etməklə mübahisəni həmin məhkəməyə göndərə bilər.
3. Hər bir İştirakçı dövlət bu Protokolu imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edərkən və ya
ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, o özünü bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına bağlı hesab etmir.
Digər İştirakçı dövlətlər bu cür qeyd-şərt etmiş istənilən İştirakçı dövlətə münasibətdə bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəalarına bağlı deyildir.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu cür qeyd-şərt etmiş hər hansı bir İştirakçı dövlət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə istənilən zaman həmin qeyd-şərti çıxara
bilər.
Maddə 16
İmzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
1. Bu Protokol, 2000-ci il dekabr ayının 12-dən 15-nə qədər İtaliyanın Palermo şəhərində, sonradan isə
2002-ci il dekabr ayının 12-nə qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi təşkilatlarında
bütün dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu Protokol həmçinin regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən də imzalanmaq üçün
açıqdır, bu şərtlə ki, bu cür təşkilatın ən azı bir üzv dövləti bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq həmin
Protokolu imzalamış olsun.
3. Bu Protokol ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları və ya
qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca
verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları da, əgər ən azı onun üzv dövlətlərindən biri bu cür qaydada
hərəkət etmişdirsə, öz ratifikasiya fərmanlarını və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlərini
saxlanca verə bilər. Bu cür təşkilat həmin ratifikasiya fərmanlarında və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə
haqqında sənədlərində bu Protokol ilə tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi haqqında bildirir.
Bu cür təşkilat həmçinin özünün səlahiyyət çərçivəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik haqqında
depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Protokol istənilən dövlətin və ya istənilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının həmin
Protokola qoşulması üçün açıqdır, bir şərtlə ki, həmin təşkilatın ən azı bir üzv dövləti bu Protokolun
İştirakçısı olsun. Qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı bu Protokola qoşularkən onunla tənzimlənən məsələlərə dair öz
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səlahiyyət çərçivəsi haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin özünün səlahiyyət sahəsində olan hər bir
müvafiq dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
Maddə 17
Qüvvəyəminmə
1. Bu Protokol qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanca təqdim edildiyi tarixdən sonra gələn doxsanıncı gün qüvvəyə minir, lakin o, Konvensiya
qüvvəyə minənə qədər qüvvəyə minmir. Bu bəndin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı
tərəfindən saxlanca verilən hər hansı bir bu cür fərman və ya sənəd bu cür təşkilatın üzvü olan dövlətlər
tərəfindən təqdim edilən fərmanlara və ya sənədlərə əlavə kimi hesab edilmir.
2. Bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya bu cür
qüvvəyə malik olan sənədin saxlanca verilməsindən sonra ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional iqtisadi
inteqrasiya təşkilatı üçün bu Protokol bu cür dövlət və ya təşkilat tərəfindən müvafiq fərmanın və ya sənədin
saxlanca verilməsindən sonra gələn otuzuncu gün və ya bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Protokolun
qüvvəyə mindiyi tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə 18
Düzəlişlər
1. Bu Protokolun qüvvəyə minməsindən beş il sonra, bu Protokolun İştirakçı dövləti ona düzəliş təklif
edə bilər və həmin düzəlişi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərə bilər, o da öz növbəsində
müzakirə etmək və ona
dair qərar qəbul etmək məqsədi ilə təklif edilən düzəlişi İştirakçı dövlətlərə və Konvensiya
İştirakçılarının Konfransına ötürür. İştirakçıların Konfransında iştirak edən bu Protokolun İştirakçı
dövlətləri hər bir düzəlişə dair konsensusa nail olmaq üçün öz səylərini göstərir. Əgər konsensusa nail
olunmasına bütün cəhdlər sərf edilibsə və heç bir razılaşma əldə edilməyibsə, onda düzəlişin qəbul edilməsi
üçün son vasitə kimi İştirakçıların Konfransının iclasında və səsvermədə iştirak edən bu Protokolun
İştirakçı dövlətlərinin 2/3 səs çoxluğu tələb olunur.
2. öz səlahiyyətinə daxil olan məsələlərlə bağlı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səs
hüququnu bu Protokolun İştirakçısı olan öz üzv dövlətlərinin sayına bərabər səsə malik olmaqla bu
maddəyə uyğun olaraq həyata keçirirlər, Bu cür təşkilatlar, əgər onların üzvü olan dövlətlər öz səs
hüququnu həyata keçirirlərsə, öz səs hüququnu həyata keçirmirlər və yaxud əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətə münasibətdə, bu cür
düzəlişin qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədin və ya ratifikasiya fərmanının Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibim saxlanca verildiyi tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
5. Düzəliş qüvvəyə mindiyi zaman, həmin düzəlişə bağlı olması haqqında öz razılıqlarını ifadə edən
İştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur. Digər İştirakçı dövlətlərin bu Protokolun müddəalarına və onun əvvəl
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdiyi istənilən düzəlişlərə bağlılığı davam edir.
Maddə 19
Ləğvetmə
1. İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərməklə bu
Protokolu ləğv edə bilər. Bu cür ləğvetmə Baş katib bildirişi aldığı tarixdən etibarən bir il müddət bitəndən
sonra qüvvəyə minir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, onun üzvü olan bütün dövlətlər bu Protokolu ləğv etdikdən
sonra, həmin Protokolda İştirakçılığını başa çatdırır.
Maddə 20
Depozitari və dillər
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1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun depozitarisi təyin edilir.
2. Bu Protokolun ingilis, ərəb, Çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri autentikdir, mətnin əsli
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda imza
edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Protokolu imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını
tamamlayan,
Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı
PROTOKOL
Ali Məclisin 2000-ci il 15 noyabr tarixli 55/25 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
PREAMBULA
Bu Protokolun İştirakçı dövlətləri,
miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinin qarşısının alınması və onunla
mübarizə aparmaq üçün hərtərəfli beynəlxalq yanaşmanın, o cümlədən əməkdaşlıq, məlumat mübadiləsi
və digər lazımi tədbirlərin, habelə milli, regional və beynəlxalq səviyyədə sosial-iqtisadi tədbirlərin
görülməsi vacibliyini bəyan edərək,
Ali Məclisin, beynəlxalq miqrasiya sahəsində və miqrasiyanın, xüsusilə də yoxsulluqla və aidiyyəti
olan şəxslərin beynəlxalq miqrasiyadan gələn mənfəətinin böyük həcmdə artması ilə əlaqədar olan köklü
səbəblərin aradan qaldırılmasına yardım etmək məqsədi ilə üzv dövlətləri və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının bütün sistemini beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə israrlı çağırışını və müvafiq
hallarda regionlararası, regional və subregional mexanizmlərlə miqrasiya və inkişaf üzrə məsələlərin
müzakirəsinin davam etməsi haqqında tövsiyəsini əks etdirən 1999-cu il 22 dekabr tarixli 54/212 saylı
Qətnaməsinə istinad edərək,
miqrantlarla insani rəftarın və onların hüquqlarının tam müdafiəsinin təmin edilməsi ehtiyacına əmin
olaraq,
digər beynəlxalq forumlarda keçirilən işlərə baxmayaraq, miqrantların sərhəddən qanunsuz
keçirilməsinin bütün aspektlərinə və bununla bağlı digər məsələlərə toxunan universal sənədin mövcud
olmamasını nəzərə alaraq,
müvafiq dövlətlərə böyük zərər yetirən və bu Protokolda qeyd olunan miqrantların sərhəddən qanunsuz
keçirilməsindən və bu fəaliyyətlə bağlı mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə
genişlənməsindən narahatlıq keçirərək,
həmçinin miqrantların həyat və təhlükəsizliyinə təhlükə yarada biləcək sərhəddən qanunsuz
keçirilməsindən də narahatlıq keçirərək,
Ali Məclisin transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı hərtərəfli beynəlxalq konvensiyanın və xüsusilə
miqrantların qeyri-qanuni daşınmasına və sərhəddən keçirilməsinə, o cümlədən dəniz ilə daşınmasına qarşı
mübarizə üzrə beynəlxalq sənədin işlənib hazırlanması üçün hökumətlərarası açıq tərkibli xüsusi komitənin
yaradılması haqqında qərarını əks etdirən 1998-ci il 22 dekabr tarixli, 53/111 saylı Qətnaməsinə istinad
edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının,
miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı olan beynəlxalq sənədlə
tamamlanmasının bu cür cinayətlərin qarşısının alınmasına və onlarla mübarizəyə yardım edəcəyinə əmin
olaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası ilə
əlaqə
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1. Bu Protokol Birləşmiş Millətlər Təşkilatının transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
Konvensiyasını tamamlayır. O, həmin Konvensiya ilə birlikdə şərh edilir.
2. Əgər digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Konvensiyanın müddəaları bu Protokola mutatis
mutandis tətbiq edilir.
3. Bu Protokolun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş cinayətlər,
Konvensiyaya uyğun olaraq, cinayət kimi tanınmış cinayətlər hesab olunur.
Maddə 2
Məqsəd
Bu Protokolun məqsədi miqrantların sərhəddən qanunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq və onunla
mübarizə aparmaqdan, habelə bu məqsədlərə nail olmaq üçün sərhəddən qanunsuz keçirilmiş miqrantların
hüquqlarının müdafiəsi zamanı İştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığın təşviq edilməsindən ibarətdir.
Maddə 3
Anlayışlar
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
a) "miqrantların qeyri-qanuni gətirilməsi" dedikdə hər hansı bir maliyyə və ya digər maddi mənfəətin
birbaşa və ya dolayı alınması məqsədi ilə istənilən İştirakçı dövlətin ərazisinə, onun vətəndaşı olmayan və
ya onun ərazisində daimi yaşamayan hər hansı bir şəxsin qeyri-qanuni daxil olmasının təmin edilməsi başa
düşülür;
b) "qeyri-qanuni gəlmək" dedikdə, qəbul edən dövlətə qanuni əsaslarla daxil olmaq üçün vacib tələblərə
riayət etməməklə sərhədi keçmək başa düşülür;
c) "ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün saxta sənəd və ya şəxsiyyət vəsiqəsi" dedikdə ölkədən
getmək və ölkəyə gəlmək üçün aşağıdakı tərzdə olan hər hansı bir sənəd başa düşülür:
i) qanuni qaydada dövlət adından ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün sənəd və ya şəxsiyyət
vəsiqəsi düzəltməyə və ya təqdim etməyə səlahiyyəti olanlardan fərqli olaraq hər hansı bir şəxs və ya
təşkilat tərəfindən hər hansı bir maddi üsulla dəyişdirilmiş və ya saxta düzəldilmiş sənəd; və ya
ii) düzgün olmayan qaydada verilmiş və ya həqiqətə uyğun olmayan məlumatın, rüşvətin və ya məcbur
etmənin və ya hər hansı bir qeyri-qanuni qaydada verilmiş və ya alınmış sənədlər; və ya
iii) qanuni sahibindən fərqli olaraq digər şəxs tərəfindən istifadə edilən
sənəd;
d) "gəmi" dedikdə, dövlətə məxsus olan və ya onun tərəfindən istismar edilən, həmin zaman ancaq
dövlətin qeyri-kommersiya xidmətində olan hərbi gəmilər, köməkçi hərbi dəniz gəmiləri və ya digər növ
gəmilər istisna olmaqla, hər növ üzən vasitələr, o cümlədən su basımı olmayan gəmilər və su üzərində
nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən və ya edilə bilən hidroplanlar başa düşülür.
Maddə 4
Tətbiq dairəsi
Bu Protokol, əgər onda digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, həmin Protokolun 6-cı maddəsinə uyğun
olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərlə əlaqədar, əgər həmin cinayətlər transmilli xarakter daşıyırsa və
mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilibdirsə, cinayətlərin qarşısının alınmasına, istintaqına və
cinayət təqibinə, habelə bu cür cinayətlərin obyekti olmuş şəxslərin hüquqlarının müdafiə edilməsinə tətbiq
edilir.
Maddə 5
Miqrantların cinayət təqibi
Bu Protokol miqrantların cinayət təqibinə tətbiq edilə bilməz, yalnız o səbəbə görə ki, onlar həmin
Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən cinayətlərin obyekti olmuşdurlar.
Maddə 6
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Kriminallaşdırma
1. Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən və birbaşa və ya dolayı maliyyə və ya digər
maddi mənfəət almaq məqsədi ilə törədildikdə, cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl kimi tanımaq üçün
lazımi qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) miqrantların sərhəddən qanunsuz keçirilməsi;
b) əməllər miqrantların sərhəddən qanunsuz keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması məqsədi ilə
törədilərkən:
i) ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün saxta sənədin və ya şəxsiyyət
vəsiqəsinin düzəldilməsi;
ii) bu cür sənədin əldə olunması və ya verilməsi və ya bu cür sənədə malik olmaq;
c) aidiyyətli dövlətin vətəndaşı olmayan və ya onun ərazisində daimi yaşamayan hər hansı bir şəxsə
bu bəndin (b) yarımbəndində göstərilən üsullar və ya digər hər hansı bir qeyri-qanuni vasitələrlə qanuni
qalmaq üçün zəruri olan qanuni tələblərə riayət etməməklə, bu dövlətin ərazisində qalmağa imkanın
yaradılması.
2. Hər bir İştirakçı dövlət eyni zamanda aşağıdakı əməlləri cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl kimi
tanımaq üçün lazımi qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
cinayət kimi müəyyən edilmiş hər hansı bir cinayətin törədilməsinə cəhd;
b) bu maddənin l(a), (b)(i) və ya (c) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş hər hansı bir
cinayətin törədilməsində cinayət yoldaşı qismində İştirakçılıq və öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə
riayət etmək şərti ilə bu maddənin 1 (b)(ii) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş hər hansı
bir cinayətin törədilməsində cinayət yoldaşı qismində İştirakçılıq;
c) bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş hər hansı bir cinayəti
törətmək məqsədi ilə digər şəxslərin təşkilatlandırılması və ya onlara rəhbərlik.
3. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin l(a), (b)(i) və ya (c) bəndlərinə uyğun olaraq cinayət kimi
müəyyən edilmiş cinayətlərdə ağırlaşdırıcı hallar kimi tanımaq və öz hüquqi sisteminin əsas prinsiplərinə
riayət etmək şərti ilə bu maddənin 2(b) və (c) bəndlərinə uyğun olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş hər
hansı bir cinayətdə aşağıda göstərinlən halları ağırlaşdırıcı hallar kimi tanımaq üçün lazımi qanunverici və
digər tədbirlər görür:
a) müəyyən miqrantların həyatını və ya təhlükəsizliyini təhlükə altına qoyan hallar və ya
b) bu cür miqrantlarla qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara səbəb olan hallar, o cümlədən istismar
məqsədi ilə.
4. Bu Protokolun heç bir müddəası İştirakçı dövlətə onun daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq əməli
cəzalandırılan hər hansı bir şəxs barəsində tədbirlər görməyə mane olmur.
II. MİQRANTLARIN DƏNİZLƏ SƏRHƏDDƏN QEYRİ-QANUNİ
KEÇİRİLMƏSİ
Maddə 7
Əməkdaşlıq
İştirakçı dövlətlər miqrantların dənizlə qeyri-qanuni gətirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə
beynəlxalq dəniz hüququna uyğun olaraq mümkün qədər geniş şəkildə əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 8
Miqrantların dənizlə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı müqavimət tədbirləri
1. Əgər İştirakçı dövlətin kifayət qədər şübhə etməyə əsası varsa ki, onun bayrağı altında üzən və ya
bu dövlətdə qeydiyyatda olmasını bəyan edən və ya ona məxsus olmayan və ya xarici dövlətin bayrağı
altında üzməsinə baxmayaraq, bayrağı göstərməkdən imtina edən və həqiqətdə həmin İştirakçı dövlətə
məxsus olan gəmi miqrantların dənizlə sərhəddən qanunsuz keçirilməsində iştirak edir, onda bu İştirakçı
dövlət həmin gəminin bu məqsədilə istifadə edilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə digər İştirakçı
dövlətlərdən yardım istəyə bilər. Bu cür yardım haqqında sorğu alan İştirakçı dövlətlər mümkün qədər
malik olduqları vasitələrlə belə bir yardımı göstərirlər.
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2. Əgər İştirakçı dövlətin kifayət qədər şübhə etməyə əsası varsa ki, beynəlxalq hüquqa əsasən azad
gəmiçiliyi həyata keçirən və digər İştirakçı dövlətin bayrağı altında üzən və ya bu cür dövlətdə qeydiyyatda
olmasını təsdiq edən işarələrə malik olan gəmi miqrantların dənizlə sərhəddən qanunsuz keçirilməsində
iştirak edir, onda həmin İştirakçı dövlət bayrağın məxsus olduğu dövləti bu barədə məlumatlandıra bilər,
qeydiyyatın təsdiq edilməsini xahiş edə bilər və bu, təsdiq edildiyi təqdirdə, bayrağın məxsus olduğu
dövlətdən bu gəmi barəsində lazımi tədbirlərin görülməsinə icazənin verilməsini xahiş edə bilər. Bayrağın
məxsus olduğu dövlət sorğu edən dövlətə xüsusilə aşağıdakıları etməyə icazə verə bilər:
a) həmin gəmiyə daxil olmaq;
b) həmin gəmiyə baxış keçirmək;
c) həmin gəminin miqrantların dənizlə sərhəddən qanunsuz keçirilməsində iştirak etməsinə dair
sübutlar aşkar olunduğu təqdirdə, bayrağın məxsus olduğu dövlətin icazə verdiyi qaydada gəmiyə, habelə
gəminin göyərtəsində olan şəxslərə və yüklərə dair müəyyən tədbirlər görmək.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq hər hansı bir tədbir görmüş İştirakçı dövlət bayrağın məxsus
olduğu maraqlı dövləti təxirə salmadan nəticələr haqqında məlumatlandırır.
4. İştirakçı dövlət digər İştirakçı dövlətdən həmin dövlətdə qeydiyyatda olmasını və ya onun bayrağı
altında üzməsini bəyan edən gəminin buna hüququnun olub-olmamasını müəyyən etmək üçün aldığı
sorğuya, habelə bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq icazə haqqında edilmiş sorğuya təxirə salmadan
cavab verir.
5. Bayrağın məxsus olduğu dövlət bu Protokolun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq öz icazəsini onunla
sorğu alan dövlət arasında razılaşdırılmış şərtlərlə, o cümlədən məsuliyyətə və qəbul edilməli səmərəli
tədbirlərin miqyasına aid olan şərtlərlə ötürə bilər. İştirakçı dövlət, insanların həyatı üçün birbaşa təhlükə
yaradan halları aradan qaldırmaq üçün lazım olan və ya müvafiq ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərdən irəli
gələn tədbirlər istisna olmaqla, bayrağın məxsus olduğu dövlətin buna birbaşa icazəsi olmadan əlavə
tədbirlər görmür.
6. Hər bir İştirakçı dövlət yardım haqqında sorğular, gəminin qeydiyyatının və ya onun bayrağı altında
üzməsinə hüququnun təsdiq edilməsi, habelə lazımi tədbirlərin görülməsi üçün icazə almaq haqqında
sorğuları alan orqan və ya lazım gəldikdə orqanlar təyin edir. Bu cür təyinat haqqında bildiriş Baş katibin
vasitəsi ilə təyinatın edildiyi tarixdən etibarən bir ay ərzində digər İştirakçı dövlətlərə göndərilir.
7. Əgər İştirakçı dövlətin kifayət qədər şübhə etməyə əsası varsa ki, gəmi miqrantların dənizlə
sərhəddən qanunsuz keçirilməsində iştirak edir və onun mənsubiyyəti məlum deyil və ya mənsubiyyəti
məlum olmayan gəmiyə bərabər tutula bilər, onda həmin İştirakçı dövlət gəmiyə daxil ola bilər və ona baxış
keçirə bilər. Əgər bu şübhəni təsdiq edən sübutlar aşkar edilibsə, onda bu cür İştirakçı dövlət daxili və
beynəlxalq hüququn müvafiq müddəalarına əsasən lazımi tədbirlər görür.
Maddə 9
Ehtiyat tədbirləri
1. İştirakçı dövlət bu Protokolun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq hər hansı bir gəmiyə dair tədbir görəndə:
a) gəminin göyərtəsində olan şəxslərin təhlükəsizliyini və onlarla insani rəftar edilməsini təmin edir;
b) gəmini və ya onda olan yükü təhlükə altına qoymamaq vacibliyini lazımi qaydada nəzərə alır;
c) bayrağın məxsus olduğu dövlətin və ya digər hər hansı bir maraqlı dövlətin kommersiya və ya hüquqi
maraqlarına xələl gətirməmək vacibliyini lazımi qaydada nəzərə alır;
d) imkan daxilində gəmiyə dair görülən hər bir tədbirin ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə cavab
verməsini təmin edir.
2. Əgər bu Protokolun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq görülmüş tədbirlər əsasında motivlər öz əsasını
tapmazsa, onda gəmi dəymiş hər bir zərərə və itkiyə görə kompensasiya alır, bir şərtlə ki, həmin gəmi
görülən tədbirlərə bəraət qazandıran hər hansı bir əməl törətməmiş olsun.
3. Bu Fəslə uyğun olaraq qəbul edilmiş və ya həyata keçirilmiş istənilən tədbir aşağıda göstərilənlərə
xələl gətirməmək və təsir etməmək zərurətini lazımi qaydada əks etdirir:
a) beynəlxalq dəniz hüququna uyğun olaraq sahilyanı dövlətlərin həyata keçirdiyi yurisdiksiyasına,
onların hüquq və öhdəliklərinə; və ya
b) bayrağın məxsus olduğu dövlətin gəmi ilə əlaqədar inzibati, texniki və sosial məsələlərə dair
nəzarətinə və yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi səlahiyyətlərinə.
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4. Bu Fəslə uyğun olaraq dənizdə görülən istənilən tədbir yalnız hərbi gəmilər və ya hərbi uçuş
aparatları yaxud dövlət xidmətində olmasını bildirən aydın xarici nişanı olan və həmin məqsədlə icazə almış
digər gəmi və təyyarələr tərəfindən həyata keçirilir.
III. XƏBƏRDARLIQ, ƏMƏKDAŞLIQ VƏ DİGƏR TƏDBİRLƏR
Maddə 10
Məlumat
1. Konvensiyanın 27-ci və 28-ci maddələrinə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətlər, ilk növbədə isə
ümumi sərhədi olan və ya miqrantların qeyri-qanuni gətirilməsi marşrutlarında yerləşən İştirakçı dövlətlər,
bu Protokolun məqsədlərinə nail olmaq üçün öz daxili hüquqi və inzibati sistemlərinə uyğun olaraq aşağıda
göstərilən məsələlərə dair müvafiq məlumat mübadiləsi həyata keçirirlər:
a) bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin törədilməsində iştirak edən hər hansı bir
mütəşəkkil cinayətkar qrup tərəfindən məlum olduğu və
ya şübhə edildiyi kimi istifadə olunan göndərmə və təyinat məntəqələri, habelə marşrutlar, daşıyıcılar
və nəqliyyat vasitələri;
b) bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin törədilməsində məlum olduğu və ya şübhə
edildiyi kimi iştirak edən təşkilatlar və ya mütəşəkkil cinayətkar qruplar və onların istifadə etdiyi üsullar
haqqında məlumat;
c) ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün İştirakçı dövlət tərəfindən verilən sənədlərin həqiqiliyini və
düzgünlüyünü bildirən fərqli xüsusiyyətləri və ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün blankların və ya
şəxsiyyət vəsiqələrinin oğurlanması və ya onların sonrakı qeyri-qanuni istifadəsi haqqında məlumatlar;
d) insanların gizlədilməsi və daşınması vasitələri və üsulları haqqında məlumat, bu Protokolun 6-cı
maddəsində göstərilən əməllərin törədilməsində ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün istifadə olunan
sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin qeyri-qanuni dəyişdirilməsi, əldə olunması və ya qanunsuz istifadə
edilməsi və onların aşkar edilməsi üsulları haqqında məlumat;
e) qanunverici təcrübə, habelə bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin qarşısının
alınmasına və onunla mübarizəyə yönələn təcrübə və tədbirlər; və
f) bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi, istintaqı
üzrə öz imkanlarının genişləndirilməsi və həmin cinayətlərlə əlaqəsi olan şəxslərin təqib edilməsi məqsədi
ilə hüquq mühafizə orqanlarına faydalı ola bilən elmi-texniki məlumat.
2. Məlumatı alan İştirakçı dövlət məlumatı təqdim edən İştirakçı dövlətin istənilən xahişini onun
istifadəsinə dair məhdudiyyətlərin qoyulması ilə birlikdə yerinə yetirir.
Maddə 11
Sərhəddə nəzarət tədbirləri
1. İnsanların azad yerdəyişməsinə dair beynəlxalq öhdəliklərə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətlər
miqrantların sərhəddən qanunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq və aşkar etmək üçün mümkün qədər sərhəd
nəzarəti tədbirlərini müəyyən edirlər.
2. Hər bir İştirakçı dövlət kommersiya məqsədi güdən daşıyıcılar tərəfindən istismar olunan nəqliyyat
vasitələrinin, bu Protokolun 6-cı maddəsinin l(a) bəndinə uyğun olaraq, cinayət kimi tanınmış cinayətlərin
törədilməsində istifadəsinin mümkün qədər qarşısını almaq üçün qanunverici və ya digər lazımi tədbirlər
görür.
3. Lazım gəldikdə və tətbiq olunan beynəlxalq konvensiyalara xələl gətirmədən bu cür tədbirlər
özündə kommersiya məqsədi güdən daşıyıcılar, o cümlədən hər hansı bir nəqliyyat şirkəti və ya sahibi və
ya hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi operatorları üçün bütün sərnişinlərin qəbul edən dövlətə daxil olmasına
lazım olan ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək sənədlərinə malik olmasına əmin olmaq üçün öhdəliklərin
müəyyən edilməsini əks etdirir.
4. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin 3-cü bəndində müəyyən edilən öhdəliyin pozulmasına görə
sanksiyanın nəzərdə tutulması üçün öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görür.
5. Hər bir İştirakçı dövlət bu Protokola əsasən cinayət kimi tanınmış cinayətlərin törədilməsi ilə əlaqəsi
olan şəxslərin ölkəyə daxil olmasının öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq rədd edilməsini və ya onların
vizalarının ləğv edilməsini mümkün edən tədbirlərin görülməsi mümkünlüyünü müzakirə edir.
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6. Konvensiyanın 27-ci maddəsinə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətlər sərhəd nəzarəti üzrə orqanlar
arasında o cümlədən birbaşa rabitə kanallarının yaradılması və saxlanılması vasitəsi ilə əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 12
Sənədlərin etibarlılığı və onlara nəzarət
Hər bir İştirakçı dövlət öz imkanları daxilində aşağıdakılar üçün zəruri ola bilən tədbirlər görür:
a) onlara ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün verilən sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin
qeyri-qanuni istifadəsini və saxtalaşdırılmasını və ya qanunsuz dəyişdirilməsini, əks olunmasını və ya
verilməsini mümkün qədər çətinləşdirmək üçün onların keyfiyyətinin artırılmasını təmin etmək;
b) İştirakçı dövlət tərəfindən və ya onun adından ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün verilən
sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin qorunmasını və etibarlılığını təmin etmək, habelə onların qeyriqanuni düzəldilməsinin, verilməsinin və istifadəsinin qarşısını almaq.
Maddə 13
Sənədlərin qanuniliyi və həqiqiliyi
İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər İştirakçı dövlətin xahişi ilə ağlabatan
müddət ərzində ölkədən getmək və ya ölkəyə gəlmək üçün onun adından verilmiş və ya guya onun adından
verilmiş, bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin törədilməsi məqsədi ilə istifadə edilməsinə
şübhə doğuran sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin qanuniliyini və həqiqiliyini yoxlayır.
Maddə 14
Kadrların hazırlığı və texniki əməkdaşlıq
1. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin qarşısını almaq və bu cür
əməllərin obyekti olmuş miqrantlarla, onların bu Protokolda müəyyən edilən hüquqlarına hörmət
olunmasını təmin etməklə, insani rəftar məsələləri üzrə miqrasiya və digər müvafiq orqanların
əməkdaşlarının ixtisaslaşdırılmış hazırlığını təmin edir və təkmilləşdirirlər.
2. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin qarşısını almaq, aradan
qaldırmaq və onunla mübarizə etmək, habelə bu cür əməllərin obyekti olmuş miqrantların hüquqlarını
müdafiə etmək məqsədi ilə öz ərazilərindəki kadrların lazımi hazırlığının təmin edilməsində, lazım
gəldikdə, bir-biri ilə və səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları,
digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Bu cür
hazırlığa aşağıdakılar daxildir:
a) ölkəyə gəlmək və ölkədən getmək üçün sənədlərin keyfiyyətinin və etibarlılığının artırılması;
b) ölkəyə gəlmək və ölkədən getmək üçün saxta sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin tapılması və
aşkar olunması;
c) bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməlin törədilməsində iştirakı məlum olan və ya şübhə
doğuran mütəşəkkil cinayətkar qrupların aşkar edilməsinə aid olan cinayətlər və sərhəddən qeyri-qanuni
keçirilən miqrantların daşınması üçün istifadə edilən üsullar Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməlin
törədilməsi məqsədi ilə ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin
qanunsuz istifadəsi və miqrantların sərhəddən qanunsuz keçirilməsində istifadə olunan məxfi üsullar
haqqında əməliyyat məlumatının toplanması;
d) ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilməmiş məntəqələrdə
qeyri-qanuni gətirilən şəxslərin aşkar edilməsi prosedurlarının təkmilləşdirilməsi; və
e) miqrantlarla insani rəftar və onların bu Protokolda müəyyən edilmiş hüquqlarının müdafiəsi.
3. Müvafiq mütəxəssislərə və təcrübəyə malik olan İştirakçı dövlətlər bu Protokolun 6-cı maddəsində
göstərilən əməllərin obyekti olmuş şəxslər üçün dəfələrlə tranzit və ya mənşə ölkə olan dövlətlərə texniki
yardımın göstərilməsi mümkünlüyünü müzakirə edirlər. İştirakçı dövlətlər 6-cı maddədə göstərilən
əməllərlə mübarizə etmək məqsədi ilə nəqliyyat vasitələri, kompüter sistemləri və sənədlərin oxunması
üçün istifadə edilən avadanlıqlar kimi lazımi resursların təqdim edilməsi üçün bütün səylərini göstərirlər.
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Maddə 15
Digər ehtiyat tədbirləri
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin, tamah məqsədi ilə
mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən tez-tez həyata keçirilən və müvafiq miqrantlar üçün təhlükə
yaradan cinayətkar fəaliyyət kimi olmasının cəmiyyət tərəfindən dərk edilməsi üçün informasiya
proqramlarının yaradılması və ya təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görür.
2. Konvensiyanın 31-ci maddəsinə uyğun olaraq İştirakçı dövlətlər potensial miqrantların mütəşəkkil
cinayətkar qrupların qurbanına çevrilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə ictimai məlumat sahəsində
əməkdaşlıq edirlər.
3. Hər bir İştirakçı dövlət proqramların işlənib hazırlanmasına və inkişaf sahəsində milli, regional və
beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığa yardım edir və ya lazım gəldikdə miqrantların sosial-iqtisadi
reallıqlarını nəzərə alaraq və miqrantların sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə səbəb olan əlverişsiz və pis
sosial-iqtisadi vəziyyətdə olan rayonlara xüsusi diqqət yetirərək, yoxsulluq və inkişafın aşağı səviyyədə
olması kimi köklü sosial-iqtisadi səbəblərlə mübarizə aparmaq məqsədi ilə bu cür proqramları və
əməkdaşlığı təkmilləşdirir.
Maddə 16
Müdafiə və yardım tədbirləri
1. Bu Protokolu həyata keçirən zaman hər bir İştirakçı dövlət beynəlxalq hüquq üzrə öz üzərinə
götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq bütün lazımi tədbirlər görür, o cümlədən əgər lazımdırsa, Protokolun
6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti olmuş şəxslərin beynəlxalq hüququn tətbiq edilən norma
larında nəzərdə tutulan hüquqları, xüsusilə də yaşamaq hüququ və işgəncələrə və ya digər qeyri-insani və
ləyaqəti alçaldan rəftara və ya cəzalara məruz qalmamaq hüquqları kimi hüquqlarının müdafiəsi və onlara
riayət edilməsi üçün qanunvericilik sahəsində bütün lazımi tədbirlər görür.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, ayrı-ayrı şəxslər və ya qruplar tərəfindən bu Protokolun 6-cı maddəsində
göstərilən əməllərin obyekti olmasına görə işgəncələrə məruz qala biləcək miqrantlarla müvafiq müdafiənin
təmin edilməsi üzrə lazımi tədbirlər görür.
3. Hər bir İştirakçı dövlət, həyatı və ya təhlükəsizliyi bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən
əməllərin obyekti olmasına görə təhlükə altına düşən miqrantlara lazımi yardım göstərir.
4. Bu maddənin müddəalarım tətbiq edən zaman İştirakçı dövlətlər qadınların və uşaqların xüsusi
tələbatlarını nəzərə alır.
5. Bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti olmuş hər hansı bir şəxs tutulduqda,
hər bir İştirakçı dövlət Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası əsasında öz üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri, o cümlədən, müvafiq hallarda, konsulluqların vəzifəli şəxslərinə göndərilən bildirişlərə və bu
cür vəzifəli şəxslərlə əlaqəyə aid olan müddəalar haqqında həmin şəxsi təxirə salmadan məlumatlandırmaq
öhdəliyini yerinə yetirir.
Maddə 17
Sazişlər və razılaşmalar
İştirakçı dövlətlər aşağıdakılara aid olan ikitərəfli və ya regional sazişlərin və ya operativ razılaşmaların
və ya qarşılıqlı anlaşmaların bağlanması mümkünlüyünü müzakirə edirlər:
a) bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq
üçün daha zəruri və səmərəli tədbirlərin görülməsinə; və ya
b) bu Protokolun müddəalarının öz aralarındakı əlaqələrə tətbiqinin inkişaf etdirilməsinə.
Maddə 18
Sərhəddən qanunsuz keçirilmiş miqrantların qaytarılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti və həmin
dövlətin vətəndaşı olan və ya qaytarılma zamanı həmin dövlətin ərazisində daimi yaşamağa hüququ olan
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şəxsin geri qaytarılmasına və onun səbəbsiz və əsassız ləngitmələrə yol vermədən qəbul olunmasına kömək
etməyə razılaşır.
2. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu Protokolun 6-cı maddəsində
göstərilən əməllərin obyekti olmuş və ya qəbul edən dövlətə daxil olan zaman həmin dövlətin ərazisində
daimi yaşamağa hüququ olan şəxsin geri qaytarılmasına və onun qəbul olunmasına kömək edilməsi
mümkünlüyünü müzakirə edir.
3. Qəbul edən İştirakçı dövlətin xahişinə əsasən sorğu alan İştirakçı dövlət səbəbsiz və əsassız
ləngitmələrə yol vermədən, bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti olmuş şəxsin onun
vətəndaşı olmasını və ya onun ərazisində daimi yaşamağa hüququnun olub-olmamasını yoxlayır.
4. Bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti olmuş və lazımi sənədi olmayan şəxsin
geri qaytarılmasına kömək etmək məqsədi ilə, həmin şəxsin vətəndaşı olduğu və ya ərazisində daimi
yaşamağa hüququ olan İştirakçı dövlət, qəbul edən İştirakçı dövlətin xahişinə əsasən ölkədən getmək və
ölkəyə gəlmək üçün bu cür sənədlərin və ya həmin şəxsin onun ərazisinə qaytarılması üçün tələb oluna
biləcək digər icazə sənədləri verilməsinə razılıq verir.
5. Bu Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti olmuş hər hansı şəxsin qaytarılması ilə
bağlı olan hər bir İştirakçı dövlət bu cür qaytarılmanın nizamlanmış şəkildə və həmin şəxsin
təhlükəsizliyinə təminat və ləyaqətinə hörmət məsələlərini lazımınca nəzərə almaqla həyata keçirilməsi
üçün bütün zəruri tədbirləri görür.
6. İştirakçı dövlətlər bu maddənin həyata keçirilməsi məsələləri üzrə müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq edə bilərlər.
7. Bu maddə qəbul edən İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinin hər hansı bir müddəasına əsasən
Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməlin obyekti olmuş şəxslərə verilən hər hansı bir hüquqa xələl
gətirmir.
8. Bu maddə Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin obyekti olmuş şəxslərin qaytarılması
məsələsini tam və ya qismən tənzimləyən, istər iki-tərəfli, istərsə də çoxtərəfli müqavilədən və ya tətbiq
edilən hər hansı bir digər operativ sazişdən və ya razılaşmadan irəli gələn öhdəliklərə toxunmur.
IV. YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 19
Xüsusi müddəa
1. Bu Protokolda heç nə beynəlxalq hüquqa əsasən, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və insan
hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqa əsasən və xüsusilə də bunlar tətbiq olunduğu zaman qaçqınların
statusuna aid olan 1951-ci il Konvensiyasına və 1967-ci il Protokoluna və onlarda təsbit edilmiş
qovulmamaq prinsipinə əsasən dövlətlərin və ayrı-ayrı şəxslərin hüquqlarına, öhdəliklərinə və
məsuliyyətinə toxunmur.
2. Bu Protokolda nəzərdə tutulan tədbirlərin şəxslər barəsində şərhi və tətbiqi onların həmin
Protokolun 6-cı maddəsində göstərilən əməllərin qurbanı olmasına görə ayrı-seçkilik salmamaqla həyata
keçirilir. Bu tədbirlərin şərhi və tətbiq edilməsi beynəlxalq tanınmış ayrı-seçkilik salmamaq prinsipinə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 20
Mübahisələrin həlli
1. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun tətbiqi və şərhi ilə bağlı yaranan mübahisələri danışıqlar vasitəsi
ilə həll etməyə çalışır.
2. Bu Protokolun tətbiqinə və şərhinə dair İştirakçı dövlətlər arasında yaranan hər bir mübahisə
ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsi ilə həll oluna bilmədikdə, həmin mübahisə İştirakçı
dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraj baxışına təqdim edilir. Arbitraj haqqında müraciət edildiyi gündən
etibarən altı ay ərzində həmin İştirakçı dövlətlər arbitrajın təşkil edilməsi barədə razılığa gələ bilmədikdə,
İştirakçı dövlətdən biri Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müraciət etməklə,
mübahisəni həmin məhkəməyə göndərə bilər.
3. Hər bir İştirakçı dövlət bu Protokolu imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edərkən və ya
ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, o, özünü bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına bağlı hesab etmir.
1644

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Digər İştirakçı dövlətlər bu cür qeyd-şərt etmiş istənilən İştirakçı dövlətə münasibətdə bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəalarına bağlı deyildir,
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu cür qeyd-şərt etmiş hər hansı bir İştirakçı dövlət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə istənilən zaman həmin qeyd-şərti geri
götürə bilər.
Maddə 21
İmzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
1. Bu Protokol 2000-ci il dekabr ayının 12-dən 15-nə qədər İtaliyanın Palermo şəhərində, sonradan isə
2002-ci i! dekabrın 12-nə qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi təşkilatlarında
bütün dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu Protokol həmçinin regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən də imzalanmaq üçün
açıqdır, bu şərtlə ki, bu cür təşkilatın üzvü olan ən azı bir dövlət bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
həmin Protokolu imzalamış olsun.
3. Bu Protokol ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları və ya
qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca
verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları da, əgər onun üzvü olan dövlətlərdən ən azı biri bu cür
qaydada hərəkət etmişdirsə, öz ratifikasiya fərmanlarını və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədlərini saxlanca verə bilər. Bu cür təşkilat həmin ratifikasiya fərmanlarında və ya qəbuletmə və ya
təsdiqetmə haqqında sənədlərində bu Protokol ilə tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi
haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin özünün səlahiyyət çərçivəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik
haqqında depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Protokol istənilən dövlətin və ya istənilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının həmin
Protokola qoşulması üçün açıqdır, bu şərtlə ki, həmin təşkilatın üzvü olan ən azı bir dövlət bu Protokolun
İştirakçısı olsun. Qoşulmaq haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca
verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı Protokola qoşularkən onunla tənzimlənən
məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin özünün səlahiyyət
sahəsində olan hər bir müvafiq dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
Maddə 22
Qüvvəyəminmə
1. Bu Protokol qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanca təqdim edildiyi tarixdən sonra gələn doxsanıncı gün qüvvəyə minir, lakin o, Konvensiya
qüvvəyə minənə qədər qüvvəyə minmir. Bu bəndin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı
tərəfindən saxlanca verilən hər hansı bir bu cür fərman və ya sənəd bu cür təşkilatın üzvü olan dövlətlər
tərəfindən təqdim edilən fərmanlara və ya sənədlərə əlavə kimi hesab edilmir.
2. Bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya bu
cür qüvvəyə malik olan sənədin saxlanca verilməsindən sonra ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional
iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu Protokol bu cür dövlət və ya təşkilat tərəfindən müvafiq fərmanın və
ya sənədin saxlanca verilməsindən sonra gələn otuzuncu gün və ya bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə 23
Düzəlişlər
1. Bu Protokolun qüvvəyə minməsindən beş il sonra, Protokolun İştirakçı dövləti ona düzəliş təklif
edə bilər və həmin düzəlişi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərə bilər, o da öz növbəsində
müzakirə etmək və ona dair qərar qəbul etmək məqsədi ilə təklif edilən düzəlişi İştirakçı dövlətlərə və
Konvensiya İştirakçılarının Konfransına ötürür. İştirakçıların Konfransında iştirak edən bu Protokolun
İştirakçı dövlətləri hər bir düzəlişə dair konsensusa nail olmaq üçün öz səylərini göstərir. Əgər konsensusa
nail olunmasına bütün cəhdlər sərf edilibsə və heç bir razılaşma əldə edilməyibsə, onda düzəlişin qəbul
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edilməsi üçün son vasitə kimi İştirakçıların Konfransının iclasında və səsvermədə iştirak edən bu
Protokolun İştirakçı dövlətlərinin 2/3 səs çoxluğu tələb olunur.
2. Öz səlahiyyətinə daxil olan məsələlərlə bağlı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səs
hüququnu, bu Protokolun İştirakçısı olan öz üzv dövlətlərinin sayına bərabər səsə malik olmaqla bu
maddəyə uyğun olaraq həyata keçirirlər. Bu cür təşkilatlar, əgər onların üzvü olan dövlətlər öz səs
hüququnu həyata keçirirsə, öz səs hüququnu həyata keçirmirlər və yaxud əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətlər tərəfindən
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətə münasibətdə bu cür
düzəlişin qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədin və ya ratifikasiya fərmanının Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
5. Düzəliş qüvvəyə mindiyi zaman həmin düzəlişə bağlı olması haqqında öz razılıqlarını ifadə edən
İştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur. Digər İştirakçı
dövlətlərin bu Protokolun müddəalarına və onun əvvəl ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdiyi istənilən
düzəlişlərə bağlılığı davam edir.
Maddə 24
Ləğv etmə
1. İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərməklə bu Protokolu
ləğv edə bilər. Bu cür ləğv etmə Baş katibin bildirişi aldığı tarixdən etibarən bir il müddət bitəndən sonra
qüvvəyə minir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, onun üzvü olan bütün dövlətlər bu Protokolu ləğv etdikdən
sonra, həmin Protokolda iştirakını başa çatdırır.
Maddə 25
Depozitari və dillər
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun depozitarisi təyin edilir.
2. Bu Protokolun ingilis, ərəb, Çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri autentikdir, mətnin əsli
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda
imza edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Protokolu imzaladılar.
BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı"
Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının
BİLDİRİŞ VƏ BƏYANATLARI
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (İşğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
2. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 5-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, bu Konvensiyadan digər İştirakçı dövlətlər ilə ekstradisiya üzrə əməkdaşlıq üçün hüquqi əsas kimi
istifadə edəcəkdir.
3. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 13-cü bəndinə uyğun olaraq bildirir ki,
qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğunun alınmasına və ya onun icra edilməsinə yaxud da
həmin sorğunun səlahiyyətli orqanlar tərəfindən icra edilmək üçün göndərilməsinə görə məsuliyyət daşıyan
və müvafiq səlahiyyətə malik olan mərkəzi dövlət orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyini təyin edir.
4. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 18-ci maddəsinin 14-cü bəndi ilə əlaqədar bildirir ki,
sorğular və ona əlavə edilən sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməklə BMT-nin rəsmi dilləri olan rus
və ya ingilis dillərində təqdim olunmalıdır.
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5. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 6-cı bəndi ilə əlaqədar olaraq bildirir ki,
aşağıda göstərilən dövlət orqanı digər İştirakçı dövlətlərə mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması
üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında yardım edə bilər:
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
Ünvan: H. Hacıyev küçəsi, 7,
370005 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
6. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, özünü Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı"
Konvensiyasını tamamlayan "İnsan alverinin, xüsusən qadın və
uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması haqqında" Protokola dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATLARI
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (İşğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikası Protokolun 15-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o,
özünü Protokolun 15-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı"
Konvensiyasını tamamlayan "Miqrantların quru, dəniz və hava ilə
sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı" Protokola dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BİLDİRİŞ VƏ BƏYANATLARI
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (İşğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq bildirir ki,
yardım göstərilməsi haqqında sorğular, gəminin qeydiyyatının və ya onun bayrağı altında üzmək
hüququnun təsdiq edilməsi, habelə lazımi tədbirlərin görülməsi üçün icazə almaq haqqında sorğuları alan
dövlət orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyini təyin edir.
3. Azərbaycan Respublikası Protokolun 20-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o,
özünü Protokolun 20-ci maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
* Bax: "Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu", 2003-cü il, № 4, səh. 712.
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"Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq
barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
"Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə"
Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il,
№ 5, maddə 374) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
I. Qanunun adında və 1-ci maddəsində "Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair
Beynəlxalq Konvensiyaya" sözləri "Dənizin tullantılar və başqa materiallar ilə çirkləndirilməsinin
qarşısının alınması haqqında Konvensiyaya" sözləri ilə əvəz edilsin.
II. 1-ci maddədə "29 dekabr 1972-ci il" sözləri "13 noyabr 1972-ci il" sözləri ilə əvəz edilsin.
III. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2003-cü il
№ 450-IIQD
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"Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və
müsadirə edilməsi haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1990-cı il noyabrın 8-də Strasburq şəhərində imzalanmış "Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən
gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında" Konvensiya
müvafiq bəyanatlar və qeyd-şərtlər ilə (bəyanatların və qeyd-şərtlərin mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart 2003-cü il
№ 420-IIQ
Avropa Şurası
Avropa Müqavilələri № 141
Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi
və müsadirə edilməsi haqqında
KONVENSİYA
Strasburq 8 noyabr 1990-cı il
PREAMBULA
Avropa Şurasının üzv dövlətləri və bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlər
Avropa Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaq hesab edərək,
cəmiyyətin müdafiəsinə yönələn ümumi cinayət siyasətinin aparılması zərurətinə əmin olaraq,
geniş miqyaslı beynəlxalq xarakter alan cinayətkarlığın təhlükəli formalarına qarşı mübarizədə
səmərəli və müasir üsulların beynəlxalq miqyasda istifadə olunması tələbatını nəzərə alaraq,
bu üsullardan biri kimi cinayətkarı cinayət yolu ilə əldə etdiyi gəlirdən məhrum etməkdən ibarət
olduğunu güman edərək,
bu məqsədə nail olmaq üçün səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminin yaradılması zərurətini nəzərə
alaraq,
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
TERMİNLƏRİN İSTİFADƏSİ
Maddə 1
Terminlərin istifadəsi
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) «gəlir» dedikdə, cinayət hüquq pozuntusunun törədilməsi nəticəsində əldə edilən hər hansı bir
iqtisadi mənfəət başa düşülür. Bu mənfəət həmin maddənin (b) yarımbəndində müəyyən edilən hər bir
əmlakı özünə daxil edə bilər;
b) «əmlak» dedikdə, hər bir növ əmlak, maddi və ya qeyri-maddi, daşınar və ya daşınmaz əmlak,
habelə bu cür əmlaka hüquq verən hüquqi akt və ya sənəd başa düşülür;
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c) «vasitə» dedikdə, istənilən üsulla, ümumilikdə və ya qismən cinayət hüquqpozmasını və ya cinayət
hüquqpozmalarını törətmək məqsədi ilə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulan və ya istifadə olunan hər bir
əşya başa düşülür;
d) «müsadirə» dedikdə, cinayət işi və ya cinayət işləri üzrə məhkəmə icraatı nəticəsində məhkəmə
tərəfindən təyin edilən və əmlakdan məhrum etməkdən ibarət olan cəza və ya tədbir başa düşülür;
e) «əsas hüquqpozma» dedikdə, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinə uyğun olaraq hüquqpozma obyekti
ola bilən və nəticəsində gəlir əldə olunan hər bir hüquqpozma başa düşülür.
Fəsil II
MİLLİ SƏVİYYƏDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
Maddə 2
Müsadirə tədbirləri
1. Hər bir Tərəf, dəyəri gəlirlərə uyğun olan vasitələrin, gəlirlərin və ya əmlakın müsadirə edilməsini
mümkün edən qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür.
2. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, Avropa Şurası Baş Katibinin adına
ünvanladığı bəyannamə vasitəsi ilə bəyan edə bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndi yalnız həmin bəyannamədə
qeyd olunan hüquqpozmalara və ya hüquqpozmaların kateqoriyalarına tətbiq edilir.
Maddə 3
İstintaq tədbirləri və ibtidai tədbirlər
Hər bir Tərəf, 2-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq müsadirə ediləcək əmlakın aşkar edilməsini və
axtarışını mümkün edən və bu cür əmlakla hər hansı bir əməliyyatın həyata keçirilməsinin, onun
ötürülməsinin və ya ona sərəncam verilməsinin qarşısını almaq üçün qanunverici və digər zəruri tədbirlər
görür.
Maddə 4
Xüsusi istintaq səlahiyyətləri və üsulları
1. Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə qeyd olunan hərəkətləri yerinə yetirmək məqsədi ilə öz
məhkəmələrinə və digər səlahiyyətli orqanlarına bank, maliyyə və kommersiya sənədlərini tələb etmək və
ya onların üzərinə həbs qoymaq hüququnu verən qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür. Tərəf bank
sirri bəhanəsi ilə bu maddənin müddəalarının yerinə yetirilməsindən imtina edə bilməz.
2. Hər bir Tərəf, ona gəlirlərin aşkar edilməsini və axtarışını, eləcə də bununla bağlı sübutların
toplanmasını asanlaşdıran xüsusi istintaq üsullarından istifadə etməyə səlahiyyət verən qanunverici və
digər zəruri tədbirlərin görülməsi haqqında məsələyə baxacaq. Bu üsullar özünə məxfi nəzarət haqqında
qərarı, müşahidə, rabitə qovşaqlarından keçən məlumatın tutulması, kompüter sistemlərinə çıxış və
müvafiq sənədlərin hazırlanması haqqında sərəncamları daxil edə bilər.
Maddə 5
Hüquqi müdafiə vasitələri
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddədə nəzərdə tutulan tədbirlərə məruz qalan maraqlı şəxslərin öz
hüquqlarını müdafiə etməyə səmərəli müdafiə vasitələri ilə təmin olunması üçün qanunverici və digər
zəruri tədbirlər görür.
Maddə 6
Vasitələrin leqallaşdırılması ilə əlaqədar hüquqpozmalar
Hər bir Tərəf, qəsdən törədildiyi halda aşağıdakıları daxili hüququnda cinayət hüquqpozması kimi
tanıyan qanunvericilik və digər zəruri tədbirlər görür:
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a) əmlakın qeyri-qanuni mənbəyini gizlətmək və ya əsas hüquq pozuntusunun törədilməsində iştirak
edən hər bir şəxsə öz əməllərinə görə hüquqi məsuliyyətdən qaçmaq üçün yardım etmək məqsədi ilə
əmlakın verilməsi və ya mübadiləsi, əgər məlumdursa ki, həmin əmlak cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirdir;
b) əmlakın həqiqi xüsusiyyətlərinin, mənşəyinin, olduğu və yerləşdiyi yerin, hərəkətinin və ya ona
olan hüquqların gizlədilməsi və ya ört-basdır edilməsi, əgər məlumdursa ki, həmin əmlak cinayət yolu ilə
əldə edilən gəlirdir;
c) öz konstitusional prinsiplərin və öz hüquqi sisteminin əsas konsepsiyalarını nəzərə alaraq;
d) əmlakın əldə olunması, ona sahiblik və ya onun istifadə edilməsi, əgər onu alan zaman məlum idi
ki, o, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirdir;
e) bu maddədə müəyyən edilən hər hansı bir hüquqpozmanın törədilməsində və ya ona sui-qəsddə
iştirakçılıq və ya birgə iştirakçılıq, eləcə də bu cür cinayətin törədilməsi ilə əlaqədar yardım, təhrikçilik,
kömək və ya məsləhət vermə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin tətbiq edilməsi və ya yerinə yetirilməsi üçün:
a) əsas hüquqpozmanın Tərəfin cinayət yurisdiksiyasına aid olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etmir;
b) nəzərdə tutula bilər ki, bu bənddə göstərilən hüquqpozmalar əsas hüquqpozmanı törədən şəxslərə
tətbiq edilmir;
c) hüquqpozmanın elementi kimi bu bənddə nəzərdə tutulan məlumat, məqsəd və ya motiv obyektiv
faktiki hallardan çıxarıla bilər.
3. Hər bir Tərəf, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq 1-ci maddədə göstərilən bütün və ya bəzi
hərəkətləri aşağıda sadalanan hər bir halda (və ya bütün bu hallarda) hüquqpozma kimi tanımaq üçün
özünün zəruri hesab etdiyi tədbirlər görə bilər, əgər hüquqpozan şəxs:
a) əmlak cinayət yolu ilə əldə edilən əmlak olduğunu bilməlidirsə;
b) mənfəət əldə etmək məqsədi ilə hərəkət etmişdirsə;
c) cinayət fəaliyyətinin davam etməsinə yardım etmək məqsədi ilə hərəkət etmişdirsə.
4. Hər bir Tərəf, Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və
ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurasının Baş Katibinin adına ünvanladığı
bəyannamədə bəyan edə bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndi yalnız həmin bəyannamədə qeyd olunan əsas
hüquqpozmalara və ya belə hüquqpozmaların kateqoriyalarına tətbiq edilir.
Fəsil III
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
BÖLMƏ I
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIĞIN PRİNSİPLƏRİ
Maddə 7
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində ümumi prinsiplər və tədbirlər
1. Tərəflər, vasitələrin və gəlirlərin müsadirə olunması məqsədi ilə istintaqların və məhkəmə
icraatlarının aparılmasında bir-biri ilə mümkün qədər geniş şəkildə əməkdaşlıq edirlər.
2. Hər bir Tərəf, aşağıdakı müraciətlərin bu Fəsildə razılaşdırılmış şərtlərlə təmin edilməsini mümkün
etmək üçün qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür:
a) gəlir və ya vasitə kimi çıxış edən konkret əmlakın müsadirəsi, eləcə də gəlirlərin dəyərinə uyğun
olan müvafiq pul məbləğinin ödənilməsindən ibarət olan gəlirlərin müsadirəsi haqqında müraciətləri;
b) istintaqın aparılmasına yardım haqqında və yuxarıdakı (a) bəndində göstərilən hər hansı bir
müsadirə formasının məqsədi ilə müvəqqəti tədbirlərin görülməsi haqqında müraciətləri.
BÖLMƏ 2
İSTİNTAQIN APARILMASINDA YARDIM
Maddə 8
Yardım göstərmək öhdəliyi
Tərəflər, sorğu əsasında, müsadirə edilməli vasitələrin, gəlirlərin və digər əmlakın müəyyən
edilməsində və aşkar olunmasında bir-birinə mümkün qədər geniş şəkildə yardım edirlər. Bu yardıma
yuxarıda adı çəkilən əmlakın mövcud olmasına, olduğu yerinə və ya hərəkətinə, xarakterinə, hüquqi
statusuna və dəyərinə aid olan dəlillərin toplanılması və təqdim edilməsinə dair tədbirlər də daxildir.
1651

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 9
Yardımın göstərilməsi
8-ci maddədə nəzərdə tutulan yardım, sorğu alan Tərəfin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, həmin
qanunvericiliyə zidd olmayan və sorğuda göstərilən prosedurlara uyğun qaydada həyata keçirilir.
Maddə 10
Məlumatın sorğusuz ötürülməsi
Tərəf öz istintaqına və araşdırmasına xələl gətirmədən, sorğu almadan digər Tərəfə vasitələr və gəlirlər
haqqında məlumat təqdim edə bilər, əgər o, hesab edirsə ki, bu cür məlumatın açıqlanması Sorğu edilən
Tərəf üçün istintaqın və ya işin başlanmasına və həyata keçirilməsinə yardım edə bilər və ya həmin Tərəfi
bu Fəsilə uyğun olaraq istiqamətləndirə bilər.
BÖLMƏ 3
İBTİDAİ TƏDBİRLƏR
Maddə 11
İbtidai tədbirləri görmək öhdəliyi
1. Tərəf, müsadirə etmək məqsədi ilə tədbirlər görən və ya cinayət işi açmış digər Tərəfin sorğusu ilə,
sonradan müsadirə haqqında sorğunun obyekti ola biləcək və ya belə bir tələbə cavab verə biləcək əmlakın
ötürülməsinin və ya ona sərəncam verilməsinin qarşısını almaq üçün onun dondurulması və ya həbs
edilməsi kimi zəruri ibtidai tədbirlər görür.
2. 13-cü maddəyə uyğun olaraq müsadirə haqqında sorğu alan Tərəf, əgər ondan bu barədə xahiş
olunursa, müsadirə haqqında sorğunun obyekti ola biləcək və ya belə bir tələbə cavab verə biləcək hər
hansı bir əmlak barəsində bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən tədbirləri görür.
Maddə 12
İbtidai tədbirlərin həyata keçirilməsi
1. 11-ci maddədə nəzərdə tutulan ibtidai tədbirlər, sorğu alan Tərəfin daxili qanunvericiliyinə uyğun
olaraq və onun əsasında və ya bu cür qanunvericiliyə zidd olmadığı təqdirdə sorğuda göstərilən
prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. Bu maddəyə uyğun olaraq hər hansı bir ibtidai tədbiri ləğv etməmişdən öncə, sorğu alan Tərəf, bu
mümkün olduğu təqdirdə, həmin tədbirin müddətinin uzadılmasına dair sorğu edən Tərəfə öz
mülahizələrini təqdim etməyə imkan yaradır.
BÖLMƏ 4
MÜSADİRƏ
Maddə 13
Müsadirə etmək öhdəliyi
1. Tərəf digər Tərəfdən onun ərazisində olan vasitələrin və ya gəlirlərin müsadirə edilməsi haqqında
sorğu alarkən:
a) belə vasitə və ya gəlirlərin müsadirə edilməsinə dair sorğu edən Tərəfin məhkəməsinin çıxardığı
qərarı icra edir; və ya
b) sorğunu öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir ki, onlar müsadirə haqqında qərar çıxarsınlar və
əgər bu cür qərar çıxarılıbdırsa onu icra edir.
2. Bu maddənin 1b) bəndinin tətbiq edilməsi məqsədi ilə hər bir Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun
olaraq lazım gəldikdə, müsadirə haqqında iş üzrə məhkəmə icraatını başlaya bilər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları eyni zamanda, gəlirin dəyərinə uyğun olan pul məbləğinin
ödənilməsi tələbi şəklində olan müsadirəyə də tətbiq olunur, əgər müsadirə oluna bilən əmlak sorğu alan
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Tərəfin ərazisindədirsə. Belə olduğu təqdirdə, 1-ci bəndə uyğun olaraq müsadirə edərkən sorğu alan Tərəf
tələb olunan məbləğ ödənilmədikdə, həmin tələbi bu məqsədlə mövcud olan hər hansı bir əmlaka yönəldir.
4. Əgər müsadirə haqqında sorğuda əmlak konkret göstərilibdirsə, Tərəflər razılığa gələ bilər ki, sorğu
alan Tərəf müsadirəni əmlakın dəyərinə uyğun olan pul məbləğinin ödənilməsi tələbi şəklində edə bilər.
Maddə 14
Müsadirənin həyata keçirilməsi
1. 13-cü maddəyə uyğun olaraq müsadirəyə və müsadirənin həyata keçirilməsinə icazənin alınması
prosedurları sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Sorğu alan Tərəf, sorğu edən Tərəfin hökmündə və ya məhkəmə qərarında göstərildiyi yaxud
bilavasitə onlara əsaslandığı təqdirdə, təqdim olunmuş faktlar haqqında qərarı ilə bağlıdır.
3. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurasının Baş Katibinin adına
ünvanladığı bəyannamədə bəyan edə bilər ki, bu maddənin 2-ci bəndi yalnız onun konstitusional
prinsipləri və onun hüquqi sisteminin əsas konsepsiyaları nəzərə alınmaqla tətbiq edilir.
4. Əgər müsadirə müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi tələbindən ibarətdirsə, sorğu alan Tərəfin
səlahiyyətli orqanı həmin məbləği bu Tərəfin valyutasına müsadirə haqqında sorğunun təmin edilməsinə
dair qərarın qəbul edildiyi tarixdə mövcud olan mübadilə kursuna uyğun şəkildə konversiya edir.
5. 13-cü maddənin 1 a) bəndində nəzərdə tutulan halda, yalnız sorğu edən Tərəfin müsadirəyə dair
qərarın yenidən baxılması haqqında hər hansı bir vəsatət üzrə qərar qəbul etməyə hüququ vardır.
Maddə 15
Müsadirə olunan əmlak
Əgər müvafiq Tərəflər digər razılığa gəlməyiblərsə, Sorğu alan Tərəf hər hansı bir müsadirə etdiyi
əmlaka sərəncamı öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.
Maddə 16
Müsadirə haqqında qərarı icra etmək hüququ və müsadirənin maksimal məbləği
1. 13-cü maddəyə uyğun olaraq edilmiş müsadirə haqqında sorğu, sorğu alan Tərəfin özü tərəfindən
müsadirəyə dair qərarı icra etmək hüquqlarına toxunmur.
2. Bu Konvensiyada heç nə müsadirə olunmuş əmlakın ümumi dəyərinin müsadirə haqqında qərarda
göstərilən məbləğdən yuxarı olmasına icazə kimi şərh edilməməlidir. Bu və ya digər hər hansı bir Tərəf,
belə bir nəticəyə gəlsə ki, bu baş verə bilər, o halda Tərəflər bu cür nəticələrin baş verməməsi məqsədi ilə
məsləhətləşmələrə başlayır.
Maddə 17
İttiham hökmündə müəyyən edilən əmlak sanksiyalarının yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar
azadlıqdan məhrumetmə
Sorğu alan Tərəf, 13-cü maddəyə uyğun təqdim olunmuş sorğuya cavab olaraq, sorğu edən Tərəfin
sorğuda göstərmədiyi təqdirdə, ittiham hökmündə müəyyən edilən əmlak sanksiyalarının yerinə
yetirilməməsi ilə əlaqədar azadlıqdan məhrum etmə və ya azadlıqdan məhrum edən hər hansı bir tədbir
görməyəcək.
BÖLMƏ 5
ƏMƏKDAŞLIQDAN İMTİNA ETMƏK VƏ ONU TƏXİRƏ SALMAQ
Maddə 18
İmtina etmək üçün əsaslar
1. Bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina etmək olar, əgər:
a) sorğu, sorğu alan Tərəfin hüquq sisteminin əsas hüquqi prinsiplərinə ziddirsə; və ya
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b) sorğunun icrası, sorğu alan Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər
əhəmiyyətli maraqlarına xələl gətirə bilərsə; və ya
c) sorğu alan Tərəf hesab edirsə ki, sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan iş xahiş olunan tədbirin qəbul
edilməsi üçün kifayət qədər əhəmiyyətli deyildir; və ya
d) sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan hüquqpozma siyasi və ya vergi ilə bağlı hüquqpozmadırsa; və
ya
e) sorğu alan Tərəf hesab edirsə ki, xahiş olunan tədbir ne bis in idem prinsipinə ziddir; və ya
f) sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan hüquqpozma, sorğu alan Tərəfin yurisdiksiyası altında olan
ərazidə törədilsəydi o, onun qanunvericiliyində hüquqpozma hesab edilməzdi. Lakin, əməkdaşlıqdan
imtina etmək üçün yuxarıda göstərilən səbəb 2-ci bölmədə göstərilən əməkdaşlığa şamil edilmək üçün,
yalnız xahiş olunan yardımın məcburi tədbirlər tələb etdiyi təqdirdə irəli sürülə bilər.
2. 2-ci bölmədə nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıqdan onun məcburi tədbirlər tələb etdiyi halda və 3-cü
bölmədə nəzərdə tutulan əməkdaşlıqdan isə sorğu alan Tərəfin daxili qanunvericiliyində analoji daxili işlə
bağlı ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı məqsədi ilə tələb olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi
mümkün olmadığı halda imtina edilə bilər.
3. Sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyi bunu tələb etdiyi halda, 2-ci bölməyə uyğun olaraq istənilən
yardımın özünə daxil etdiyi məcburi tədbirlər həcmində əməkdaşlıqdan və həmçinin bu fəslin 3-cü
bölməsinə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina edilə bilər, əgər istənilən tədbirlərin və ya bu nəticəyə
gətirib çıxaran hər hansı bir digər tədbirlərin görülməsinə sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyi ilə icazə
verilmirsə və ya əgər sorğu sorğu alan Tərəfin hakimi və ya cinayət mühakiməsi sahəsində fəaliyyət
göstərən orqanı tərəfindən, o cümlədən prokurorluq tərəfindən təsdiqlənməmişdirsə.
4. Bu fəslin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina oluna bilər, əgər:
a) sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan hüquqpozmaya dair sorğu alan qanunvericiliyi analoji
hüquqpozmalara görə müsadirə etməyi nəzərdə tutmursa; və ya
b) 13-cü maddənin 3-cü bəndinə uyğun olan öhdəliklərə xələl gətirmədən, o, müsadirənin hüdudlarına
aid olan hissədə hüquqpozma və:
i) gəlir kimi qiymətləndirilə bilən iqtisadi mənfəətlə; və ya
ii) vasitə kimi qiymətləndirilə bilən əmlakla əlaqəni nəzərə alaraq, sorğu alan Tərəfin daxili
qanunvericiliyinin prinsiplərinə zidd olarsa; və ya
c) sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müsadirə haqqında qərar cinayət məsuliyyətinə cəlb
etmə müddətinə görə qəbul və ya icra edilə bilməzsə; və ya
d) sorğunun əvvəl çıxarılan hökmlə, məhkəmə xarakterli qərar və ya bu cür qərarda əks olunan
hüquqpozma və ya hüquqpozmaların təkmilləşdirilməsi haqqında müraciətlə əlaqəsi yoxdursa, hansının
ki, əsasında müsadirə haqqında qərar çıxarılıb və ya sorğu verilibdir; və ya
e) müsadirə haqqında qərar sorğu alan Tərəf tərəfindən icra edilməməlidirsə və ya adi üsullarla ona
etiraz oluna bilərsə; və ya
f) sorğunun şəxsin şəxsi iştirakı olmadan çıxarılan qərar əsasında müsadirə haqqında qərarla əlaqəsi
varsa və əgər sorğu alan Tərəfin fikrincə sorğu edən Tərəfin keçirdiyi araşdırma zamanı və bu
araşdırmanın nəticəsi kimi qərarın çıxarılmasına səbəb olan həmin araşdırma zamanı hüquqpozmanın
törədilməsində şübhəli bilinən hər bir şəxsə təqdim olunan minimal müdafiə hüquqlarına
riayət olunmayıbdırsa.
5. Bu maddənin 4 f) bəndinin məqsədləri üçün qərar şəxsin şəxsi iştirakı olmadan qəbul edilmiş hesab
edilir:
a) əgər qərar müvafiq şəxsin etirazından sonra təsdiq və ya qəbul edilmişdirsə, və ya
b) əgər qərar apellyasiya qaydasında qəbul edilmişdirsə, bir şərtlə ki, həmin apellyasiya şikayəti həmin
şəxs tərəfindən verilmiş olsun.
6. Bu maddənin 4 f) bəndinin məqsədləri üçün minimal müdafiə hüquqlarına riayət olunubolunmaması məsələsi müzakirə edilərkən, sorğu alan Tərəf belə bir faktı nəzərə alır ki, müvafiq şəxs ədalət
mühakiməsindən qaçmağa çalışmış və ya onun şəxsi iştirakı olmadan çıxarılmış qərarı şikayət etmək
imkanı ola-ola bunu etməmişdir. Bu həmçinin müvafiq şəxs müəyyən olunmuş qaydada məhkəməyə
çağırıldıqda da məhkəməyə gəlməməyi üstün tutması və məhkəməyə gəlmə vaxtını digər vaxta keçirməyi
xahiş etmədiyi hallarına da aid edilir.
7. Tərəf, bu Fəsilə uyğun olaraq hər hansı bir əməkdaşlıqdan imtina etmək üçün bank sirrinə əsas kimi
istinad edə bilmsz. Onun qanunvericiliyi bunu nəzərdə tutursa, Tərəf bank sirrinin açılması ilə nəticələnə
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bilən əməkdaşlıq haqqında sorğunun icra olunmasını hakim və ya cinayət mühakiməsi sahəsində fəaliyyət
göstərən digər məhkəmə orqanı, o cümlədən prokurorluq tərəfindən təsdiqlənməsini tələb edə bilər.
8. Bu maddənin 1 a) bəndində göstərilən imtina etmək əsaslarına xələl gətirmədən:
a) sorğu alan Tərəf, bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıq üçün maneə kimi, belə bir fakta istinad edə
bilməz ki, istintaq altında olan və ya barəsində sorğu edən Tərəfin orqanları tərəfindən müsadirə haqqında
qərar çıxarılan şəxs hüquqi şəxsdir;
b) barəsində gəlirlərin müsadirə olunması haqqında qərar çıxarılan fiziki şəxsin ölməsi faktı və ya
barəsində gəlirlərin müsadirə olunması haqqında qərar çıxarılan hüquqi şəxsin öz fəaliyyətini
dayandırması faktı 13-cü maddənin 1 a) bəndinə uyğun olaraq yardımın göstərilməsi üçün maneə ola
bilmaz.
Maddə 19
Təxirə salma
Sorğu alan Tərəf sorğuya dair tədbirlərin görülməsini təxirə sala bilər, əgər bu cür tədbirlər onun
orqanları tərəfindən həyata keçirilən istintaqa və ya araşdırmaya xələl gətirə bilərsə.
Maddə 20
Sorğunun qismən və ya şərti təmin edilməsi
Bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlığa imtina etməmişdən və ya onu təxirə salmamışdan öncə sorğu alan
Tərəf lazım gəldikdə sorğu edən Tərəflə məsləhətləşmə apararaq, sorğunun qismən və ya onun zəruri
hesab etdiyi şərtlərlə təmin edilib-edilməməsi məsələsini müzakirə edir.
BÖLMƏ 6
SƏNƏDLƏRİN VERİLMƏSİ VƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ
Maddə 21
Sənədlərin verilməsi
1. Tərəflər ibtidai tədbirlərə və müsadirəyə aid olan məhkəmə sənədlərinin verilməsinə dair bir-birinə
hərtərəfli köməklik göstərirlər.
2. Bu maddədə heç nə aşağıdakıları məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmayıbdır:
a) məhkəmə sənədlərinin poçt vasitəsi ilə xaricdə olan şəxslərə birbaşa göndərilməsi imkanını;
b) göndərən Tərəfin məhkəmə məmurları, vəzifəli şəxsləri və ya digər səlahiyyətli orqanları üçün
həmin Tərəfin konsulluq idarələri va ya alan Tərəfin məhkəmə məmurları, vəzifəli şəxsləri və ya digər
səlahiyyətli orqanları vasitəsi ilə məhkəmə sənədlərinin birbaşa təqdim edilməsi imkanını, əgər alan Tərəf
bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma haqqında sənədini Avropa Şurasının Baş Katibinə təqdim edərkən əks məzmunlu bəyanat
etməzsə.
3. Göndərən Tərəfin qəbul etdiyi ibtidai tədbirlər və ya müsadirə haqqında çıxardığı qərarlara aid olan
məhkəmə sənədlərini xaricdə olan şəxslərə təqdim edəndə, həmin Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq
bu şəxslərin sərəncamında hansı hüquqi müdafiə tədbirlərinin olmasını göstərir.
Maddə 22
Xarici qərarların tanınması
1. Sorğu alan Tərəf 3-cü və 4-cü bölmələrə uyğun olaraq əməkdaşlıq haqqında sorğunu müzakirə
edərkən, üçüncü şəxslərin hüquqları barəsində sorğu edən Tərəfin çıxardığı hər bir məhkəmə qərarını
tanıyacaq.
2. Bu cür tanınmadan imtina oluna bilər, əgər:
a) üçüncü şəxslər öz hüquqlarını bəyan etmək üçün kifayət qədər imkanlara malik olmayıblarsa; və
ya
b) qərar artıq eyni məsələyə dair sorğu alan Tərəfindən çıxarılan qərarla ziddiyyət yaradırsa; və ya
c) bu qərar sorğu alan Tərəfin dövlətçilik əsasları (ordre public) ilə uzlaşmırsa; və ya
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d) qərar sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müstəsna yurisdiksiyasına aid olan
müddəalara zidd olaraq qəbul edilmişdirsə.
BÖLMƏ 7
PROSESSUAL VƏ DİGƏR ÜMUMİ NORMALAR
Maddə 23
Mərkəzi orqan
1. Tərəflər, bu Fəsilə uyğun olaraq sorğuların göndərilməsinə və onlara cavabların alınmasına, bu cür
sorğuların icra edilməsinə və ya onların icra edilməsi üçün müvafiq səlahiyyətə malik olan orqanlara
ötürülməsinə görə cavabdeh olan mərkəzi orqan və ya, əgər bu zəruridirsə, orqanlar təyin edirlər.
2. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təyin
etdiyi orqanların adı və ünvanları barədə Avropa Şurasının Baş Katibini məlumatlandırır.
Maddə 24
Birbaşa əlaqələr
1. Mərkəzi orqanlar bir-biri ilə birbaşa əlaqə saxlayır.
2. Təxirə salınmaz hallarda sorğular və məlumatlar bu fəsilə uyğun olaraq sorğu edən Tərəfin
məhkəmə orqanları, o cümlədən prokurorluğu tərəfindən birbaşa göndərilə bilər. Belə hallarda sorğunun
və ya məlumatın surəti eyni zamanda sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı vasitəsi ilə sorğu alan Tərəfin
mərkəzi orqanına göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq hər bir sorğu və ya məlumat Beynəlxalq cinayət
polisi təşkilatı (İNTERPOL) vasitəsi ilə göndərilə bilər.
4. Əgər sorğu, bu maddənin 2-ci bəndi ilə edilirsə və əgər bu sorğunu alan orqan onu baxmağa
səlahiyyətli deyilsə, o, sorğunu öz ölkəsinin səlahiyyətli orqanına ötürür və bu barədə bilavasitə sorğu
edən Tərəfi məlumatlandırır.
5. Bu fəslin 2-ci bölməsinə uyğun olaraq məcburi tədbirlər nəzərdə tutmayan sorğu və məlumatlar
sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən bilavasitə sorğu alan Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına
göndərilə bilər.
Maddə 25
Sorğunun forması və dillər
1. Bu fəsilə uyğun olaraq bütün sorğular yazılı şəkildə olur. Telefaks kimi müasir elektrik rabitə
vasitələrindən istifadə etməyə icazə verilir.
2. Bu maddənin 3-cü bəndini nəzərə alaraq sorğuların və ya köməkçi sənədlərin tərcüməsi tələb
olunmur.
3. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, tasdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı
bəyannamədə bəyan edə bilər ki, o, ona göndərilən sorğuların və köməkçi sənədlərin onun doğma dilində,
Avropa Şurasının hər hansı bir rəsmi dilində və ya onun qeyd etdiyi hər hansı bir dildə olan tərcümə ilə
müşayiət olunmasına tələb etmək hüququnu özündə saxlayır. Bununla əlaqədar, o, onun göstərdiyi hər
hansı bir digər dilə tərcümə olunmasına hazır olduğunu bəyan edə bilər. Digər Tərəflər qarşılıqlı
qaydalarını tətbiq edə bilər.
Maddə 26
Leqallaşdırma
Bu fəsilə uyğun olaraq göndərilən sənədlər leqallaşdırmağa dair bütün formallıqlardan azaddır.
Maddə 27
Sorğunun məzmunu
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1. Əməkdaşlıq haqqında hər bir sorğuda bu fəsilə uyğun olaraq aşağıdakılar göstərilir:
a) sorğu edən orqan və istintaqı və ya araşdırmanı aparan orqan;
b) sorğunun predmeti və sorğu üçün əsas;
c) məhkəmə sənədlərinin verilməsi istisna olmaqla suallar, o cümlədən ibtidai araşdırma və ya
məhkəmə icraatı ilə əlaqədar işə aid olan faktlar (məsələn, hüquqpozmanın tarixi, yeri və törədilmə
şəraiti);
d) əgər əməkdaşlıq məcburi tədbirlərin görülməsini tələb edirsə;
i) əsasnamələrin və ya qanunların mətnləri və ya bu mümkün olmadıqda tətbiq edilən qanunun
xülasəsi; və
ii) analoji nəticələrə gətirib çıxaran istənilən tədbirin və ya hər hansı bir digər tədbirin sorğu edən
Tərəfin ərazisində onun öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq görülə bilməsi barədə müraciət;
e) Lazım gəldikdə və mümkün qədər:
i) müəyyən şəxs və ya şəxslərin adını, doğulduğu tarixi və yeri, milliyyətini, olduğu yeri
göstərilməklə, habelə əgər söhbət hüquqi şəxsdən gedirsə onun qərargahı haqqında məlumat;
ii) sorğunun obyekti olan əmlak barəsində məlumat, onun olduğu yer, onun müvafiq şəxs və ya
şəxslərlə, eləcə də hüquqpozma ilə əlaqəsi, habelə digər şəxslərin bu əmlaka olan hüquqları barədə hər
hansı bir məlumat; və
f) sorğu edən Tərəfin fikrincə müvafiq hesab etdiyi hər hansı bir konkret prosedur.
2. Müəyyən məbləğin ödənilməsi tələbi formasında olan müsadirə haqqında qərarın obyekti ola bilən
əmlakın üzərinə həbs qoyma ilə əlaqədar III bölməyə uyğun olaraq ibtidai tədbirlərin görülməsi haqqında
sorğuda həmin əmlaka görə alınmalı maksimal məbləğ də göstərilir.
3. 1-ci bənddə göstərilən məlumatdan savayı IV bölməyə uyğun olaraq verilən sorğu aşağıdakıları əks
edir:
a) 13-cü maddənin 1 a) bəndi ilə əlaqədar:
i) sorğu edən Tərəfin məhkəməsi tərəfindən çıxarılan müsadirə haqqında qərarın təsdiq olunmuş surəti
və bu qərarın çıxarılmasını əsaslandıran səbəblərin açıqlanması, əgər onlar qərarın özündə açıqlanmırsa;
ii) müsadirə haqqında qərarın icra oluna bilməsi və ona adi qaydada şikayət verilə bilməməsi haqqında
sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanının təsdiqi;
iii) qərarın hansı dərəcədə icra ediləcəyi haqqında məlumatlar;
iv) ibtidai tədbirlərin görülməsi zərurətinə dair məlumatlar;
b) 13-cü maddənin 1b) bəndi ilə əlaqədar sorğu edən Tərəfin əsaslandığı və sorğu alan Tərəf üçün öz
qanunvericiliyi əsasında qərarın qəbul edilməsi üçün kifayət qədər əsaslı olan faktların açıqlanması;
c) əgər üçüncü şəxslərin öz hüquqlarını bəyan etməyə imkanları olmuşdursa, həmin imkanları təsdiq
edən sənədlər.
Maddə 28
Düzgün edilməyən sorğular
1. Sorğu bu fəslin müddəalarına uyğun gəlmirsə və ya əgər onda göstərilən məlumat sorğu alan Tərəfə
onun əsasında qərar qəbul etmək üçün kifayət qədər deyilsə, həmin Tərəf, sorğu edən Tərəfi sorğuda
dəyişikliklərin edilməsini və ya ona lazımi məlumatın əlavə edilməsini xahiş edə bilər.
2. Sorğu alan Tərəf bu cür dəyişikliklərin və əlavələrin alınması üçün müddət müəyyən edə bilər.
3. Bu fəslin IV bölməsinə uyğun olaraq edilmiş sorğu ilə əlaqədar tələb olunan dəyişikliklərin və
əlavələrin alınması üçün sorğu alan Tərəf, bu fəsilin 2-ci va 3-cü bölmələrində göstərilən hər bir tədbiri
görə bilər.
Maddə 29
Sorğuların çoxluğu
1. Əgər sorğu alan Tərəf, bu fəslin 3-cü və 4-cü bölməsinə uyğun olaraq eyni şəxs və ya eyni əmlak
barəsində birdən çox sorğu alırsa, sorğuların çoxluğu, sorğu alan Tərəf üçün ibtidai tədbirlərin görülməsini
tələb edən sorğular üzrə hərəkətlərin edilməsinə mane olmur.
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2. Bu fəslin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq göndərilən sorğular çoxluq təşkil etdikdə, sorğu alan Tərəf
sorğu edən Tərəflərlə məsləhətləşmələr aparır.
Maddə 30
Səbəblərin göstərilməsi vacibliyi
Sorğu alan Tərəf, bu fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıq haqqında sorğuya dair etdiyi imtinanın, təxirə
salmanın və ya müəyyən şərtlərin qoyulmasının səbəblərini göstərməlidir.
Maddə 31
İnformasiya
1. Sorğu alan Tərəf sorğu edən Tərəfi təxirəsalmadan aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) bu Fəsilə uyğun olaraq edilmiş sorğu əsasında görülən hərəkətlər;
b) sorğu əsasında görülən hərəkətlərin yekun nəticələri;
c) bu Fəsilə uyğun olaraq edilmiş sorğuya tam və ya qismən imtina, təxirə salma və ya şərtlər;
d) istənilən tədbirlərin yerinə yetirilməsini mümkün edə bilməyən və ya onun yerinə yetirilməsini
əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirən hər bir hallar;
e) bu Fəslin 2-ci və 3-cü bölmələrinə uyğun olaraq edilmiş sorğu əsasında ibtidai tədbirlər görməyə
zərurət yarandıqda, öz daxili qanunvericiliyinin həmin tədbirlərin avtomatik ləğv olunmasını tələb edən
müddəaları.
2. Sorğu edən Tərəf sorğu alan Tərəfi təxirəsalmadan aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
a) müsadirə haqqında qərarın öz qüvvəsinin tam və ya qismən itirməsi ilə əlaqədar olan hər bir təkrar
müzakirə, qərar və ya digər məsələlər;
b) bu Fəsilə uyğun olaraq hər hansı bir hərəkətin haqsız olduğunu əsaslandıran hər hansı bir faktiki və
ya hüquqi dəyişikliklər;
3. Əgər Tərəf eyni qərar əsasında əmlakın bir neçə Tərəfdə müsadirəsi haqqında vəsatət verirsə, o, bu
barədə qararın icrası ilə əlaqəsi olan digər Tərəfləri məlumatlandırır.
Maddə 32
İstifadənin məhdudlaşdırılması
1. Sorğu alan Tərəf, sorğunun icrası üçün sorğuda göstəriləndən fərqli olaraq alınmış məlumatın və ya
sübutun, sorğu edən Tərəfin orqanları tərəfindən ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı üçün onun
əvvəlcədən razılığı olmadan istifadə olunmaması və ya ötürülməməsi barədə şərt qoya bilər.
2. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı
bəyannamədə bəyan edə bilər ki, bu Fəsilə uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumat və ya sübutlar sorğu
edən Tərəfin orqanları tərəfindən, sorğuda göstərilənlərdən savayı ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı
üçün onun əvvəlcədən razılığı olmadan istifadə edilə və ya ötürülə bilməz.
Maddə 33
Məxfilik
1. Sorğu alan Tərəf sorğu edən Tərəfdən tələb edə bilər ki, o faktları və sorğunun məzmununu gizli
saxlasın və yalnız onu sorğunun icrası üçün lazım olan həcmdə açıqlasın. Əgər sorğu alan Tərəf məxfiliyin
tələblərini yerinə yetirə bilmirsə, o, təxirə salmadan bu barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Sorğu alan Tərəf, əgər onu bu barədə xahiş edirlərsə və əgər bu onun daxili qanunvericiliyinin əsas
prinsiplərinə zidd deyilsə, sorğu edən Tərəfin təqdim etdiyi sübutları və məlumatı gizli saxlayır və yalnız
onu ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı üçün lazım olan sorğuda göstərilən həcmdə açıqlayır.
3. 10-cu maddəyə uyğun olaraq məlumat almış Tərəf, (əvvəlcədən sorğu təqdim etmədən) öz daxili
qanunvericiliyinin müddəalarını nəzərə alaraq məxfiliyə dair həmin məlumatı təqdim etmiş Tərəfin bütün
tələblərini yerinə yetirir. Əgər o, bu tələbləri yerinə yetirə bilmirsə, o, bu barədə məlumatı təqdim etmiş
Tərəfi məlumatlandırır.
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Maddə 34
Məsrəflər
Sorğunun icrası ilə əlaqədar olan adi məsrəflər sorğu alan Tərəfdən ödənilir. Əgər məsrəflər həddindən
artıqdırsa və ya fövqəladə xarakter daşıyırsa, Tərəflər sorğunun icra edilməsi şərtləri və məsrəflərin
ödənilməsi barədə razılığa gəlirlər.
Maddə 35
Zərər
1. Əgər hər hansı bir şəxs, bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıqla əlaqədar hərəkət və ya hərəkətsizliklə
dəyən zərərin yetirilməsinə görə məsuliyyət haqqında iddia verərsə, Tərəflər lazım gəldikdə, bu zərərin
ödənilməsi üçün hər hansı bir məbləğin bölüşdürülməsi məqsədi ilə bir-biri ilə məsləhətləşmələrin
aparılması mümkünlüyünü müzakirə edəcəkdir.
2. Zərərin yetirilməsinə görə məsuliyyət haqqında iddia almış Tərəf, əgər Tərəfin bu işə aidiyyatı varsa,
bu barədə digər Tərəfi məlumatlandırmaq üçün tədbirlər görür.
Fəsil IV
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 36
İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzv-dövlətləri və onun işlənib hazırlanmasında iştirak edən digər
üzv olmayan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
Bu Tərəflər öz bağlılığını aşağıdakılarla ifadə edə bilər:
a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında qeyd-şərt etmədən imzalama, və ya
b) sonradan ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə ilə ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə
haqqında qeyd-şərt etməklə imzalama.
2. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş Katibinə
saxlanca verilir.
3. Bu Konvensiya, üç dövlət, hansılardan ki, ikisi Avropa Şurasının üzv-dövlətidir, 1-ci bəndin
müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya öz bağlılığını ifadə etdiyi tarixdən etibaran üç aydan sonra
gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
4. Bu Konvensiyanı imzalayan hər bir dövlətə münasibətdə, hansı ki, sonradan ona öz bağlılığını ifadə
edəcək, bu Konvensiya, onlar 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya öz bağlılığını
ifadə etdiyi tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 37
Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi, Konvensiyanın
İştirakçı-dövlətləri ilə masləhətləşmələr apararaq Şuranın üzvü olmayan və onun işlənib hazırlanmasında
iştirak etməyən istənilən dövləti Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər, bu şərtlə ki, müvafiq qərar
Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi səs çoxluğu ilə qəbul edilsin
və Komitədə Tərəflərin nümayəndələri tərəfindən yekdil səslə bəyənilsin.
2. Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlət üçün bu Konvensiya qoşulmaq haqqında sənədi Avropa
Şurasının Baş Katibinə saxlanca verdiyi tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 38
Ərazi üzrə tətbiq
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1. Hər bir dövlət, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bu Konvensiyanın hansı ərazi və ya ərazilərə
tətbiq edilməsini göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf, hər bir sonrakı dövrdə Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat verməklə, bu
Konvensiyanın təsirinin həmin bəyanatda göstərilmiş hər hansı bir digər əraziyə tətbiq edilməsini
genişləndirə bilər. Konvensiya bu cür əraziyə münasibətdə Baş Katib tərəfindən bu cür bəyanat alınan
tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki bəndə uyğun olaraq göndərilmiş hər bir bəyanat həmin bəyanatda göstərilən
hər hansı bir əraziyə dair Baş Katibin adına bildiriş təqdim etməklə geri götürülə bilər. Geriyə götürmə
Baş Katib tərəfindən bu cür bəyanat alınan tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 39
Digər konvensiya və sazişlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya konkret məsələlər üzrə çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn hüquq və
öhdəliklərə toxunmur.
2. Konvensiyanın Tərəfləri, bu Konvensiyada toxunan məsələlərə dair onun müddəalarına əlavə etmək
və ya möhkəmləndirmək və ya onda əks olunan prinsiplərin tətbiqini asanlaşdırmaq məqsədi ilə öz
aralarında ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilər.
3. Əgər iki və ya bir neçə Tərəf, artıq bu Konvensiyanın toxunduğu hər hansı bir məsələyə dair saziş
və ya müqavilə bağlayıblarsa və ya bu məsələyə dair öz əlaqələrini digər qaydada müəyyənləşdiriblərsə,
onlar, əgər bu beynəlxalq əməkdaşlığa yardım edirsə, bu Konvensiyanın əvəzinə həmin sazişi və ya
müqaviləni tətbiq edə bilər və ya müvafiq qaydada öz əlaqələrini tənzimləyə bilər.
Maddə 40
Qeyd-şərtlər
1. Hər bir dövlət, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə haqqında
sənədini saxlanca təqdim edərkən 2-ci maddənin 2-ci bəndi: 6-cı maddənin 4-cü bəndi; 14-cü maddənin
3-cü bəndi; 21-ci maddənin 2-ci bəndi; 25-ci maddənin 3-cü bəndi; və 32-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun
olaraq bir və ya bir neçə qeyd-şərtin tətbiq edilməsi haqqında bəyan edə bilər. Digər hər hansı bir qeydşərtlər edilə bilməz.
2. Yuxarıda göstərilən bəndə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş hər bir dövlət təqdim etdiyi qeyd-şərti
Avropa Şurası Baş Katibinin adına bildiriş göndərməklə tam və ya qismən geri çağıra bilər. Geriyə
götürmə, Baş Katib bu cür bildirişi aldığı gün qüvvəyə minir.
3. Bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına dair qeyd-şərt etmiş Tərəf həmin müddəanın digər hər
hansı bir Tərəf tərəfindən tətbiq edilməsini tələb edə bilməz, lakin, əgər bu qeyd-şərt hissəvi xarakter
daşıyırsa və ya şərtidirsə, bu cür qeyd-şərti etmiş Tərəf həmin müvafiq müddəanın yerinə yetirilməsini özü
qəbul etdiyi həcmdə tələb edə bilər.
Maddə 41
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi haqqında təkliflər hər bir Tərəfdən təqdim edilə bilər, təqdim
edilən təkliflər Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən Şuranın üzv-dövlətlərinə və 37-cı maddənin
müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyaya qoşulan və ya qoşulmaq təklifi alan Şuranın üzvü olmayan
hər bir dövlətə ötürülür.
2. Bu və ya digər Tərəfdən təqdim edilən düzəliş Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsinə
ötürülür, hansı ki, öz növbəsində həmin düzəlişə dair öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsinin
təqdim etdiyi rəyini müzakirə edərək həmin düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş hər hansı bir
düzəlişin mətni qəbul olunmaq üçün Tərəflərə göndərilir.
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5. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş hər hansı bir düzəliş, bütün Tərəflər bu
düzəlişin qəbul edilməsi barədə Baş Katibi məlumatlandırdıqları tarixdən sonra gələn otuzuncu gün
qüvvəyə minir.
Maddə 42
Mübahisələrin həll edilməsi
1. Avropa Şurasının cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsi müntəzəm əsaslarla bu
Konvensiyanın şərhi və tətbiqi barədə məlumatlandırılır.
2. Bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi ilə əlaqədar Tərəflər arasında fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə,
Tərəflər həmin fikir ayrılığını danışıqlar və ya öz seçimlərinə uyğun şəkildə hər hansı bir digər dinc üsulla
həll etməyə, o cümlədən mübahisənin Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsinə, qərarları
Tərəflər üçün məcburi olan arbitraj məhkəməsinə və ya müvafiq Tərəflərin razılığa gəldiklərinə
əsasən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edilməsinə çalışırlar.
Maddə 43
Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf, Avropa Şurasının Baş Katibinin adına bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı istənilən
zaman denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya Baş Katib bildirişi aldığı tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü
qüvvəyə minir.
3. Lakin barəsində bu cür denonsasiya qüvvəyə minənə qədər, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun
olaraq xahiş olunan müsadirənin 14-cü maddəyə uyğun olaraq icra edilməsinə dair bu Konvensiyanın
tətbiqi davam edir.
Maddə 44
Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibi Şuranın üzv-dövlətlərinə və bu Konvensiyaya qoşulan digər hər hansı bir
dövlətə aşağıdakılar barədə bildirir:
a) hər bir imzalama;
b) hər hansı bir ratifikasiya fərmanlarının, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədlərin
saxlanca təqdim edilməsi;
c) 36-cı və 37-ci maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın hər hansı bir qüvvəyə minmə tarixi;
d) 40-cı maddənin 1-cı bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt;
e) bu Konvensiyaya aid olan hər hansı bir hərəkət, bildiriş və ya məlumat.
Buna təsdiq olaraq, lazımi qaydada təyin edilmiş aşağıda imza edənlər, bu Konvensiyanı imzaladılar.
08 noyabr 1990-cı il tarixdə Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn bir
nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərində saxlanılacaqdır. Avropa
Şurasının Baş Katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Avropa Şurasının hər bir üzv-dövlətinə,
Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak edən Şuranın üzvü olmayan dövlətlərə və Konvensiyaya
qoşulmaq haqqında təklif alan hər bir dövlətə göndərəcəkdir.
«Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi
və müsadirə edilməsi haqqında» Konvensiyaya
QEYD-ŞƏRTLƏR VƏ BƏYANATLAR HAQQINDA
(1990-cı ildə qəbul edilmişdir, 1993-cü ildə qüvvəyə minmişdir)
QEYD-ŞƏRTLƏR
1. «Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 4-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, 6cı maddənin 1-ci bəndi yalnız Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində müəyyən edilmiş
əməllərə tətbiq edilir».
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2. «Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 3-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 2-ci bəndi Azərbaycan Respublikasının konstitusion prinsiplərinə riayət
olunmaqla tətbiq ediləcək».
3. «Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
bütün məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi vasitəsi ilə
həyata keçirilməlidir».
4. «Konvensiyanın 25-ci maddəsinin 3-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
sorğular və ona əlavə edilən sənədlər Azərbaycan və ya ingilis dilinə tərcümə edilməklə təqdim
olunmalıdır».
5. «Konvensiyanın 32-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi məlumat və ya sübutlar, onun ilkin razılığı olmadan sorğu edən
Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən sorğuda göstərilməmiş ibtidai istintaq və ya məhkəmə icraatı
məqsədləri üçün istifadə oluna və ya ötürülə bilməz».
BƏYANATLAR:
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)».
2. «Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
23-cü maddənin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının mərkəzi orqanı kimi Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi müəyyən edilir.
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 3700073, İnşaatçılar prospekti, 1».
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"Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasının və ona əlavə
protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1959-cu il aprelin 20-də Strasburq şəhərində imzalanmış "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım
haqqında" Avropa Konvensiyası müvafiq bəyanatlar və qeyd-şərtlər ilə (bəyanatların və qeyd-şərtlərin
mətnləri əlavə olunur) və 1978-ci il martın 17-də Strasburq şəhərində imzalanmış "Cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol müvafiq bəyanat və qeyd-şərtlə
(bəyanatın və qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart 2003-cü il
№ 421-IIQ
Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
Strasburq, 20 aprel 1959-cu il
Preambula
Avropa Şurasının üzvləri bu Konvensiyanı imzalayan Hökumətlər
hesab edərək ki, Avropa Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaqdır,
əmin olaraq ki, cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım sahəsində ümumi qaydaların qəbul edilməsi
bu məqsədin nail olunmasına yardım edəcək,
hesab edərək ki, bu cür qarşılıqlı yardım artıq 13 dekabr 1857-ci ildə imzalanmış Konvensiyanın
predmeti olan verilmə məsələsi ilə əlaqədardır,
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BÖLMƏ I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, cəzası yardım haqqında
sorğu edilən zaman sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanlarının cinayət yurisdiksiyası altına düşən
cinayətlərə görə, cinayət təqibi məsələsində qarşılıqlı əsaslarla bir-birinə ən geniş hüquqi yardımın
göstərilməsini öz öhdələrinə götürürlər.
2. Bu Konvensiya həbsetmələrə, hökmlərin icrasına, habelə ümumi cinayət hüququna əsasən bu kimi
cinayətlərə aid olmayan hərbi cinayətlərə tətbiq edilmir.
Maddə 2
Yardımdan imtina edilə bilər:
a) əgər sorğu, sorğunu alan Tərəfin siyasi cinayət, siyasi cinayətlə əlaqəsi olan cinayət və ya maliyyə
cinayəti hesab etdiyi cinayətə aiddirsə;
b) əgər sorğunu alan Tərəf hesab edirsə ki, sorğunun yerinə yetirilməsi onun ölkəsinin suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli maraqlarına zərər yetirə bilər.
BÖLMƏ II
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MƏHKƏMƏ TAPŞIRIQLARI
Maddə 3
1. Sorğunu alan Tərəf onun qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən qaydada cinayət işlərinə aid olan və
şahid ifadələrinin alınması və ya maddi sübutların, materialların və ya sənədlərin ötürülməsi məqsədi ilə
sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanları tərəfindən ona göndərilən istənilən məhkəmə tapşırıqlarını yerinə
yetirir.
2. Əgər sorğu edən Tərəf istəyirsə ki, şahidlər və ekspertlər ifadəni and içərək versinlər, onda o, bu
barədə xüsusi olaraq xahiş edir, sorğunu alan Tərəf isə, əgər onun ölkəsinin qanunvericiliyi bunu qadağan
etmirsə, bu xahişi yerinə yetirir.
3. Sorğunu alan Tərəf tələb edilən materialların və ya sənədlərin təsdiqlənmiş surətlərini və ya
təsdiqlənmiş fotosurətlərini ötürə bilər, əgər ancaq sorğu edən Tərəf xüsusi olaraq orijinalları tələb etmirsə,
sorğunu alan Tərəf xahişi yerinə yetirmək üçün bütün səyləri göstərir.
Maddə 4
1. Sorğu edən Tərəfin xüsusi xahişinə əsasən sorğunu alan Tərəf məhkəmə tapşırıqlarının tarixini və
icra edildiyi yeri göstərir. Əgər sorğunu alan Tərəfin buna razılığı olarsa, rəsmi və maraqlı şəxslər iştirak
edə bilərlər.
Maddə 5
1. İstənilən razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və yaxud öz ratifikasiya fərmanını və
ya qoşulmaq haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinə ünvanladığı bəyannamə
vasitəsi ilə axtarış və ya əmlak üzərinə həbs qoyma ilə əlaqədar olan məhkəmə tapşırıqlarının icra edilməsi
hüququnu aşağıdakı bir və ya bir neçə şərtlərə riayət etməklə özündə saxlaya bilər:
a) məhkəmə tapşırığı ilə əlaqəsi olan cinayət istər sorğu edən Tərəfin qanunu, istərsə də sorğunu alan
Tərəfin qanunu ilə cəzalandırılan cinayətdirsə;
b) məhkəmə tapşırığı ilə əlaqəsi olan cinayət sorğunu alan Tərəfdə verilməni nəzərdə tutan
cinayətdirsə;
c) məhkəmə tapşırığının yerinə yetirilməsi sorğunu alan Tərəfin qanunvericiliyinə zidd deyilsə.
2. Razılığa gələn Tərəf bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat verərsə, istənilən digər Tərəf
qarşılılıq qaydasını tətbiq edə bilər.
Maddə 6
1. Sorğunu alan Tərəf tələb edilən əşyaların, materialların və ya sənədlərin verilməsini təxirə sala bilər,
əgər göstərilən əşyalar, materiallar və ya sənədlər cari cinayət məhkəmə icraatı ilə bağlı onun özünə
lazımdırsa.
2. Məhkəmə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün verilmiş hər bir əşyaların, habelə materialların və
sənədlərin əsliləri, əgər sorğunu alan Tərəf onlardan imtina etməzsə, sorğu edən Tərəfdən sorğunu alan
Tərəfə olduqca qısa müddət ərzində qaytarılır.
BÖLMƏ III
MƏHKƏMƏ SƏNƏDLƏRİNİN VƏ QƏRARLARININ VERİLMƏSİ, ŞAHİDLƏRİN,
EKSPERTLƏRİN VƏ TƏQSİRLƏNDİRİLƏN ŞƏXSİN MƏHKƏMƏYƏ GƏLMƏSİ
Maddə 7
1. Sorğunu alan Tərəf sorğu edən Tərəfdən, ona bu məqsədlə ötürülmüş məhkəmə sənədlərinin və
qərarlarının verilməsini həyata keçirir.
Sənədlərinin və ya qərarın ünvan sahibinə sadəcə təqdim edilmə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Əgər sorğu
edən Tərəf xüsusi olaraq bu barədə xahiş edirsə, onda təqdimetmə sorğunu alan Tərəf tərəfindən analoji
sənədlər üçün öz qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən qaydada və ya bu cür qanunvericiliyə uyğun gələn
xüsusi qaydada həyata keçirilir.
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2. Təqdimetmə faktı ünvan sahibi tərəfindən tarixi qoyulan və imzalanan qəbzlə və ya sorğunu alan
Tərəfin təqdimetmənin baş tutması haqqında olan təqdimetmənin formasını və tarixini göstərdiyi ərizəsi ilə
təsdiqlənir. Müvafiq sənəd təxirəsalınmadan sorğu edən Tərəfə göndərilir. Sorğunu alan Tərəf sorğu edən
Tərəf xahiş etdiyi təqdirdə, təsdiq edir ki, təqdimetmə sorğunu alan Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
həyata keçirilmişdir. Təqdimetmə mümkün olmadığı təqdirdə, səbəblər təcili olaraq sorğunu alan Tərəf
tərəfindən sorğu edən Tərəfə bildirilir.
3. İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını və ya
qoşulma haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanladığı bəyanatda
xahiş edə bilər ki, onun ərazisində olan təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə gəlməsi haqqında çağırış
vərəqəsi məhkəməyə gəlmək tarixi müəyyən edilənə qədər onun səlahiyyətli orqanlarına müəyyən müddət
ərzində ötürülsün. Bu müddət yuxarıda adı çəkilən ərizədə göstərilir və həmin müddət 50 gündən yuxarı
ola bilməz.
Bu müddət, məhkəməyə gəlmə tarixi müəyyən edilərkən və ya çağırış vərəqəsi verilərkən nəzərə alınır.
Maddə 8
Təqdim olunması haqqında Razılığa gələn Tərəf tərəfindən xahiş edilən məhkəməyə gəlmə haqqında
çağırış vərəqəsinə cavab verə bilməyən şahid və ya ekspert, hətta məhkəmə çağırışında sanksiyalar
haqqında xəbərdarlıq mövcud olsa belə, heç bir cəzaya və ya məhdudiyyətlərə məruz qala bilməz, bu şərtlə
ki, o, sonradan könüllü şəkildə sorğu edən Tərəfin ərazisində olmasın və yenidən orada müvafiq qaydada
məhkəməyə çağırılmasın.
Maddə 9
Şahidə və ya ekspertə sorğu edən Tərəf tərəfindən verilən müavinətlər, o cümlədən ödənilən gündəlik
xərclər və nəqliyyat xərcləri onun yaşayış yerindən ən azı işə baxılacaq ölkədə mövcud olan tarif və
qaydalarla nəzərdə tutulan normalara bərabər tutulan normalar əsasında hesablanır.
Maddə 10
1. Əgər sorğu edən Tərəf şahidin və ya ekspertin şəxsən məhkəməyə gəlməsini xüsusilə vacib hesab
edirsə, o, bunu çağırış vərəqəsinin verilməsi haqqında xahişində qeyd edir və sorğu edən Tərəf şahidə və
ya ekspertə məhkəməyə gəlməyi təklif edir.
Sorğunu alan Tərəf şahidin və ya ekspertin cavabı haqqında sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda, xahişdə və ya çağırış vərəqəsində ödənilməli
müavinətlərin, habelə nəqliyyat xərclərinin və gündəlik xərclərin təqribi məbləği göstərilir.
3. Əgər sorğu edən Tərəf xüsusi olaraq bu barədə xahiş edirsə, sorğunu alan Tərəf şahidə və ya ekspertə
avans verə bilər. Avansın məbləği məhkəmə çağırışında göstərilir və sorğu edən Tərəf tərəfindən ödənilir.
Maddə 11
1. Həbs altında olan şəxs, kimin ki, şahid qismində və ya üzləşmə üçün şəxsən gəlməyini sorğu edən
Tərəf xahiş edir, müvəqqəti olaraq işin baxılacağı əraziyə təslim edilir, bu şərtlə ki, o, sorğunu alan Tərəfin
göstərdiyi müddət ərzində və 12-ci maddənin tətbiq oluna biləcəyi həcmdə olan müddəalarına riayət
etməklə geri göndəriləcəkdir.
Təslim etmədən imtina edilə bilər:
a) əgər həbs altında olan şəxs buna razılıq vermirsə;
b) əgər sorğunu alan Tərəfin ərazisində cinayət məhkəmə icraatı üçün onun iştirakı zəruridirsə;
c) əgər ötürmə onun həbs altında olma müddətini artıra bilərsə; və ya
d) əgər onu sorğu edən Tərəfin ərazisinə ötürülməməsi üçün digər qəti əsaslar varsa.
2. 2-ci maddənin müddəalarını nəzərə alaraq əvvəlki bənddə nəzərdə tutulan hallarda, həbs altında olan
şəxsin bu Konvensiyanın Tərəf-dövləti olan üçüncü dövlətin ərazisindən tranzitinə, sorğu edən Tərəfin
ədliyyə nazirliyi tərəfindən tranzit üçün razılığı soruşulan Tərəfin ədliyyə nazirliyinə ünvanlanan vəsatət
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və ona əlavə edilmiş bütün zəruri sənədlər əsasında icazə verilir. Razılığa gələn Tərəf öz vətəndaşlarının
tranziti üçün icazə verməkdən imtina edə bilər.
3. Ötürülmüş şəxs, əgər ancaq ötürülməsi xahiş edilən Tərəf onun azad edilməsini tələb etməzsə, sorğu
edən Tərəfin ərazisində və müvafiq halda tranzit üçün icazəsi xahiş edilən Tərəfin ərazisində tutularaq
saxlanılır.
Maddə 12
1. Vətəndaşlığından asılı olmayaraq məhkəmə çağırış vərəqəsi əsasında sorğu edən Tərəfin məhkəmə
orqanları qarşısında duran şahid və ya ekspert bu Tərəfin ərazisində, sorğu edilən Tərəfin ərazisini tərk
edənə qədər törətdiyi əməllərə görə və məhkumluğa görə cinayət təqibinə, tutulma və ya şəxsi azadlıq
məhdudiyyətlərinə məruz qala bilməz.
2. Vətəndaşlığından asılı olmayaraq məhkəmə çağırış vərəqəsi əsasında barəsində başlanmış məhkəmə
işi əsasında olan əməllərə görə cavab vermək üçün sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanları qarşısında duran
şəxs, məhkəmə çağırış vərəqəsində göstərilmədiyi təqdirdə, Sorğu edilən Tərəfin ərazisini tərk etməmişdən
əvvəl törətdiyi əməllərə və məhkumluğa görə cinayət təqibinə, tutulma və ya şəxsi azadlıq
məhdudiyyətlərinə məruz qala bilməz.
3. Əgər şahid, ekspert və ya cinayət təqibinə məruz qalan şəxs onun iştirakına hüquqi orqanlar
tərəfindən daha zərurət olmadığı tarixdən sonra sonrakı 15 gün ərzində sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk
etməyə imkanının olmasına baxmayaraq, bu ərazidə qalmışdırsa və ya onu tərk etdikdən sonra geri
qayıtmışdırsa, bu maddədə nəzərdə tutulan immunitet qurtarır.
BÖLMƏ IV
MƏHKƏMƏ MATERİALLARI
Maddə 13
1. Sorğu alan Tərəf, oxşar hallarda öz məhkəmə orqanlarının əldə edə biləcəyi həcmdə, razılığa gələn
Tərəfin məhkəmə orqanları tərəfindən soruşulan və cinayət işinin baxılmasında zəruri olan məhkəmə
materiallarından çıxarışları və bununla bağlı məlumatları onlara təqdim edir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallardan başqa, sorğuya, sorğu alan Tərəfin
qanunvericiliyinə, normativ hüquqi aktlarına və təcrübəsinə uyğun cavab veriləcək.
BÖLMƏ V
PROSEDUR
Maddə 14
1. Qarşılıqlı yardım haqqında sorğu özünə aşağıdakı məlumatları daxil edir:
a) sorğunu göndərən orqanın adı;
b) sorğunun predmeti və səbəbi;
c) imkan daxilində, aidiyyatı olan şəxsin şəxsiyyəti və vətəndaşlığı haqqında məlumat; və
d) zəruri olduqda bu şəxsin soyadı və ünvanı;
2. Bundan əlavə 3, 4 və 5-ci maddələrdə nəzərdə tutulan məhkəmə tapşırıqlarında ittiham və faktların
qısa məzmunu əks etdirilir.
Maddə 15
1. 3, 4 və 5-ci maddələrdə qeyd edilən məhkəmə tapşırıqları, habelə 11-ci maddədə qeyd edilən
vəsatətlər sorğu edən Tərəfin ədliyyə nazirliyi tərəfindən sorğunu alan Tərəfin Ədliyyə nazirliyinə
göndərilir, onlara cavab isə həmin kanallarla geri qaytarılır.
2. Təxirəsalınmaz hallarda məhkəmə tapşırıqları bilavasitə sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanları
tərəfindən sorğunu alan Tərəfin məhkəmə orqanlarına göndərilir. Onlara cavablar müvafiq sənədlərlə
birlikdə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən yollarla geri qaytarılır.
3. 13-cü maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan xahişlər maraqlı məhkəmə orqanları tərəfindən
bilavasitə sorğunu alan Tərəfin müvafiq orqanlarına göndərilə bilər və cavablar bilavasitə bu orqanlar
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vasitəsi ilə geri qaytarıla bilər. 13-cü maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan xahişlər sorğu edən Tərəfin
ədliyyə nazirliyi tərəfindən sorğunu alan Tərəfin ədliyyə nazirliyinə göndərilir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulanlardan başqa, qarşılıqlı yardım haqqında
xahişlərin və xüsusilə də ittiham irəli sürülənə qədər istintaqın aparılması haqqında xahişlərin ötürülməsi
bilavasitə hüquqi orqanlar arasında həyata keçirilə bilər.
5. Bu Konvensiya əsasında birbaşa təqdim edilməyə icazə verilən hallarda, bu, Beynəlxalq Cinayət
Polisi Təşkilatı (İnterpol) vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.
6. Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını və ya qoşulma
haqqında sənədi saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat vasitəsi ilə bildirə bilər ki,
yardım haqqında bir neçə və ya bütün sorğular bu maddədə nəzərdə tutulandan fərqli olaraq ona digər
kanallar vasitəsilə göndərilməlidir və yaxud tələb edə bilər ki, bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan
hallarda məhkəmə tapşırığının surəti eyni zamanda onun ədliyyə nazirliyinə göndərilsin.
7. Bu maddənin müddəaları razılığa gələn Tərəflər arasında mövcud olan, onların müvafiq orqanları
arasında yardım haqqında xahişlərin birbaşa ötürülməsini nəzərdə tutan ikitərəfli sazişlərin və ya
razılaşmaların müddəalarına toxunmur.
Maddə 16
1. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına əməl edilməsi şərtilə sorğuların və əlavə edilmiş
sənədlərin tərcüməsi tələb olunmur.
2. Hər bir razılığa gələn Tərəf, imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını və ya qoşulma haqqında
sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat vasitəsilə belə bir tələb etmək
hüququnu özündə saxlaya bilər ki, xahişlər və əlavə edilən sənədlər ona onun ana dilinə və ya Avropa
Şurasının rəsmi dillərindən birinə yaxud da onun göstərdiyi dillərdən birinə tərcümə ilə birlikdə göndərilsin.
Digər razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı prinsipini tətbiq edə bilərlər.
3. Bu maddə, iki və daha artıq Razılığa gələn Tərəflər arasında qüvvədə olan və ya onlar tərəfindən
hazırlanan sazişlərdə və ya razılaşmalarda əks olunan xahişlərin və ya əlavə olunan sənədlərin tərcümə
olunması haqqında müddəalara toxunmur.
Maddə 17
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq göndərilmiş şahid ifadələrinin və ya sənədlərin əsli ilə düzgün
olmasının təsdiq edilməsi tələb olunmur.
Maddə 18
Əgər yardım haqqında xahişi alan orqan onu icra etməyə səlahiyyətli deyilsə, onda ex officio sorğunu
öz ölkəsinin səlahiyyətli orqanına ötürür və bu barədə birbaşa kanallarla, əgər sorğu həmin kanallarla
göndərilmişdirsə, sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
Maddə 19
Qarşılıqlı yardımın göstərilməsinə edilən hər hansı bir imtinaların səbəbi barəsində xəbər verilməlidir.
Maddə 20
10-cu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına əməl olunması şərtilə qarşılıqlı yardım haqqında
xahişlərin yerinə yetirilməsi, sorğunu alan Tərəfin ərazisində ekspertlərin iştirakı və ya 11-ci maddəyə
əsasən tutulan şəxsin aparılması ilə əlaqədar olan xərclər istisna olmaqla, xərclərin ödənilməsinə səbəb
olmur.
BÖLMƏ VI
MƏHKƏMƏ BAXIŞI İLƏ BAĞLI MƏLUMATIN TƏQDİM EDİLMƏSİ
Maddə 21
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1. Razılığa gələn Tərəf tərəfindən digər Tərəfin məhkəmələrində işin araşdırılması ilə bağlı təqdim
edilən məlumatın ötürülməsi, əgər ancaq Razılığa gələn Tərəf 15-ci maddənin 6-cı bəndində nəzərdə
tutulan seçim hüququndan istifadə etmirsə, maraqlı ədliyyə nazirlikləri arasında həyata keçirilir.
2. Sorğunu alan Tərəf onun tərəfindən bu cür məlumat əsasında görülən hər hansı bir tədbirlər haqqında
sorğu edən Tərəfi xəbərdar edir və çıxarılmış hökmə aid olan məhkəmə qərarının surətini göndərir.
3. 16-cı maddənin müddəaları, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilən məlumatlara
münasibətdə tətbiq edilir.
BÖLMƏ VII
MƏHKƏMƏ HÖKMLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN MÜBADİLƏSİ
Maddə 22
Razılığa gələn hər bir Tərəf onun məhkumluq haqqında əməliyyat-statistik informasiya orqanında
qeydə alınmış digər Tərəfin vətəndaşları ilə bağlı bütün cinayət hökmləri və müvafiq tədbirlər haqqında
həmin Tərəfə məlumat verir. Ədliyyə Nazirlikləri belə məlumatları ən azı ildə bir dəfə mübadilə edirlər.
Əgər aidiyyəti olan şəxs iki və ya daha çox Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşları hesab edilirsə və
ərazisində məhkum edilən Tərəfin vətəndaşı deyilsə, məlumat maraqlı Tərəflərin hər birinə göndərilir.
BÖLMƏ VIII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 23
1. İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını və ya
qoşulmaq haqqında sənədini saxlanca verərkən Konvensiyanın istənilən müddəasına və ya müddəalarına
münasibətdə qeyd-şərt edə bilər.
2. Qeyd-şərt etmiş istənilən Razılığa gələn Tərəf, buna şərait imkan verdikdə qeyd-şərti geri götürür.
Qeyd-şərtin geri götürülməsi Avropa Şurasının Baş Katibini xəbərdar etməklə həyata keçirilir.
3. Konvensiyanın müddəalarına münasibətdə qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn Tərəf göstərilən
müddəanın digər Tərəf tərəfindən tətbiq edilməsini yalnız özü bu müddəa ilə razılaşdığı həcmdə təkid edə
bilər.
Maddə 24
Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını və ya qoşulmaq
haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanlandığı bəyanat vasitəsi ilə
Konvensiyanın məqsədləri üçün hansı orqanı məhkəmə orqanı kimi hesab edəcəyini müəyyən edə bilər.
Maddə 25
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Tərəflərin metropoliya ərazilərinə tətbiq edilir.
2. Fransaya münasibətdə bu, həmçinin Əlcəzairə və dəniz departamentlərinə, İtaliyaya münasibətdə
isə İtaliya administrasiyası altında olan Somali ərazilərinə də tətbiq edilir.
3. Almaniya Federativ Respublikası, bu Konvensiyanın tətbiqini Avropa Şurası Baş Katibinin adına
ünvanlanmış xəbərdarlıq vasitəsi ilə Berlin torpağına şamil edə bilər.
4. Niderland Krallığına münasibətdə Konvensiya onun Avropa ərazilərinə tətbiq edilir. Niderland
Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanladığı xəbərdarlıq vasitəsi ilə bu Konvensiyanın tətbiqini
Niderlandın Antil adalarına, Surinam, Niderlandın Yeni Qvineyasına yayıla bilər.
5. İki və daha çox Razılığa gələn Tərəflər arasında birbaşa razılaşmaya əsasən və bu razılaşmada şərh
edilən şərtlərə riayət etməklə, bu Konvensiyanın tətbiqi bu maddənin 1, 2, 3 və 4-cü bəndlərində göstərilən
istənilən bu cür Tərəfin beynəlxalq münasibətlərə görə məsuliyyət daşıdığı ərazilərdən savayı, Tərəflərdən
birinin istənilən ərazisinə yayıla bilər.
Maddə 26
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1. 15-ci maddənin 7-ci bəndinin müddəalarına və 16-cı maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına riayət
etməklə bu Konvensiya tətbiq edildiyi ölkələrə münasibətdə istənilən iki Razılığa gələn Tərəflər arasında
cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardımı nizamlayan istənilən müqavilələrin, konvensiyaların yaxud da
ikitərəfli sazişlərin müddəalarını əvəz edir.
2. Bu Konvensiya müəyyən sahədə qarşılıqlı yardımın konkret aspektlərini tənzimləyən maddələri
nəzərdə tutan və ya nəzərdə tuta bilən istənilən digər ikitərəfli və ya çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyaların
şərtlərinə uyğun olaraq götürülmüş öhdəliklərə xələl gətirmir.
3. Razılığa gələn Tərəflər öz aralarında cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında ikitərəfli
və ya çoxtərəfli sazişləri yalnız bu Konvensiyanın müddəalarının tamamlanması və ya onda nəzərdə tutulan
prinsiplərin tətbiqinə yardım edilməsi məqsədi ilə bağlaya bilərlər.
4. Əgər hər iki və ya daha çox Razılığa gələn Tərəflər arasında cinayət işləri üzrə qarşılıqlı yardım
ümumi qanunvericilik və ya onların müvafiq ərazilərində birgə qarşılıqlı yardım tədbirlərinin qarşılıqlı
tətbiq edilməsini nəzərdə tutan xüsusi sistem əsasında həyata keçirilirsə, həmin Tərəflər bu Konvensiyanın
müddəalarından asılı olmayaraq bu sahədə öz qarşılıqlı münasibətlərini xüsusilə bu cür qanunvericiliyə və
sistemə uyğun şəkildə tənzimləyə bilər. Bu bəndə uyğun olaraq Konvensiyanın qarşılıqlı tətbiqinin
mümkünlüyünü istisna edən Razılığa gələn Tərəflər müvafiq olaraq bu barədə Avropa Şurasının Baş
Katibini xəbərdar edirlər.
Maddə 27
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. O, ratifikasiya
edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verilir.
2. Konvensiya üçüncü ratifikasiya fərmanının saxlanca verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanı imzalayan və sonradan onu ratifikasiya edən istənilən dövlətə münasibətdə
Konvensiya onun ratifikasiya fərmanını saxlanca verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 28
1. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Şuranın üzvü olmayan istənilən dövləti, yalnız o şərtlə bu
Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər ki, bu dəvəti əks etdirən qətnamə Konvensiyanı ratifikasiya etmiş
Şura üzvləri tərəfindən yekdilliklə bəyənilsin.
2. Qoşulma, Avropa Şurasının Baş Katibinə qoşulma haqqında sənədin saxlanca verilməsi ilə həyata
keçirilir və bu sənəd onu saxlanca verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 29
İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı özünə aid olduğu həcmdə Avropa Şurasının Baş
Katibinə bildiriş göndərməklə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Avropa Şurasının Baş Katibi bu cür
bildiriş aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 30
Avropa Şurasının Baş Katibi Şura üzvlərini və bu Konvensiyaya qoşulan istənilən dövlətin hökumətini
aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) onu imzalamış Tərəflərin adları və istənilən ratifikasiya fərmanının və ya qoşulmaq haqqında
sənədin saxlanca verilməsi;
b) bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
c) 5-ci maddənin 1-ci bəndinə, 7-ci maddənin 3-cü bəndinə, 15-ci maddənin 6-cı bəndinə, 16-cı
maddənin 2-ci bəndinə, 24-cü maddəyə, 25-ci maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərinə və ya 26-cı maddənin 4cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq hər hansı bir bildiriş;
d) 23-cü maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq edilən hər hansı bir qeyd-şərt;
e) 23-cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq istənilən qeyd-şərtin geri götürülməsi;
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f) 29-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq denonsasiya haqqında alınan istənilən bildiriş və bu cür
denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix.
Buna təsdiq olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər, bu Konvensiyanı
imzaladılar.
20 aprel 1959-cu ildə Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn bir nüsxədə
eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərində saxlanılacaq. Avropa Şurasının Baş
Katibi Konvensiyanın təsdiq olunmuş surətlərini onu imzalayan və ya ona qoşulan hər bir hökumətə təqdim
edir.
Avropa Şurası
Avropa müqavilələri
№ 099
Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım
haqqında Avropa konvensiyasına
ƏLAVƏ PROTOKOL
Strasburq, 17 mart 1978-ci il
Bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasının Üzv-dövlətləri,
20 aprel 1959-cu ildən Strasburqda imzalanmaq üçün açıq olan Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi
yardım haqqında Avropa Konvensiyasını (bundan sonra Konvensiya kimi adlanacaq) maliyyə cinayətləri
sahəsində tətbiq edilməsini asanlaşdırılmasını arzulayaraq;
habelə Konvensiyaya müvafiq müddəaların əlavə edilməsini məqsədə müvafiq hesab edərək;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
HİSSƏ I
Maddə 1
Razılığa gələn Tərəflər Konvensiyanın 2(a) maddəsində nəzərdə tutulan hüququ, xahişin yalnız
sorğunu alan Tərəfin maliyyə cinayəti hesab etdiyi cinayətə aid olmasına görə, yardımdan imtina etmək
üçün istifadə etmirlər.
Maddə 2
1. Əgər Razılığa gələn Tərəf axtarışa və ya əmlak üzərinə həbs qoymağa dair məhkəmə tapşırıqlarının
icra edilməsini bu şərtlə əsaslandırır ki, məhkəmə tapşırığı üçün əsas olmuş cinayət, həm sorğunu alan
Tərəfin qanunvericiliyi, həm də sorğu edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə cəzalandırılan cinayətdir, onda bu
şərt maliyyə cinayətlərinə o zaman şamil edilir ki, cinayət sorğu edən Tərəfin qanunları ilə cəzalandırılmalı
olsun və sorğunu alan Tərəfin qanunları ilə nəzərdə tutulan analoji cinayətə uyğun gəlsin.
2. Xahişdən imtina edilə bilməz yalnız o əsasla ki, sorğunu alan Tərəfin qanununda vergilərin və ya
rüsumların tutulması nəzərdə tutulmur və ya onda sorğu edən Tərəfin qanununda nəzərdə tutulan vergilərə,
yığımlara, gömrük rüsumlarına və valyuta mübadiləsi qaydalarına oxşar vergilər, yığımlar, gömrük
rüsumları və valyuta mübadiləsi qaydaları nəzərdə tutulmur.
HİSSƏ II
Maddə 3
Konvensiya həmçinin aşağıdakılara tətbiq olunur:
a. hökmün icrasına aid olan materialların ötürülməsinə, cərimələrin tutulmasına və ya məhkəmə
xərclərinin ödənilməsinə;
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b. hökmün elan edilməsinin və ya onun icrasının dayandırılmasına, şərti azadetməyə, hökmün icrasının
başlanmasının təxirə salınmasına, müddətinin uzadılmasına və ya onun icrasının dayandırılmasına aid olan
tədbirlərə.
HİSSƏ III
Maddə 4
Konvensiyanın 22-ci maddəsi aşağıdakı mətnlə əlavə olunur, Konvensiyanın 22-ci maddəsi 1-ci
bəndlə əvəz edilir və aşağıda gələn əlavə 2-ci bəndlə əvəz edilir:
«2. Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf, milli səviyyədə
müvafiq tədbirlərin görülməsi vacibliyinin müzakirə edilməsini mümkün etmək məqsədi ilə digər Tərəfə,
sonuncunun sorğusuna əsasən ittiham hökmünün surətini, sonrakı tədbirlər haqqında məlumatı, eləcə də
işə aid olan digər məlumatı təqdim edir. Bu cür məlumat mübadiləsi müvafiq ədliyyə nazirlikləri arasında
həyata keçirilir.»
HİSSƏ IV
Maddə 5
1. Bu Protokol, Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurasının üzv-dövlətləri tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır. Bu Protokol ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları, qəbuletmə və ya
təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verilir.
2. Bu Protokol, üçüncü ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədin saxlanca
təqdim edilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Bu Protokolu imzalamış və sonradan onu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmiş hər bir dövlətə
münasibətdə, o, ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədin saxlanca təqdim
etdiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının üzv-dövləti, Konvensiyanı eyni zamanda və ya əvvəlcədən ratifikasiya etməmiş,
bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edə bilməz.
Maddə 6
1. Konvensiyaya qoşulan istənilən Dövlət bu Protokola, Protokol qüvvəyə mindikdən sonra qoşula
bilər.
2. Bu cür qoşulma, qoşulma haqqında sənədin Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca təqdim etməklə
həyata keçirilir və onun saxlanca təqdim olunduğu tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 7
1. İstənilən dövlət, imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca verərkən, bu Protokolun tətbiq edilməli ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. İstənilən dövlət öz ratifikasiya fərmanını və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə, qoşulma haqqında
sənədini saxlanca verərkən və ya hər hansı bir sonrakı zaman Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat
verməklə, bu Protokolun tətbiqini bəyanatda əks olunan hər hansı bir digər əraziyə və ya beynəlxalq
əlaqələrinə görə onun məsuliyyət daşıdığı və ya adından öhdəliklər verməyə səlahiyyəti olduğu ərazilərə
şamil edə bilər.
3. Yuxarıda göstərilən bəndlərə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat, onda göstərilən hər
hansı bir əraziyə dair Avropa Şurası Baş Katibinin adına bildiriş təqdim etməklə geri götürə bilər. Bu cür
geriyə götürmə, Avropa Şurasının Baş Katibi bildiriş aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 8
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1. Konvensiyanın müddəalarına dair Razılığa gələn Tərəfin etdiyi qeyd-şərt, əgər Tərəf imzalayarkən
və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim
edərkən digər barədə bəyan etmirsə, eyni zamanda bu Protokola da tətbiq edilir. Analoji prosedur
Konvensiyanın 24-cü maddəsinə əsasən edilmiş bəyanatlara da aid edilir.
2. İstənilən Dövlət imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bəyan edə bilər ki, o,:
a. I hissəni qəbul etməmək və ya onu yalnız 1-ci maddədə qeyd olunan müəyyən cinayətlərə və ya
müəyyən kateqoriya cinayətlərə dair qəbul etmək və ya maliyyə cinayətlərinə dair əmlak üzərinə həbs
qoyma və ya axtarış haqqında məhkəmə tapşırıqlarını yerinə yetirməmək;
b. II Hissəni qəbul etməmək;
c. III Hissəni qəbul etməmək;
hüqüqunu özündə saxlayır.
3. İstənilən Razılığa gələn Tərəf, yuxarıda göstərilən bəndlərə uyğun olaraq etdiyi bəyanatı Avropa
Şurası Baş Katibinin adına bəyanat verməklə geri götürə bilər, hansı ki, alınan gündən qüvvəyə minir.
4. Konvensiyanın müddəalarına dair etdiyi qeyd-şərti, bu Protokolun müddəalarına tətbiq etmiş və ya
bu Protokola qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn Tərəf, bu müddəaların digər Razılığa gələn Tərəf tərəfindən
tətbiq edilməsini tələb edə bilməz, lakin, əgər bu qeyd-şərt qisməndirsə və ya şərtidirsə, o. həmin
müddəanın özü bu müddəa ilə razılaşdığı həcmdə yerinə yetirilməsini tələb edə bilər.
5. Bu Protokolun müddəalarına dair heç bir digər qeyd-şərtlər edilə bilməz.
Maddə 9
Bu Protokolun müddəaları, Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulana dair
Razılığa gələn Tərəflər arasında bağlanmış ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin daha geniş olan
müddəalarının tətbiq edilməsinə mane olmur.
Maddə 10
Cinayət işləri üzrə Avropa Şurasının Avropa Komitəsi bu Protokolun tətbiqinə dair müntəzəm olaraq
məlumatlandırılır və onun tətbiqi ilə bağlı yarana bilən hər bir çətinliklərin barışıq vasitəsi ilə həll
edilməsinə yardım etmək üçün bütün lazımi tədbirlər görür.
Maddə 11
1. İstənilən Razılığa gələn Dövlət Avropa Şurasının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə bu Protokolu
özünə aid olan həcmdə denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya, Avropa Şurasının Baş Katibi bu barədə bildiriş aldığı tarixdən altı ay sonra
qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun denonsasiyasına səbəb olur.
Maddə 12
Avropa Şurasının Baş Katibi Şuranın üzv-dövlətlərinə və bu Konvensiyaya qoşulan istənilən Dövlətə
aşağıdakılar barədə bildirir:
a) Bu Protokol əsasında hər hansı bir imzalama;
b) hər hansı bir ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin
saxlanca təqdim edilməsi;
c) 5-ci və 6-cı maddələrə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi;
d) 7-ci maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq alınmış hər hansı bir bəyanat;
e) 8-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq alınmış hər hansı bir bəyanat;
f) 8-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt;
g) 8-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərtin çıxarılması;
h) 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq denonsasiya haqqında alınmış hər hansı bir bildiriş və
denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix.
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Buna təsdiq olaraq, lazımi qaydada təyin edilmiş aşağıda imza edənlər, bu Protokolu imzaladılar.
17 mart 1978-ci il tarixdə Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki mətn bir
nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərinə saxlanca veriləcəkdir. Avropa
Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş surətləri onu imzalayan və ya ona qoşulan hər bir Dövlətə göndərir.
«Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında»
Avropa Konvensiyası
QEYD-ŞƏRT VƏ BƏYANATLAR HAQQINDA
(1959-cu ildə qəbul edilmişdir, 1962-ci ildə qüvvəyə minmişdir.)
QEYD-ŞƏRT:
«Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallardan başqa aşağıdakı hallarda da yardımdan
imtina edilə bilər:
yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cinayət
hesab edilməyən əməllə bağlı verildikdə; sorğu edən dövlətdə cinayətin törədilməsində şübhə edilən və ya
təqsirləndirilən şəxs barəsində Azərbaycan Respublikasının və ya üçüncü dövlətin məhkəməsinin həmin
cinayət ilə bağlı qüvvəyə minmiş hökmü olduqda; yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan
Respublikasında istintaq edilən və ya məhkəmə baxışında olan cinayət barəsində verildikdə və həmin
sorğunun icrasının təxirə salınması mümkün olmadıqda.
1. «Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)».
2. «Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu Konvensiyanın 3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
cinayət işlərinə aid olan və şahid ifadələrinin alınması üçün məhkəmə tapşırıqları» Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 66-cı maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla yerinə yetiriləcəkdir».
«Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından çıxarış:
Maddə 66. Qohumların əleyhinə ifadə verməyə məcbur etməyə yol verilməməsi
«Heç kəs özünə, arvadına (ərinə) övladlarına, valideynlərinə, qardaşına, bacısına qarşı ifadə verməyə
məcbur edilə bilməz.
Əleyhinə ifadə verməsi məcbur olmayan qohumların tam siyahısı qanunla müəyyən edilir.»
3. «Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, axtarış və əmlak üzərində həbsin qoyulması ilə bağlı
məhkəmə tapşırıqlarını bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin «a» və «c» yarımbəndlərində qeyd
olunan şərtə uyğun olaraq icra ediləcəkdir».
4. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 7-ci maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir ki, şəxsin
məhkəməyə gəlməsi haqqında çağırış vərəqəsi məhkəməyə gəlmə üçün müəyyən olunmuş tarixdən ən azı
50 gün qabaqcadan təqdim edilməlidir».
5. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 15-ci maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, məhkəmə orqanları arasında birbaşa mübadilə edilən yardım haqqında sorğular və digər müşayiətedici
sənədlər eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməlidir».
6. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, sorğu sənədləri və ya Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı digər sənəd Azərbaycan və ya ingilis
dilinə tərcümə edilməklə təqdim edilməlidir».
7. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 24-cü maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir ki,
Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakıları məhkəmə orqanları kimi müəyyən edir:
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi; Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu;
Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri (Konstitusiya Məhkəməsi istisna olmaqla)».
«Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyası»nın Əlavə Protokolu
QEYD-ŞƏRT VƏ BƏYANATLAR HAQQINDA
(1978-ci ildə qəbul edilmişdir, 1982-ci ildə qüvvəyə minmişdir.)
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QEYD-ŞƏRT:
«Protokolun 8-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası I Fəsli yalnız onun
cinayət qanunvericiliyinə əsasən cinayət sayılan əməllər barəsində qəbul etmək, II və III Fəsilləri isə qəbul
etməmək hüququnu özündə saxlayır».
BƏYANAT:
«Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)».
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"Sərhəddən keçən sü axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında" 1992-ci
il tarixli BMT Konvensiyasının "Su və sağlamlıq haqqında" 1999-cu il 17 iyun tarixli Protokoluna
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və
istifadəsi haqqında” 1992-ci il tarixli BMT Konvensiyasının "Su və sağlamlıq haqqında" 1999-cu il 17 iyun
tarixli Protokoluna qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2002-ci il
№ 372-II Q
“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında 1992-ci il
tarixli BMT Konvensiyasının “Su və sağlamlıq haqqında”
PROTOKOLU
İcra edilib Londonda, 17 iyun 1999-cu ildə
Bu Protokolun Tərəfləri,
suyun həyatı davam etdirmək üçün zəruriliyi və insanın əsas tələbatını ödəməkdən ötrü lazımi
miqdarda və keyfiyyətdə su ehtiyatı olmasının insanların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və davamlı
inkişafı üçün əsas şərtlərdən biri olduğunu dərk edərək;
keyfiyyətli təmiz suyun və harmonik və lazımi qaydada fəaliyyət göstərən su mühitinin insanın
sağlamlığı və rifahi üçün xeyrini təsdiq edərək;
səth sularının və yeraltı suların bərpa oluna bilən, insan fəaliyyəti onların miqdarına və keyfiyyətinə
mənfi təsir etdiyi halda isə bərpa olunma qabiliyyəti məhdud olan təbii ehtiyatlar olduğunu, uyğun
keyfiyyət və kəmiyyət hüdudlarının istənilən cür pozulmasının həmin təbii ehtiyatlardan asılı olan
insanların sağlamlığı və rifahı üçün qısamüddətli və uzunmüddətli arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara
biləcəyini, və nəticədə, hidroloji dövrün dayanıqlı idarə edilməsinin həm insan tələbatının təmin olunması
üçün, həm də ətraf mühitin mühafizəsi üçün zəruriliyini nəzərə alaraq;
eləcə də, insanların əsas tələblərini ödəmək üçün lazımi miqdarda və keyfiyyətdə su çatışmazlığı
səbəbindən əhalinin sağlamlığı üçün yaranan arzuolunmaz nəticələri və bu çatışmazlığın xüsusilə zəif, ağır
vəziyyətdə olan və sosial tənhalıq şəraitində yaşayan insanlar üçün ciddi nəticələrini nəzərə alaraq;
su ilə əlaqədar xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması, onların yayılma dərəcəsinin
məhdudlaşdırılması və azaldılması məsələlərinin həlli vacib və təxirəsalınmaz məsələlər olduğunu və bu
məsələlərin ancaq hər bir ölkənin öz daxilində, eləcə də dövlətlər arasında bütün səviyyələrdə və bütün
bölmələr arasında daha sıx əməkdaşlıq əsasında qənaətbəxş həll oluna biləcəyini başa düşərək;
eləcə də, su ilə əlaqədar xəstəliklərə nəzarət və xəstəliklər haqqında erkən xəbərdarlıq və onlara
cavabvermə sistemlərinin yaradılmasının, o xəstəliklərin qarşısını almağın, onların yayılma dərəcəsini
məhdudlaşdırmağın və azaltmağın əsas aspektləri olduğunu başa düşərək;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühit və inkişafa dair Konfransının nəticələrinə (Rio-de-Janeyro,
1992-ci il), o cümlədən ətraf mühitə və inkişafa dair Rio-de-Janeyro bəyannaməsinə və XXI əsr üçün
Gündəliyə və eləcə də XXI əsr üçün Gündəliyin sonradan həyata keçirilmə proqramına (Nyu-York, 1997ci il) və dayanıqlı inkişaf məsələləri üzrə Komissiyanın şirin su ehtiyatlarının dayanıqlı idarə edilməsi
haqqında sonrakı qərarına (Nyu-York, 1998-ci il) əsaslanaraq;
sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə 1992-ci il
Konvensiyasının uyğun müddəalarına əsaslanaraq və həm bu müddəaların daha geniş tətbiqinə kömək
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etməyin, həm də əhalinin sağlamlığının mühafizəsinin möhkəmləndirilməsinə dair sonrakı tədbirlərin
Konvensiyaya əlavə edilməsinin zəruriliyini qeyd edərək;
ətraf mühitə təsirin sərhədlərarası kontekstdə qiymətləndirilməsinə dair 1991-ci il Konvensiyasını,
Sənaye qəzalarının ətraf mühitə sərhəddən keçən təsirinə dair 1992-ci il Konvensiyasını, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının beynəlxalq su axınlarından gəmi işləyə bilməyən tərzdə istifadə hüququ haqqında 1997-ci il
Konvensiyasını və İctimayyətin məlumatdan istifadə edə bilməsinin mümkünlüyü, onun qərar qəbuletmə
prosesində iştirakı və ətraf mühitə dair məsələlərlə ədalət məhkəməsinə müraciət etməyin mümkünlüyü
haqqında 1998-ci il Konvensiyasını nəzərə alaraq;
eləcə də, ətraf mühitə və səhiyyəyə dair 1989-ci il Avropa xartiyasında, ətraf mühitə və səhiyyəyə dair
1994-cü il Helsinki bəyannaməsində və nazirlərin «Avropa üçün ətraf mühit» prosesinə dair
bəyannamələrində, tövsiyyələrində və qətnamələrində olan uyğun prinsipləri, məqsədləri və tövsiyələri
nəzərə alaraq;
Avropadakı digər ekoloji təşəbbüslərin, sənədlərin və proseslərin, eləcə də ətraf mühit və səhiyyə
sahəsində milli fəaliyyət planlarının işlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin və ətraf mühitə dair
milli fəaliyyət planlarının əsaslandırılmış və münasib olduğunu təsdiq edərək;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Avropa regional bürosunun su ilə əlaqədar xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq, onların yayılma
dərəcəsini məhdudlaşdırmaq və azaltmaq məqsədi ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıqları
möhkəmləndirmək üçün artıq göstərilməkdə olan səylərini yüksək qiymətləndirərək;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Avropa regional komitəsinin üzvü olan dövlətlərin ətraf mühitin çirkləndirilməsinə qarşı mübarizəsi və
insanların sağlamlığının və rifahının mühafizə olunmasına kömək edə biləcək su mühitini qoruyub
saxlamaq və bərpa etmək sahəsində əldə etdikləri çoxsaylı müsbət nəticələrdən ruhlanaraq;
aşağıda göstərilənlər barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Məqsəd
Bu Protokolun məqsədi insanların sağlamlığının və rifahının mühafizəsinə həm fərdi, həm də kollektiv
əsasda bütün uyğun səviyyələrdə, daha doğrusu, ümumdövlət miqyasında, eləcə də sərhədlərarası və
beynəlxalq kontekstdə, dayanıqlı inkişaf çərçivəsində su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsini
təkmilləşdirmək yolu ilə, su ekosistemlərinin mühafizəsi və su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınması,
onların yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və azaldılması daxil olmaqla, imkan yaratmaqdan
ibarətdir.
Maddə 2
Terminlərin izahı
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
1. «Su ilə əlaqədar xəstəliklər» istənilən suların miqdarında və keyfiyyətində əmələ gələn
dəyişikliklərin bilavasitə və ya dolayı yolla səbəb olduğu ölüm hadisəsi, əlillik, xəstəlik yaxud sağlamlıq
pozuntuları kimi insan sağlamlığı üçün hər hansı çox mənfi nəticələr deməkdir.
2. «İçməli su» insanların içməli su kimi, yeyinti məhsullarını təmizləmək və yemək hazırlamaq üçün,
şəxsi gigiyena yaxud analoji məqsədlər üçün istifadə etdikləri və ya həmin məqsədlər üçün təyin edilən su
deməkdir.
3. «Yeraltı sular» yer səthindən aşağıdakı hopma layında olan və torpaqla yaxud torpaqaltı qatla
bilavasitə təmasda olan hər hansı sular deməkdir.
4. «Qapalı sular» binanın həm daxilində, həm də xaricində yerüstü şirin yaxud sahilboyu sulardan
ayrılmış, süni surətdə yaradılmış hovuzlar deməkdir.
5. «Sərhəddən keçən sular» iki ya da daha çox dövlət arasındakı sərhədi göstərən və ya sərhədi kəsib
keçən səth suları yaxud yeraltı sular deməkdir; sərhəddən keçən sular bilavasitə dənizə töküldüyü hallarda
həmin sərhəddən keçən suların hüdudları o suların mənsəbini kəsib keçən, suyun sahillərindəki kiçik
dərinliklər xətti üzərində yerləşən nöqtələr arasındakı düz xətt ilə məhdudlaşır.
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6. «Su ilə əlaqədar xəstəliklərin sərhəddən keçən nəticələri» bir Tərəfin tabeliyində olan rayonda
baş verən, digər Tərəfin tabeliyində olan rayondakı suların miqdarının, ya da keyfiyyətinin dəyişməsinin
bilavasitə və ya dolayı yolla səbəb olduğu ölüm, əlillik, xəstəlik yaxud səhhət pozuntuları kimi insan
sağlamlığı üçün çox zərərli nəticələr - bu nəticələrin sərhəddən keçən təsir olub olmamasından asılı
olmayaraq – deməkdir.
7. «Sərhəddən keçən təsir» fiziki mənbəyi bütünlüklə yaxud qismən Konvensiyanın bu və ya digər
Tərəfinin tabeliyində olan rayonda yerləşən sərhəddən keçən suların keyfiyyətinin və miqdarının insan
fəaliyyətinin təsiri dəyişməsi nəticəsində Konvensiyanın digər Tərəfinin tabeliyində yerləşən rayonun ətraf
mühiti üçün yaranan hər hansı çox zərərli nəticə deməkdir. Ətraf mühit üçün zərərli olan bu nəticələrə insan
sağlamlığı və təhlükəsizliyi, bitki və heyvanat aləmi, torpaq, hava, su, iqlim, landşaft və tarixi abidələr
yaxud digər maddi obyektlər üçün zərərli olan amillər və ya bu amillərin qarşılıqlı təsiri aiddir; bu amillərin
dəyişməsi nəticəsində yaranan, mədəni irs üçün yaxud sosial-iqtisadi şərait üçün zərərli olan nəticələr də
yuxarıda göstərilənlərə aiddir.
8. «Sanitariya-profilaktika tədbirləri» insanın həyat fəaliyyətinin və ya məişət sularının ya kollektiv
sistemlər, ya da ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarına və ya müəssisələrə xidmət edən qurğular vasitəsi ilə yığılması,
nəql olunması, emalı və xaric edilməsi, ya da yenidən istifadə edilməsi deməkdir.
9. «Kollektiv sistem»:
a) bir sıra ev təsərrüfatlarını, ya da müəssisələri içməli su ilə təchiz etmək üçün olan sistem və/ya ya
b) bir sıra ev təsərrüfatlarına, ya da müəssisələrə xidmət edən və elecə də, lazım olduqda, sənaye çirkab
sularının yığılmasını, nəqlini, tənzimlənməsini və xaric edilməsini və ya yenidən istifadə edilməsini təmin
edən və işləməsi dövlət sektorunun idarəsi, xüsusi sektorun müəssisəsi, ya da bu iki sektor arasındakı
partnyorluq vasitəsi ilə təmin olunan sistem deməkdir.
10. «Su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsi planı» yeraltı suların qidalandığı zona yaxud
ərazi hüdudlarındakı konkret su ehtiyatlarının və obyektlərinin mənimsənilməsi, istismarı, mühafizəsi onların ekosistemlərinin mühafizəsi də daxil olmaqla – deməkdir.
11. «İctimaiyyət» bir və ya bir neçə fiziki yaxud hüquqi şəxs və milli qanunvericiliyə yaxud təcrübəyə
uyğun olaraq, onların cəmiyyəti, təşkilatı və qrupları deməkdir.
12. «Dövlət orqanı»:
a) milli, regional və digər səviyyələrdə inzibati idarə;
b) milli qanunvericiliyə uyğun olaraq, dövləti, inzibati funksiyaları, ətraf mühitə, səhiyyəyə,
sanitariya-profilaktika tədbirlərinə, su təsərrüfatının idarə edilməsinə və ya su təchizatına aid olan konkret
vəzifələri, fəaliyyətləri və xidmətləri yerinə yetirən fiziki və ya hüquqi şəxslər;
c) dövlət vəzifələrini yaxud funksiyalarını yerinə yetirən, ya da yuxarıdakı a) yaxud b)
yarımbəndlərində göstərilən idarələrin və ya şəxslərin nəzarəti altında əhaliyə xidmət göstərən hər hansı
digər fiziki və hüquqi şəxs;
d) 21-ci maddədə göstərilən, Tərəf olan, istənilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının idarələri
deməkdir. Bu izahata məhkəmə və ya qanunverici orqan kimi fəaliyyət göstərən orqanlar və idarələr daxil
deyil.
13. «Yerli», dövlət səviyyəsindən aşağıda olan ərazi vahidlərinin bütün uyğun səviyyələri deməkdir.
14. «Konvensiya» Helsinkidə 1992-ci il martın 17-də qəbul edilən, sərhəddən keçən suların və
beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiya deməkdir.
15. «Konvensiya Tərəflərinin Müşavirəsi», Konvensiya Tərəflərinin 17-ci maddəyə uyğun olaraq
təsis etdikləri orqan deməkdir.
16. «Tərəf», əgər mətndə başqa cür göstərilməyibsə, öz tərəfindən həmin Protokolla bağlı olmağa
razılıq vermiş yaxud bu Protokolla bağlı olan və onun üçün bu Protokolun qüvvəyə minmiş olduğu dövlət
və ya 21-ci maddədə göstərilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı deməkdir.
17. «Tərəflərin Müşavirəsi» Tərəflərin 16-cı maddəyə uyğun olaraq təsis etdikləri orqan deməkdir.
Maddə 3
Fəaliyyət sahəsi
Bu Protokolun müddəaları:
a) şirin səth sularına;
b) yeraltı sulara;
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c) estuarilərə;
d) bərpa məqsədi ilə, ya da akvakultura metodu ilə balıq istehsalı yaxud molyuskların və
xərçəngkimilərin yığılması və ya istehsalı üçün istifadə olunan sahilboyu sulara;
e) çimmək üçün münasib olan qapalı sulara;
f) yığılma, nəql olunma, təmizlənmə və ya təchiz edilmə prosesində olan sulara;
g) yığılma, nəql olunma, təmizlənmə, atılma və ya təkrar istifadə edilmə prosesində olan çirkab
sularına şamil olunur.
Maddə 4
Ümumi müddəalar
1. Tərəflər su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısını almaq, onların yayılma dərəcəsini məhdudlaşdırmaq
və azaltmaq üçün, məqsədi su ehtiyatlarının dayanıqlı istifadəsi, ətraf mühitdə insan sağlamlığı üçün
təhlükəli olmayan keyfiyyətli suyun təmin olunması və su ekosistemlərinin mühafizəsindən ibarət olan su
təsərrüfatının fəaliyyətinin kompleks idarə edilməsi sistemləri çərçivəsində bütün uyğun tədbirləri görürlər.
2. Tərəflər, o cümlədən aşağıdakıları təmin etmək məqsədi ilə bütün uyğun tədbirləri görürlər:
a) tərkibində insan sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək miqdarda yaxud konsentrasiyada hər hansı
bir mikroorqanizimlər, parazitlər və maddələr olmayan keyfiyyətli içməli su ilə eyni miqdarda təchizat.
Buraya içməli su mənbəyi kimi istifadə olunan su ehtiyatlarının mühafizəsi, suyun təmizlənməsi və
kollektiv sistemlərin yaradılması, onların təkmilləşdirilməsi və normal işlənməsinin təmin edilməsi
daxildir;
b) insan sağlamlığını və ətraf mühitin mühafizəsini lazımi səviyyədə təmin edən standarta uyğun
sanitariya-profilaktika tədbirlərin görülməsi. Buna, əsasən, kollektiv sistemlərin yaradılması, onların
təkmilləşdirilməsi və normal işlənməsinin təmin edilməsi vasitəsi ilə nail olunur;
c) içməli su mənbəyi kimi istifadə olunan su ehtiyatlarının və onların uyğun ekosistemlərinin, digər
mənbələrdən kənd təsərrüfatı, sənaye və başqa tullantılar və təhlükəli maddələrin atılması daxil olmaqla,
çirkləndirilməsindən effektiv mühafizə edilməsi. Bu tədbir insan sağlamlığı və su ekosistemləri üçün
təhlükəli hesab olunan maddələrin tullanmasının və atılmasının effektiv azaldılmasına və aradan
götürülməsinə yönəldilmişdir;
d) insanların sağlamlığını suyun bərpa məqsədi ilə akvakultura üçün istifadə olunması, suyun
molyuskaların və xərçəngkimilərin istehsalı və yığılması üçün, çirkab sularından suvarma üçün istifadə
olunması, ya da çirkab suların emalından alınan tullantıların kənd təsərrüfatında və ya akvakulturada
istifadə olunması nəticəsində yaranan, su ilə əlaqədar xəstəliklərdən mühafizə etmək üçün lazımi tədbirlərin
görülməsi;
e) su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasına yaxud o xəstəliklərin yaranması hadisələrinə səbəb olan
şəraiti izləmək, bu cür alışmalara və hadisələrə və onların təhlükəsinə cavab vermək üçün effektiv
sistemlərin yaradılması.
3. Bundan sonra bu Protokolda «içməli su» və «sanitariya-profilaktika tədbirləri» qeyd edərkən bu
maddənin 2-ci bəndinin tələblərinə cavab verən içməli su və sanitariya-profilaktika tədbirlər nəzərdə
tutulur.
4. Tərəflər bütün bu cür tədbirləri, təklif olunan istənilən tədbirin verəcəyi nəticələri nəzərə alaraq,
onların:
a) insan sağlamlığı,
b) su ehtiyatları və
c) dayanıqlı inkişaf
üçün üstünlükləri, nöqsanları və xərclər daxil olmaqla, qiymətləndirmək əsasında həyata keçirirlər.
5. Tərəflər dayanıqlı olan və əldə olan imkanların həyata keçirilməsinə təkan verən və çərçivələri
daxilində dövlət, xüsusi və könüllü sektorların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətlərilə su ilə əlaqədar
xəstəliklərin qarşısının alınması, onların yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və azaldılması məqsədi
ilə su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi məsələsini zənginləşdirə bilən
hüquqi, inzibati və iqtisadi şəraitin yaranması üçün bütün uyğun əməliyyatları həyata keçirirlər.
6. Tərəflər bu Protokolun fəaliyyət sahəsinə düşən hər hansı su mühitinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
edə biiəcək tədbirlərin görülməsi imkanına baxan yaxud digər subyektlər tərəfindən tədbirlərin görülməsinə
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icazə verən dövlət orqanlarından, bu tədbirlərin insan sağlamlığına istənilən hər hansı potensial təsirini
lazımi qaydada nəzərə almağı tələb edirlər.
7. Tərəf, ətraf mühitə təsirin sərhədlərarası kontekstdə qiymətləndirilməsinə dair Konvensiyanın Tərəfi
olarkən, həmən Tərəfin dövlət orqanlarının Konvensiyanın planlaşdırılan tədbir barəsində tələblərinə riayət
etmələri, bu maddənin 6-cı bəndində həmin tədbir barəsində nəzərdə tutulmuş tələbini də təmin etməlidir.
8. Bu Protokolun müddəaları Tərəfin həmin Protokolda şərh olunan tədbirlərdən daha ciddi tədbirlər
həyata keçirməyi davam etdirmək, tədbirlər görmək və həyata keçirməyə başlamaq hüququna toxunmur.
9. Bu Protokolun müddəaları Protokolun istənilən Tərəfinin Konvensiyadan və ya hər hansı digər
mövcud beynəlxalq sazişdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə, bu Protokolda nəzərdə tutulan tələblər
Konvensiyanın və ya yuxarıda göstərilən digər mövcud beynəlxalq sazişin nəzərdə tutduğu uyğun
tələblərdən daha ciddi olan hallar istisna olmaqla, toxunmur.
Maddə 5
Prinsiplər və üsullar
Tərəflər bu Protokolu həyata keçirmək üçün tədbirlər görərkən o cümlədən aşağıdakı prinsiplər və
üsullara əsaslanırlar:
a) ehtiyat tədbirlərinin görülməsi prinsipi — bu prinsipə görə, su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının
alınması, onların yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və azaldılması ilə bağlı tədbirlər, bir tərəfdən
həmin tədbirlərin yönəldildiyi amil və digər tərəfdən bu amilin xəstəliyin yayılmasına potensial və/ və ya
onun sərhəddən keçən təsiri arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsi elmi tədqiqat işləri ilə tam müəyyən edilmədiyi
səbəbindən, təxirə salınmamalıdır;
b) «xərcləri çirkləndirən ödəyir» prinsipi — bu prinsipə görə, çirklənmənin qarşısının alınmasına,
məhdudlaşdırılmasına və azaldılmasına sərf olunan xərcləri çirkləndirən ödəyir;
c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq,
dövlətlərin öz təbii ehtiyatlarını özlərinin ətraf mühit və inkişaf sahəsindəki siyasətinə uyğun olaraq
işlətməyə suveren hüquqları vardır və onlar, öz tabeliyi və ya nəzarəti çərçivəsindəki fəaliyyəti ilə digər
dövlətlərin yaxud onların milli tabeliyindən kənarda yerləşən rayonların ətraf mühitinə ziyan yetirilməsini
təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar;
d) su ehtiyatlarının idarə edilməsi elə həyata keçirilir ki, indiki nəsillərin tələbatları, gələcək nəsillərin
öz şəxsi tələbatlarını təmin etmələrinin mümkünlüyünə ziyan yetirmədən təmin olunsun;
e) su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasının və yayılması hallarının qarşısını almaq və içməli su mənbəyi
kimi istifadə olunan su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün profilaktik tədbirlər görmək lazımdır, çünki bu cür
tədbirlər zərərli nəticələrə qarşı daha təsirlidir və vəziyyəti düzəltmək üçün görülən tədbirlərdən, sərf
olunan xərc baxımından daha effektivdir;
f) su ehtiyatlarının idarə edilməsi tədbirləri ən aşağı uyğun inzibati səviyyədə həyata keçirilməlidir;
g) su ictimai, iqtisadi və ekoloji dəyərə malikdir, ona görə də su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə
edilməsini elə həyata keçirmək lazımdır ki, bu dəyərlərin ən münasib və dayanıqlı uzlaşması təmin olunsun;
h) suyun effektiv istifadə olunmasına iqtisadi vasitələrlə və məlumatlılığı gücləndirmək vasitəsi ilə
nail olunmalıdır;
i) ictimaiyyətin məlumatdan istifadə etmək hüququ və su və sağlamlıq məsələləri üzrə qərar qəbuletmə
prosesində iştirakı, qəbul edilən qərarların keyfiyyətini yüksəltmək və onların həyata keçirilməsinə yardım
etmək, ictimaiyyətin uyğun məsələlər barədə məlumatlılığını təmin etmək, ictimaiyyətə öz narahatlığını
bildirmək imkanı vermək və dövlət orqanlarına bu narahatlığı lazımi qaydada nəzərə almaq imkanı vermək
məqsədi ilə vacibdir. Uyğun qərarlar məhkəmə yolu ilə və inzibatı yolla yenidən baxılması hüququ bu
hüquqlara əlavə edilməlidir;
j) su ehtiyatlarının idarə edilməsi sosial-iqtisadi inkişafla təbii ekosistemlərin mühafizəsi arasında sıx
əlaqəni təmin etmək, eləcə də su ehtiyatlarının idarə edilməsini ətraf mühitin digər aspektlərinin
keyfiyyətinin tənzimlənməsi üzrə qanunvericilik tədbirləri ilə əlaqələndirmək məqsədi ilə, mümkün qədər
kompleks şəkildə, suaşıran sahələr əsasında həyata keçirilməlidir. Bu kompleks üsul, suaşıran sahənin
sərhəddən keçən olub-olmamasından asılı olmayaraq, bütün ərazisində (onunla əlaqəsi olan sahilyanı sular,
yeraltı suların qidalandığı zona bütünlüklə və ya bu cür suaşıranın yaxud yeraltı suların qidalandığı zonanın
uyğun hissələri daxil olmaqla) tətbiq olunur:
k) su ilə əlaqədar xəstəliklər qarşısında daha zəif olan insanların qorunmasına xüsusi fikir verilməlidir;
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l) cəmiyyətin bütün üzvlərinə, xüsusilə, ağır vəziyyətdə yaşayan və ya sosial tənhalıqdan əzab çəkən
insanlara sudan istifadə etmək üçün həm eyni miqdarda, həm də eyni keyfiyyətdə su nöqtəyi-nəzərindən,
bərabər hüquq verilməlidir;
m) fiziki və hüquqi şəxslər və idarələr həm dövlət sektorunda həm də xüsusi sektorda özlərinin su ilə
əlaqədar, xüsusi və ictimai qanunlarla təsbit edilmiş hüquq və səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən, cavab
tədbiri kimi su mühitinin mühafizəsinə və su ehtiyatlarının qorunub saxlanılmasına imkan yaratmalıdırlar;
və
n) bu Protokol yerinə yetirilərkən, yerli problemlər, tələbatlar və biliklər lazımı qaydada nəzərə
alınmalıdır.
Maddə 6
Məqsəd göstəriciləri və nəzarət müddətləri
1. Bu Protokolun məqsədinə nail olmaq üçün Protokolun Tərəfləri çalışırlar ki:
a) içməli sudan istifadə etmək hamı üçün mümkün olsun;
b) sanitariya-profilaktika tədbirləri, məqsədi su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə, ətraf mühitdə
keyfiyyəti insan sağlamlığı üçün təhlükəli törəməyən suyun mövcudluğunu təmin etmək və su
ekosistemlərinin mühafizəsi olan, su təsərrüfatının fəaliyyətinin kompleks idarə edilməsi sistemləri
çərçivəsində hamı üçün həyata keçirilsin.
2. Həmin məqsədlərlə, Tərəflərin hər biri su ilə əlaqədar xəstəliklərdən yüksək səviyyədə qorunmanı
təmin etmək üçün, əldə edilməsi və saxlanılması zəruri olan səmərəlilik normalarına və səviyyələrinə dair
milli və/ və ya yerli məqsəd göstəricilərini müəyyən edir və dərc edir. Bu məqsəd göstəriciləri vaxtaşırı
yenidən müzakirə edilir. Bununla yanaşı, onlar ictimaiyyətin şəffaf və ədalətli əsasda iştirak etməsi üçün
uyğun əməli və/ və ya digər tədbirlər nəzərdə tuturlar və ictimaiyyətin iştirakının nəticələrinin lazımı
dərəcədə nəzərə alınmasını təmin edirlər. Ümumdövlət və ya yerli şərait məqsəd göstəricilərini su ilə
əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınması, onların yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və azaldılması
üçün lazımsız etdiyi hallar istisna edilməklə, bu cür məqsəd göstəriciləri qeyriləri ilə birlikdə aşağıdakıları
əhatə edir:
a) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının içməli suyun nəzarət üzrə işləyib hazırladığı Təlimatı nəzərə
almaqla, təchiz edilən suyun keyfiyyəti;
b) su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasının və xəstəlik hadisələrinin miqyasının kiçildilməsi;
c) kollektiv içməli su təchizatı sistemləri vasitəsi ilə xidmət olunmalı yaxud içməli su ilə təchizatı digər
vasitələrlə yaxşılaşdırılmalı olan ərazidəki rayon və ya əhalinin sayı yaxud əhali qruplarının bir hissəsi;
d) kollektiv sanitariya-profilaktika tədbirləri sistemləri vasitəsi ilə xidmət edilməli və ya digər
vasitələrlə sanitariya-profilaktika tədbirləri sistemi yaxşılaşdırılmalı olan ərazidəki rayonu və ya əhalinin
sayı yaxud əhali qruplarının bir hissəsi;
e) bu cür kollektiv sistemlər və uyğun olaraq, digər su təchizatı vasitələri və sanitariya-profilaktika
tədbirləri sistemləri vasitəsi ilə əldə edilməli olan elektrik səviyyələri;
f) içməli su mənbələri kimi istifadə olunan suların mühafizəsi daxil olmaqla, su təchizatının və
sanitariya-profilaktika tədbirləri sisteminin idarə edilməsi sahəsində qəbul edilmiş uyğun iş təcrübəsinin
tətbiqi;
g) I. təmizlənməmiş çirkab sularının və
II. leysan sularının təmizlənməmiş axınlarının çirkab sular üçün olan kollektor sistemlərindən bu
Protokolun fəaliyyət sahəsindəki sulara atılma tezliyi;
h) çirkab sularını təmizləyən qurğudan bu Protokolun fəaliyyət sahəsindəki sulara atılan çirkab
sularının keyfiyyəti;
i) çirkab su töküntülərinin kollektiv sanitariya-profilaktika tədbirləri sistemlərindən və ya digər
sanitariya-təmizləyici qurğulardan çıxarılması və ya təkrar istifadə olunması və çirkab sularından və insanın
həyat fəaliyyəti tullantılarından kənd təsərrüfatında və akvakulturada təhlükəsiz istifadə edilməsi barədə
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbər müddəalarını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühitə dair
Proqramını nəzərə almaqla, suvarma üçün istifadə edilən çirkab sularının keyfiyyəti;
j) içməli su mənbəyi kimi istifadə edilən, çimmək üçün münasib olan və ya akvakultura üçün yaxud
molyuskların və xərçəngkimilərin çoxaldılması və yığılması üçün istifadə edilən suların keyfiyyəti;
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k) çimmək üçün münasib olan qapalı suların idarə edilməsi sahəsində qəbul edilmiş uyğun iş
təcrübəsinin tətbiqi;
l) su ehtiyatlarına və bu Protokolun fəaliyyət sahəsinə düşən obyektlərə mənfi təsir edən yaxud edə
biləcək və beləliklə, su ilə əlaqədar xəstəliklərin yaranması təhlükəsinin mənbəyi olan, xüsusən çirklənmiş
yerlərin aşkar edilməsi və qaydaya salınması;
m) su ehtiyatlarının səmərəli istismarı, işlədilməsi, mühafizəsi və istifadə edilməsi sistemlərinin
effektliliyi (istənilən növ mənbədən çirklənmənin məhdudlaşdırılması sahəsində qəbul edilmiş uyğun iş
təcrübəsinin tətbiqi daxil olmaqla);
n) həmin bənddə göstərilən məqsəd göstəricilərinə aid olan, təchiz edilən içməli suyun və digər suların
keyfiyyətinə dair məlumatın, 7-ci maddənin 20-ci bəndində nəzərdə tutulan məlumatın dərc edildiyi müddət
arasında dərc olunmasının dövriliyi.
3. Hər bir Tərəf bu Protokolun Tərəfi statusu alan andan başlayaraq iki il müddətində bu maddənin 2ci bəndində qeyd edilən məqsəd göstəricilərini, eləcə də onlara nail olmanın nəzarət müddətlərini müəyyən
edir və dərc edir.
4. Əgər məqsəd göstəricisinə nail olmaq üçün uzunmüddətli həyata keçirmə prosesi tələb olunursa, bu
halda aralıq yaxud mərhələli məqsəd göstəriciləri müəyyən edilir.
5. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən məqsəd göstəricilərinə nail olunmasına yardım etmək
məqsədi ilə Tərəflərin hər biri:
a) özünün səlahiyyətli orqanlarının işlərini əlaqələndirmək üçün milli yaxud yerli səviyyədə
mexanizmlər yaradır;
b) sərhədlərarası, milli və/ və ya yerli səviyyədə, suaşıran sahələrə və yeraltı suların qidalandığı
zonalara üstünlük verərək, su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsi planlarını işləyib hazırlayır. Eyni
zamanda Tərəflər onlar ictimaiyyətin şəffaf və ədalətli əsasda iştirakı üçün uyğun əməli və/ və ya digər
tədbirlər nəzərdə tuturlar və ictimaiyyətin iştirakının nəticələrinin lazımi dərəcədə nəzərə alınmasını təmin
edirlər. Bu cür planlar başqa məqsədlərlə işlənib hazırlanmaqda olan digər uyğun planların, proqramların
ya da sənədlərin tərkib hissəsi ola bilər, bu şərtlə ki, tərəflər ictimaiyyətin bu maddədə qeyd olunan məqsəd
göstəricilərinə nail olmağa dair təkliflər və uyğun nəzarət müddətləri haqqında tam xəbərdar olmalarını
təmin etsinlər;
c) içməli suyun keyfiyyət standartlarına riayət edilməsinə nəzarət və təmin etmək üçün hüquqi və
təşkilati əsas yaradır və onu müdafiə edir;
d) nail olmağa yardım və lazım olduqda bu maddənin 2-ci bəndində qeyd olunan məqsəd
göstəricilərinin müəyyən edən səmərəliliyin digər norma və səviyyələrinə riayət olunmasının təminatı
mexanizmlərini, müvafiq hallarda, nəzarət məqsədi ilə hüquqi və təşkilati mexanizmləri yaradır və onları
müdafiə edir.
Maddə 7
Müzakirə və tərəqqinin qiymətləndirilməsi
1. Tərəflərdən hər biri aşağıda göstərilənlərə aid məlumatı toplayır və qiymətləndirir:
a) özünün, 6-cı maddənin 2-ci bəndində qeyd olunan məqsəd göstəricilərinə nail olma istiqamətində
tərəqqisi;
b) həmin tərəqqinin su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınmasına, onların yayılma dərəcəsinin
məhdudlaşdırılmasına və azaldılmasına nə dərəcədə səbəb olduğunu qiymətləndirməyə imkan verən
göstəricilər.
2. Tərəflərin hər biri məlumatın toplanmasının və qiymətləndirilməsinin nəticələrini vaxtaşırı dərc
edir.
3. Tərəflərin hər biri bu cür məlumatların toplanması məqsədi ilə sudan və axımlardan nümunə
götürmənin nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin edir.
4. Bu cür məlumatın toplanması və qiymətləndirilməsi əsasında, Tərəflərdən hər biri 6-cı maddənin 2ci bəndində qeyd olunan məqsəd göstəricilərinə nail olunmasında tərəqqinin vaxtaşırı müzakirəsini keçirir
və bu tərəqqinin qiymətləndirilməsinin nəticələrini dərc edir. Bu cür müzakirələrin dövriliyini Tərəflərin
Müşavirəsi müəyyən edir. Bu bənddə qeyd olunan müzakirələrə 6-cı maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq,
daha tez-tez müzakirə aparmaq imkanına ziyan yetirmədən 6-cı maddənin 2-ci bəndinə qeyd olunan məqsəd
göstəriciləri, elmi və texniki bilikləri nəzərə alaraq dəqiqləşdirilməklə, daxildir.
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5. Hər bir Tərəf 17-ci maddədə qeyd olunan katibliyə digər Tərəflər arasında yaymaq üçün, toplanmış
və təhlil edilmiş məlumat və əldə olunmuş tərəqqinin qiymətləndirilməsinə aid qısa məruzə təqdim edir.
Bu cür məruzələr Tərəflərin Müşavirəsinin müəyyən etdiyi rəhbər prinsiplərə uyğun olmalıdır. Bu rəhbər
prinsiplər nəzərdə tuturlar ki, Tərəflər bu məqsədlə digər beynəlxalq forumlar üçün hazırlanmış uyğun
məlumatı əhatə edən məruzələrdən istifadə edə bilərlər.
6. Tərəflərin Müşavirəsi bu Protokolun həyata keçirilməsində nail olunan tərəqqini bu cür qısa
məruzələr əsasında qiymətləndirilir..
Maddə 8
Cavabvermə sistemləri
1. Tərəflərdən hər biri:
a) aşağıda göstərilənlər:
i. su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasının və ya bu cür alışmaların və hadissələrin ciddi təhlükələrinin,
eyni zamanda suların çirklənməsi yaxud fövqəladə təbiət hadisələri nəticəsində bu cür alışmaların və
hadisələrin baş verməsinin aşkar edilməsi;
ii. bu cür alışmalar, hadisələr yaxud təhlükələr haqqında uyğun dövlət orqanlarına tez və dəqiq
xəbərdarlıq;
iii. su ilə əlaqədar xəstəliklərin insan sağlamlığı üçün törədə biləcəyi istənilən labüd təhlükə halında,
təhlükəyə məruz qala biləcək əhali arasında, dövlət orqanlarının sərəncamında olan və əhaliyə ziyanın
qarşısını almaq və azaltmaq üçün tədbirlər görməkdə kömək edə biləcək bütün məlumatın yayılması;
iv. profilaktik və bərpa tədbirlərinə dair tövsiyyələrin müzakirə edilmək üçün uyğun dövlət orqanlarına
və müvafiq hallarda ictimaiyyətə verilməsi üçün kompleks milli və/və ya yerli nəzarət və erkən xəbərdarlıq
sistemlərinin yaradılmasını və təkmilləşdirilməsini;
b) bu cür alışmalar, hadisələr və təhlükələr baş verdiyi hallarda cavab vermək üçün fövqəladə şəraitdə
kompleks milli və yerli fəaliyyət planlarının əsaslı surətdə və vaxtında hazırlanmasını;
c) uyğun dövlət orqanlarına, fövqəladə şəraitdə konkret fəaliyyət planına uyğun olaraq, risklə bağlı bu
cür alışmalara, hadisələrə yaxud vəziyyətlərə cavab vermək üçün imkanların verilməsini lazımi qaydada
təmin edir.
2. Nəzarət və erkən xəbərdarlıq sistemləri, fövqəladə şəraitlərdə fəaliyyət planları və su ilə əlaqədar
xəstəliklərin baş verməsinə cavabvermə imkanları digər sahələrə aid olan analoji mexanizmlərlə
uyğunlaşdırıla bilər.
3. Bu Protokolun Tərəfi statusunu alan andan üç il müddətində hər bir Tərəf nəzarət və erkən
xəbərdarlıq sistemlərini, fövqəladə şəraitlərdə fəaliyyət planlarını işə salır və həmin maddənin 1-ci
bəndində qeyd olunan cavab vermə imkanlarını təmin edir.
Maddə 9
İctimaiyyətin məlumatlılığı, təlim verilmə, hazırlıq, elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri və
məlumat
1. Tərəflər əhalinin bütün qruplarının aşağıda göstərilənlər:
a) su təsərrüfatının fəaliyyətinin və səhiyyənin, onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqənin idarə edilməsi
imkanı;
b) fiziki və hüquqi şəxslərin həm dövlət, həm də xüsusi sektorun idarələrinin, xüsusi və ictimai hüquqla
təsbit edilmiş və suya aid hüquq və səlahiyyətləri, eləcə də, onların su mühitinin mühafizəsinə və su
ehtiyatlarının qorunub saxlanmasına kömək etmək sahəsində mənəvi vəzifələri haqqında məlumatlılığını
yüksəltməyə yönəldilmiş tədbirlər görürlər.
2. Tərəflər imkan yaradırlar ki:
a) su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsi, su təchizatı və sanitariya-profilaktika tədbirləri üçün
məsuliyyət daşıyan şəxslər işlərinin insan sağlamlığının mühafizəsinə aid olan aspektlərini başa düşsünlər;
b) insan sağlamlığının mühafizəsi üçün məsuliyyət daşıyan şəxslər su təsərrüfatının fəaliyyətinin, su
təchizatının və sanitariya-profilaktika tədbirləri sisteminin idarə edilməsinin əsas prinsiplərini başa
düşsünlər.
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3. Tərəflər su ehtiyatlarının idarə edilməsi, su təchizatı sistemlərinin istismarı və sanitariya-profilaktika
tədbirləri sistemlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan peşəkar və texniki kadrların təhsil almasını və
hazırlanmasını, eləcə də, onların yenidən hazırlanmasını, biliklərinin və təcrübələrinin təkmilləşdirilməsini
təşviq edirlər.
4. Tərəflər
a) elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını və su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınması, onların
yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və azaldılmasının az xərc tələb edən vasitələrinin və metodlarının
işlənib hazırlanmasını;
b) uzunmüddətli tendensiyalara, narahatlıq yaradan mövcud amillərə və keçmişdə baş vermiş
problemlərə, eləcə də, onların müvəffəqiyyətlə həll olunması yollarına dair məlumatı işləyib hazır şəklə
salmağa imkan verən kompleks məlumat sistemlərinin işlənib hazırlanmasını və bu məlumatın səlahiyyətli
orqanlara verilməsini təsdiq edirlər.
Maddə 10
İctimaiyyətin məlumatlandırılması
1. Bu Protokolun Tərəflərdən konkret məlumat yaxud sənəd dərc etdirmək barədə tələblərinə əlavə
olaraq, hər bir Tərəf ictimaiyyətin öhdəsinə o məlumatın verilməsi üçün öz qanunvericiliyi çərçivəsində
tədbirlər görür ki, həmin məlumat dövlət orqanlarında olsun və ona aşağıda göstərilən məsələləri geniş
müzakirə etmək üçün məntiqi - zəruri məlumat almağa imkan versin:
a) məqsəd göstəricilərinin və onlara nail olmağın nəzarət müddətlərinin müəyyən olunması və 6-cı
maddəyə uyğun olaraq, su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsi planlarının qəbul edilməsi;
b) 8-ci maddəyə uyğun olaraq, nəzarət və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılması,
təkmilləşdirilməsi, onlara texniki xidmət edilməsi və fövqəladə şəraitlərdə fəaliyyət planlarının qəbul
edilməsi;
c) 9-cu maddəyə uyğun olaraq, ictimaiyyətin məlumatlığının yüksəldilməsinə, təhsilə, hazırlığa, elmitədqiqat işlərinə, təcrübə-konstruktor işlərinə və məlumat alınmasına yardım.
2. Hər bir Tərəf təmin edir ki, dövlət orqanları bu Protokola riayət olunmasına dair digər məlumatın
verilməsi xahişinə cavab olaraq, ictimaiyyətə bu cür məlumatı milli qanunvericilik çərçivəsində münasib
müddətdə versinlər.
3. Tərəflər 7-ci maddənin 4-cü bəndində və həmin maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan məlumatı
yoxlamaq məqsədi ilə, ictimaiyyəti həmin məlumatla münasib müddətdə pulsuz tanış olmasına imkan
yaradır və ictimaiyyət nümayəndələrinə bu cür məlumatın surətini Tərəflərdən münasib qiymətə almaq
üçün praktiki imkanlar verirlər.
4. Bu Protokolda heç bir şey dövlət orqanlarından məlumatı dərc etməyi yaxud məlumatın ictimaiyyətə
verilməsini tələb etmir, əgər:
a) dövlət orqanlarında həmən məlumat yoxdursa;
b) məlumatın alınması haqqında xahiş açıq-aşkar əsassızdırsa, ya da həddindən artıq ümumi şəkildə
ifadə olunmuşdursa; və ya
c) məlumat hazırlığın son mərhələsində olan materiallara yaxud dövlət orqanlarının daxili yazışması
materiallarına aiddirsə; o şərtlə ki, bu cür istisna milli qanunvericiliklə, ya da yaranmış təcrübə ilə,
ictimaiyyətin onu hamıya bildirməkdə maraq nəzərə alınmaqla, nəzərdə tutulsun.
5. Əgər bu cür məlumatın hamıya bildirilməsi aşağıda göstərilənlərə mənfi təsir edəcəkdirsə, bu
Protokolda heç bir şey dövlət orqanından məlumatı dərc etməyi, ya da məlumatı ictimaiyyətə verməyi tələb
etmir;
a) dövlət orqanlarının işinin məxfiliyinə (bu cür məxfilik milli qanunvericiliklə nəzərə alındığı
hallarda);
b) beynəlxalq münasibətlərə, milli müdafiə yaxud dövlət təhlükəsizliyinə;
c) ədalət məhkəməsinin icrasına, şəxslər üçün ədalətli məhkəmə istintaqının mümkünlüyünə və ya
dövlət orqanlarının cinayət və ya inzibati xarakterli araşdırmalar aparmaq bacarığına;
d) ticarət və sənaye məlumatlarının məxfiliyinə, (bu cür məxfiliyin qanuni iqtisadi maraqların
müdafiəsi məqsədi ilə qanunla qorunduğu hallarda);
e) intellektual mülkiyyət hüquqlarına;
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f) fiziki şəxsə aid şəxsi məlumatın və/ və ya arxivlərin məxfiliyinə, (milli qanunvericiliyin
müddəalarına uyğun olaraq, uyğun şəxsin bu cür məlumatın ictimaiyyətə verilməsinə razılıq vermədiyi
hallarda);
g) tələb olunan məlumatı verən üçüncü tərəfin maraqlarına (əgər həmin tərəf bu cür hərəkət etmək
üçün qanuni öhdəliklə bağlı deyilsə yaxud həmən tərəfin üzərinə bu cür öhdəlik qoyula bilməzsə və həmin
tərəf uyğun materialın hamıya bildirməsinə razılıq vermirsə); ya da
h) həmən məlumatın aid olduğu ətraf mühit, məsələn, nadir növlərin çoxaldıldığı yerlərdir.
İmtina edilmə üçün yuxarıda qeyd olunan əsaslar, ictimaiyyətin həmən məlumatı hamıya bildirməkdə
marağını nəzərə almaqla və tələb olunan məlumatın ətraf mühitə tullantılara və atılmalara aid olub
olmadığını nəzərə almaqla, məhdud şərh olunur.
Maddə 11
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Tərəflər əməkdaşlıq edirlər və lazım olduqda bir-birinə:
a) bu Protokolun məqsədlərini müdafiə edən beynəlxalq fəaliyyətin həyata keçirilməsində;
b) bu Protokolu yerinə yetirmək üçün milli və yerli planların, uyğun tələblər olduqda, həyata
keçirilməsində yardım göstərirlər.
Maddə 12
Birgə və razılaşdırılmış beynəlxalq fəaliyyət
11-ci maddənin a) yarımbəndinə uyğun olaraq, Tərəflər aşağıda göstərilənlərə dair beynəlxalq
fəaliyyət sahəsində əməkdaşlığa imkan yaradırlar:
a) 6-cı maddənin 2-ci bəndində qeyd olunan məsələlər üzrə birgə razılaşdırılmış məqsəd
göstəricilərinin işlənib hazırlanması;
b) su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınması, onların yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və
azaldılması ilə əlaqədar fəaliyyətin nə dərəcədə müvəffəqiyyətli olduğunu aydın göstərmək üçün 7-ci
maddənin 1b bəndinin məqsədləri üçün göstəricilərin işlənib hazırlanması;
c) su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasına və xəstələnmə hadisələrinə, xüsusilə suyun çirklənməsi, ya
da fövqəladə təbiət hadisələrinin ciddi təhlükəsinə cavab vermək məqsədi ilə, 8-ci maddəyə uyğun olaraq
təmin olunan milli sistemlər və ya onlara cavab çərçivəsində, birgə yaxud razılaşdırılmış nəzarət
sistemlərinin, erkən xəbərdarlıq sistemlərinin, fövqəladə şəraitlərdə fəaliyyət planlarının və cavabvermə
imkanlarının yaradılması;
d) su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasına və xəstələnmə hallarına və xüsusilə suyun çirklənməsi ya da
fövqəladə təbiət hadisələri ilə əlaqədar olaraq, bu cür alışmaların və hadisələrin ciddi təhlükəsinin olmasına
cavabvermə sahəsində qarşılıqlı yardım;
e) kompleks məlumat sistemlərinin və məlumat bazalarının işlənib hazırlanması, məlumat mübadiləsi,
eləcə də, texniki və hüquqi biliklər və təcrübə mübadiləsi;
f) bir Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının aşağıda göstərilənlərə məruz qala biləcək digər Tərəfin uyğun
orqanlarına operativ surətdə və dəqiq xəbərdarlığı:
i. su ilə əlaqədar xəstəliyin alışmaları və hadisələri, və
ii. aşkar olunmuş bu cür alışmaların və xəstələnmə hadisələrinin ciddi təhlükəsi;
g) ictimaiyyət arasında su ilə əlaqədar xəstəliklər barədə məlumatın yayılmasının effektiv vasitələri
haqqında məlumat mübadiləsi.
Maddə 13
Sərhəddən keçən sularla əlaqədar əməkdaşlıq
1. Hər hansı Tərəflər eyni sərhəddən keçən sularla həmsərhəd olduqları hallarda özlərinin 11 və 12-ci
maddələrə görə digər öhdəliklərinə əlavə olaraq, su ilə əlaqədar xəstəliklərin sərhəddən keçən nəticələrinin
qarşısının alınmasında, məhdudlaşdırılmasında və azaldılmasında əməkdaşlıq edirlər və lazım olduqda birbirinə yardım edirlər. O cümlədən, onlar:
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a) sərhəddən keçən sular və onlarla bağlı problemlər və risklər barədə, həmin sularla həmsərhəd olan
digər Tərəflərlə məlumat və bilgilər mübadiləsi edirlər;
b) eyni sərhəddən keçən sularla həmsərhəd olduqları digər Tərəflərlə birlikdə 6-cı maddələrinin 5-ci
bəndinə uyğun olaraq, su təsərrüfatının fəaliyyətinin idarə edilməsinin birgə və razılaşdırılmış planlarını və
8-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, su ilə əlaqədar xəstəliklərin alışmasına və xəstəlik hadisələrinə,
xüsusilə suyun çirklənməsi və ya fövqəladə hava hadisələri ilə əlaqədar bu cür alışmaların və hadisələrin
ciddi təhlükələrinin mövcudluğuna cavab vermək məqsədi ilə, nəzarət və erkən xəbərdarlıq sistemlərini və
fövqəladə şəraitlər üçün fəaliyyət planlarını həyata keçirməyə çalışırlar;
c) bərabərlik və qarşılıqlıq əsasında, bu Protokolun əsas prinsipləri ilə istənilən ziddiyyətləri aradan
götürmək və bu Protokolun məqsədlərinə münasibətdə özlərinin qarşılıqlı münasibətlərini və hərəkətlərini
müəyyən etmək məqsədi ilə, həmsərhəd olduqları sərhəddən keçən sular barədə özlərinin saziş və
müqavilələrini uyğunlaşdırırlar;
d) istənilən Tərəfin xahişi ilə, su ilə əlaqədar uyğun xəstəliyin insan sağlamlığına edə biləcəyi mənfi
təsirin ciddiliyi haqqında bir-biri ilə məsləhətləşirlər.
2. Protokolun müvafiq Tərəfləri Konvensiyanın Tərəfləri olduqları hallarda, su ilə əlaqədar
xəstəliklərin sərhəddən keçən təsir olan, istənilən sərhəddən keçən nəticələri ilə əlaqədar bu cür əməkdaşlıq
və yardım Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 14
Milli fəaliyyət beynəlxalq tərəfdarlıq
Tərəflər 11-ci maddənin b) yarımbəndinə uyğun olaraq, milli və yerli planlarını həyata keçirməkdə
bir-biri ilə əməkdaşlıq və bir-birinə kömək etdikləri zaman, o cümlədən, aşağıda göstərilənlərə kömək
məqsədi ilə ən yaxşı yardım yolunu seçmək məsələsinə baxırlar:
a) su təsərrüfatının fəaliyyətinin sərhəddən keçən milli və/və ya yerli kontekstə idarə edilməsi
planlarının və su təchizatı və sanitariya-profilaktika tədbirləri sxemlərinin hazırlanmasına;
b) maliyyələşdirmə mənbələrindən istifadə etməyi asanlaşdırmaq məqsədi ilə, bu cür planlara və
sxemlərə uyğun olaraq, layihələrin, xüsusilə, infrastrukturun inkişafı layihələrinin işlənib hazırlanmasının
təkmilləşdirilməsinə;
c) bu cür layihələrin effektiv yerinə yetirilməsinə;
d) nəzarət və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılmasına, fövqəladə şəraitlərdə fəaliyyət planlarının
işlənib hazırlanması və su ilə əlaqədar xəstəliklərin baş verməsi hallarında cavabvermə imkanlarının
yaradılmasına;
e) bu Protokolun həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün lazım olan qanunvericiliyin hazırlanmasına;
f) ən əsas peşəkar və texniki kadrların təhsilinə və hazırlanmasına;
g) elmi tədqiqatlara və su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınması, onların yayılma dərəcəsinin
məhdudlaşdırılması və azaldılmasının az xərc tələb edən vasitələrinin və üsullarının işlənib hazırlanmasına;
h) effektiv monitorinq şəbəkələrinin işlənməsinə və su təsərrüfatı idarələrinin işinin effektivliyinin və
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə və kompleks məlumat bazalarının və məlumat sistemlərinin inkişafına;
i) monitorinq üzrə fəaliyyətin zəmanət verilmiş keyfiyyətinin təmin olunmasına (laboratoriyalararası
müqayisəetmələr daxil olmaqla).
Maddə 15
Riayət edilməyə nəzarət
Tərəflər 7-ci maddədə qeyd olunan müzakirələr və qiymətləndirilmələr əsasında, Tərəfləri bu
Protokolun müddəalarına riayət etmələrini nəzərdən keçirirlər. Riayət edilməyə nəzarət üzrə münaqişə və
məhkəmə xarakterli deyil, məsləhətləşmə xarakteri daşıyan çoxtərəfli tədbirləri Tərəflər özlərinin birinci
müşavirəsində müəyyən edirlər. Bu tədbirlər ictimaiyyətin lazımi iştirakını təmin etməlidir.
Maddə 16
Tərəflərin müşavirəsi
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1. Tərəflərin birinci müşavirəsi bu Protokolun qüvvəyə mindiyi gündən on səkkiz aydan gec olmayaraq
çağırılır. Sonralar növbəti müşavirələr Tərəflərin təyin etdiyi müntəzəm fasilələrlə üç ildə bir dəfədən kec
olmayaraq, bu maddənin 2-ci bəndinin məqsədlərinə nail olmaq üçün müşavirə çağırılması zəruri olan
hallar istisna olmaqla, çağırılır. Əgər Tərəflər növbəti müşavirələrində növbədənkənar müşavirə keçirmək
haqqında qərar qəbul edirlərsə, ya da Tərəflərdən biri yazılı xahişlə müraciət edirsə və bu xahişi bütün
Tərəflərə xəbərdarlıq edilən gündən altı ay müddətində Tərəflərin üçdə birindən az olmayan hissəsi
dəstəkləyirsə, Tərəflər növbədənkənar müşavirələr keçirirlər.
2. Tərəflərin növbəti müşavirələri, imkan daxilində, Konvensiyanın Tərəflərinin müşavirələri vaxtı
keçirilir.
3. Tərəflər öz müşavirələrində bu Protokolun yerinə yetirilməsinə nəzarət edirlər və bu məqsədi nəzərə
alaraq:
a) su ilə əlaqədar xəstəliklərin qarşısının alınması, onların yayılma dərəcəsinin məhdudlaşdırılması və
azaldılması üzrə siyasətə və metodoloji üsullara baxılmasını həyata keçirirlər onların uyğunlaşdırılmasına
kömək edirlər və 11, 12, 13 və 14-cü maddələrə uyğun olaraq, sərhədlərarası və beynəlxalq əməkdaşlığı
möhkəmləndirirlər;
b) bu Protokolun həyata keçirilməsi sahəsindəki tərəqqini Tərəflərin Müşavirəsinin müəyyən etdiyi
rəhbər prinsiplərə uyğun olan, Tərəflərin təqdim etdikləri məlumat əsasında qiymətləndirirlər;
c) Konvensiyanın həyata keçirilməsində nail olunan tərəqqi haqqında məlumat alırlar;
d) Konvensiyanın Tərəflərinin Müşavirəsi ilə məlumat mübadiləsi edirlər yə onunla birgə fəaliyyətin
həyata keçirilməsinin mümkünlüyunü müzakirə edirlər;
e) lazım olduqda, Avropa iqtisadi komissiyasının və Ümumdünya Səhiyyə təşkilatının Avropa regional
komitəsinin müvafiq orqanlarının xidmətlərindən istifadə edirlər;
f) digər səlahiyyətli beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət orqanlarının bütün müşavirələrdə və bu
Protokolun məqsədlərinə çatmaqla əlaqədar olan digər fəaliyyət növlərində iştirakının şərtlərini təyin
edirlər;
g) məlumatdan istifadə etmək hüququna, ictimaiyyətin qərar qəbuletmə prosesində iştirakına və
ictimaiyyətin qərarlara məhkəmə və inzibati qaydada yenidən baxılması üsullarından istifadə etmək
hüquqlarına aid sonrakı tədbirlərin görülməsinin zəruriliyinə bu Protokol çərçivəsində, həmin məsələlər
üzrə digər beynəlxalq forumlarda qazanılmış təcrübəni nəzərə alaraq, baxırlar;
h) bu Protokola və Konvensiyaya uyğun olaraq, birgə həyata keçirilməli olan işin, layihələr daxil
olmaqla, proqramını işləyib hazırlayırlar və bu iş proqramının həyata keçirilməsi üçün lazım olan istənilən
orqanları yaradırlar;
i) bu Protokolun müddəalarının həyata keçirilməsinə imkan yaradan rəhbər prinsipləri və tövsiyyələri
müzakirə edirlər və qəbul edirlər;
j) birinci müşavirədə konsensus yolu ilə öz müşavirələrinin prosedur qaydalarını müzakirə edirlər və
qəbul edirlər. Həmin prosedur qaydalarında Konvensiya Tərəflərinin Müşavirəsi ilə harmonik əməkdaşlığa
imkan yaratmağa yönədilmiş müddəa vardır;
k) bu Protokola düzəlişlər etmək haqqında təklifləri müzakirə edirlər və qəbul edirlər;
l) bu Protokolun məqsədlərinə nail olmaq üçün tələb oluna biləcək istənilən əlavə tədbirləri müzakirə
edirlər və həyata keçirirlər.
Maddə 17
Katiblik
1. Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regional
bürosunun regional direktoru həmin Protokolla əlaqədar aşağıdakı katiblik funksiyalarını yerinə yetirirlər:
a) Tərəflərin Müşavirəsini hazırlayır və çağırırlar;
b) bu Protokolun müddəalarına uyğun olaraq, alınmış məruzələri və digər məlumatları Tərəflərə
verirlər;
c) əldə olan vəsaitələrə əsasən Tərəflərin Müşavirəsinin təyin edə biləcəyi digər bu cür funksiyaları
həyata keçirirlər.
2. Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regional
bürosunun regional direktoru:
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a) özlərinin qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandumdakı funksiyalarının dürüst müəyyən edilməsi
mexanizmlərini dəqiqləşdirirlər;
b) Tərəflərə 16-ci maddənin 3-cü bəndində qeyd edilən iş proqramının yerinə yetirilməsinin
elementləri və şərtləri haqqında xəbər verirlər.
Maddə 18
Protokola düzəlişlər
1. İstənilən Tərəf bu Protokola düzəlişlər təklif edə bilər.
2. Bu Protokola düzəlişlər barədə təkliflərə Tərəflərin Müşavirəsində baxılır.
3. Bu Protokola təklif olunan istənilən düzəlişin mətni yazılı şəkildə katibliyə təqdim olunur, o da
təkliflərin qəbul olunacağı müşavirənin başlanmasına doxsan gün qalmışdan gec olmayaraq, təklif barədə
bütün Tərəflərə xəbər verir.
4. Bu Protokola düzəliş müşavirədə iştirak edən Tərəflərin nümayəndələrinin konsensusu ilə qəbul
edilir. Qəbul edilmiş düzəlişi katiblik Depozitariyə göndərir, o da öz növbəsində düzəlişi qəbul edilmək
üçün bütün Tərəflər arasında yayır. Düzəliş, onu qəbul etmiş Tərəflər üçün, bu Tərəflərin üçdən ikisinin
verilmiş düzəlişi qəbul etdikləri haqqında öz sənədlərini Depozitariya saxlamaq üçün verdiyi gündən
başlayaraq, doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Düzəliş istənilən digər Tərəf üçün, həmin Tərəfin düzəlişi qəbul
etdiyi haqqında öz sənədini saxlanılmağa verdiyi gündən başlayaraq doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 19
Səs hüququ
1. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, hər Tərəf bir səsə malikdir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları, onların üzvü olan Tərəf - dövlətlərin sayına bərabər səs
hüququna malik olaraq, səlahiyyətləri daxilindəki məsələlər üzrə öz səs hüquqlarını həyata keçirirlər. Əgər
üzv olan dövlətlər özlərinin səs hüquqlarını həyata keçirirlərsə, bu cür təşkilatlar öz səs hüquqlarını itirirlər
və əksinə.
Maddə 20
Mübahisələrin nizama salınması
1. İki və ya daha çox Tərəflər arasında bu Protokolun şərh olunması yaxud onun tətbiq edilməsi barədə
mübahisə baş verdikdə, onlar mübahisəni danışıqlar yolu ilə və ya mübahisədə iştirak edən Tərəflər üçün
münasib olan istənilən digər yolla nizama salmağa çalışırlar.
2. Bu Protokolun imzalanması, ratifikasiya edilməsi, qəbul edilməsi yaxud təsdiq edilməsi, ya da ona
qoşulma zamanı və ya bundan sonra istənilən vaxt istənilən Tərəf Depozitariyə yazılı şəkildə elan edə bilər
ki, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, nizama salınmamış mübahisəyə görə o, mübahisənin nizama
salınma vasitələrindən aşağıda göstərilən birini, öz üzərinə onun kimi öhdəlik götürmüş istənilən Tərəf
üçün zəruri vasitə kimi qəbul edir:
a) mübahisənin Konvensiyanın Konvensiya ilə əlaqədar baş verən mübahisələrin nizama salınmasına
dair müddəalarına uyğun olaraq nizama salınması (əgər Protokolun Tərəfləri Konvensiyanın
Tərəfləridirlərsə və Konvensiyada nəzərdə tutulan, mübahisənin nizama salınması vasitələrindən birini və
ya hər ikisini özlərinin hər birinə görə zəruri vasitə kimi qəbul etməyə razı olublarsa);
b) istənilən digər hallarda, əgər Tərəflər arbitraj barədə və yaxud mübahisənin hər hansı digər nizama
salınması üsulu barədə razılığa gəlməzlərsə, mübahisənin baxılmaq üçün Beynəlxalq Məhkəməyə
verilməsi.
Maddə 21
İmzalanma
Bu Protokol Londonda 1999-cu il iyunun 17 və 18-də nazirlər səviyyəsində üçüncü «Ətraf mühit və
sağlamlıq» Konfransının keçirilməsi münasibəti ilə, sonra da Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Mərkəzi idarələrində 2000-ci il iyunun 18-ə kimi Avropa İqtisadi Komissiyasının üzvü olan dövlətlər,
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regional Komitəsinin üzvü olan dövlətlər, İqtisadi və İctimai
Şuranın 1947-ci il 28 mart tarixli, 36 nömrəli (IV) qətnaməsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq, Avropa İqtisadi
Komissiyasının və ya Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regional komitəsinin üzvü olan suveren
dövlətlərin yaratdıqları və bu Protokolla tənzimlənən məsələlərə görə səlahiyyət verdikləri, həmən
məsələlərə dair müqavilələr bağlamaq sələhiyyətləri daxil olmaqla, regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları
tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
Maddə 22
Ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma
1. Bu Protokol onu imzalamış dövlətlər və regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən
ratifikasiya edilməli, qəbul edilməli yaxud təsdiq edilməlidir.
2. Bu Protokol 21-ci maddədə göstərilmiş dövlətlərin və təşkilatların qoşulması üçün açıqdır.
3. 21-ci maddədə göstərilən istənilən təşkilat Tərəf olduqda, bu təşkilatın üzvü olan dövlətlərdən heç
biri Tərəf deyildirsə, o, bu Protokolda nəzərdə tutulan bütün öhdəçiliklərlə bağlıdır. Bu cür təşkilatların
üzvü olan bir və ya bir neçə dövlət Tərəf olduqda, həmən təşkilat və onun üzvü olan dövlətlər özlərinin bu
Protokol üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyə görə uyğun vəzifələri barədə qərar qəbul edirlər. Belə hallarda
həmin təşkilat və üzv olan dövlətlər bu Protokolda nəzərdə tutulan hüquqlardan eyni zamanda istifadə edə
bilməzlər.
4. 21-ci maddədə göstərilən regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları özlərinin ratifikasiya etmə, qəbul
etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədlərində həmin Protokolla tənzim olunan məsələlərlə
əlaqədar səlahiyyətlərinin hüdudları haqqında məlumat verirlər. Bu təşkilatlar, eləcə də, öz
səlahiyyətlərinin hüdudlarının istənilən ciddi dəyişməsi haqqında Depozitariyə xəbər verirlər.
5. Ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
Maddə 23
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında on altıncı sənəd
saxlanılmağa veriləndən sonra, doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndindəki məqsədlər üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının təhvil verdiyi
istənilən sənəd bu cür təşkilatın üzvü olan dövlətlərin saxlanılmaq üçün təhvil verdikləri sənədlərə əlavə
kimi sayılmır.
3. Ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında on altıncı sənəd saxlanılmaq
üçün təhvil veriləndən sonra bu Protokolu ratifikasiya edən, qəbul edən, təsdiq edən və ya ona qoşulan, 21ci maddədə göstərilən hər bir dövlət ya da təşkilat üçün Protokol, bu cür dövlətin ya da təşkilatın özünün
ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanılmaq üçün təhvil
verəndən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 24
Protokoldan çıxma
Bu Protokol hər hansı bir Tərəf üçün qüvvəyə minən gündən, üç il ərzində həmin Tərəf istənilən vaxt
Depozitariyə yazılı xəbərdarlıq göndərməklə Protokoldan çıxa bilər. İstənilən bu cür Protokoldan çıxma
Depozitarinin o barədə xəbərdarlıq aldığı gündən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 25
Depozitari
Bu Protokolun Depozitarisi kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi çıxış edir.
Maddə 26
Həqiqi mətnlər
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İngilis, alman, rus və fransız mətnləri eyni dərəcədə mötəbər olan bu Protokolun əsli Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmaq üçün təhvil verilir.
Bunu təsdiq edərək, buna görə lazımı səviyyədə səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
Londonda iyunun on yeddisindən, min doqquz yüz doxsan doqquzuncu ildə icra edilib.
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"Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1999-cu il, № 8, maddə 475) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr
edilsin:
1. 1-ci maddənin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"terrorçuluq - ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət
orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə
insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və
ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər
törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmədir."
2. 1-ci maddəyə aşağıdakı redaksiyada on birinci abzas əlavə edilsin:
"terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi - pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən,
bilavasitə və ya dolayısı ilə terrorçuluğun törədilməsinə qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın qəsdən həmin məqsədlə toplanılmasıdır."
3. 3-cü maddənin üçüncü bəndində "şəraitinin" sözündən sonra "habelə terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi və digər yardımlar edilməsi hallarının" sözləri əlavə edilsin.
II. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik
toplusu 2000-ci il, № 4, maddə 251; 2001-ci il, № 1, maddə 24, № 7, maddə 455; 2002-ci il, № 1, maddə
9; Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 16 aprel tarixli, 302-IIQD saylı Qanunu; Azərbaycan
Respublikasının 2002-ci il 19 aprel tarixli, 305-IIQD saylı Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr
edilsin:
1. 12.3-cü maddədə "terrorçuluq" sözündən sonra "terrorçuluğu maliyyələşdirmə" sözləri əlavə edilsin.
2. 57.1-ci maddədə "şəxsiyyət" sözündən sonra "ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda" sözləri əlavə
edilsin.
3. 75.5-ci və 80.4-cü maddələrdə "sülh və insanlıq əleyhinə" sözlərindən sonra "terrorçuluq,
terrorçuluğu maliyyələşdirmə" sözləri əlavə edilsin.
4. 120.2.11-ci maddədə "hədə-qorxu ilə tələb etmə" sözlərindən sonra "terrorçuluq" sözü əlavə edilsin.
5. 214-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
" M a d d ə 2 1 4 . Terrorçuluq
214.1. Terrorçuluq, yəni ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət
hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək
məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının
vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya
digər hərəkətlər törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmə əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
214.2. Eyni əməllər:
214.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (cinayətkar
təşkilat) tərəfindən törədildikdə;
214.2.2. təkrar törədildikdə;
214.2.3. odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə;
214.2.4. ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda əmlakı müsadirə olunmaqla on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd: Terrorçuluq əməlinin hazırlanmasında iştirak etmiş şəxs hakimiyyət orqanlarını vaxtında
xəbərdar etməklə və ya başqa üsulla bu cür əməlin qarşısının alınmasına yardım etdikdə və onun əməlində
başqa cinayətin tərkibi olmadıqda, cinayət məsuliyyətindən azad edilir".
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6. Məcəlləyə aşağıdakı redaksiyada 214-1-ci maddə əlavə edilsin:
" M a d d ə 2 1 4 - 1 . Terrorçuluğu maliyyələşdirmə
Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə
terrorçuluğun törədilməsinə qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın qəsdən həmin
məqsədilə toplanılması əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır."
7. 216-cı maddədə "Terror aktı" sözləri, "Terrorçuluq" sözü ilə, "yeddi" sözü "beş ildən səkkiz" sözləri
ilə əvəz edilsin.
III. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 may 2002-ci il
№ 332-IIQD
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"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasının və onun Əlavə Protokollarının
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1957-ci il dekabrın 13-də Paris şəhərində imzalanmış "Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyası,
onun 1975-ci il 15 oktyabr tarixli Əlavə Protokolu və 1978-ci il 17 mart tarixli İkinci Əlavə Protokolu
müvafiq bəyanatlar və qeyd-şərtlər ilə (bəyanatların və qeyri-şərtlərin mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 may 2002-ci il
№ 323-IIQ
Avropa Şurası Avropa Müqavilələri seriyası № 24
Ekstradisiya haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
Strasburq, 13 dekabr 1957-ci il
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Konvensiyanı imzalamış dövlətlər,
Avropa Şurasının üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olmağı Şuranın məqsədi hesab edərək,
bu məqsədə sazişlər bağlanması və hüquq məsələlərində birgə fəaliyyət yolu ilə nail olmağı mümkün
sayaraq,
ekstradisiya (cinayətkarların verilməsi) ilə bağlı vahid normaların qəbul edilməsinin bu eyniləşdirmə
işinə kömək edəcəyi fikrində olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Ekstradisiya ilə bağlı öhdəlik
Razılığa gələn Tərəflər sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının hər hansı cinayətə görə barəsində
cinayət təqibini həyata keçirdikləri yaxud göstərilən orqanların hökmün və ya həbs barədə qərarın icrası
üçün axtardıqları bütün şəxsləri bu Konvensiyada şərh olunmuş müddəa və şərtlərə riayət etmək şərti ilə
bir-birinə verməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
Ekstradisiya üçün əsas olan cinayətlər
1. Ekstradisiya sorğu edən Tərəfin və sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılan yaxud həbs barədə qərara uyğun olaraq maksimum müddətə —
ən azı bir il müddətinə həbs cəzası və ya daha ciddi cəza ilə cəzalandırılan cinayətlərlə bağlı həyata keçirilir.
Məhkum etmə və həbs cəzası yaxud tutma haqqında qərar sorğu edən Tərəfin ərazisində həyata keçirildiyi
hallarda müəyyən edilmiş cəza müddəti dörd aydan az olmamalıdır.
2. Əgər ekstradisiya haqqında sorğuya bir sıra ayrı-ayrı cinayətlər daxildirsə və onlardan hər biri sorğu
edən Tərəfin və sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılmalıdırsa yaxud onların hər birinə tutma haqqında qərarın qüvvəsi şamil edilirsə, lakin onlardan
bəziləri cəza müddəti ilə bağlı müəyyən edilə bilən şərtə cavab vermirsə, sorğu edilən Tərəf, həmçinin digər
cinayətlərə görə də ekstradisiyanı həyata keçirmək hüququna malikdir.
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3. Qanunu bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bəzi cinayətlərə görə ekstradisiyanı nəzərdə
tutmayan Razılığa gələn hər hansı Tərəf belə cinayətləri özünə aid olan dərəcədə bu Konvensiyanın tətbiq
dairəsindən istisna edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hüquqdan istifadə etmək arzusunda olan Razılığa gələn
hər hansı Tərəf öz təsdiqnaməsini və ya qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verdiyi anda Avropa
Şurasının Baş katibinə ya ekstradisiya nəzərdə tutulan cinayətlərin siyahısını, ya da ekstradisiyanı istisna
edən cinayətlərin siyahısını göndərir və eyni zamanda ekstradisiyaya icazə verən və ya onu istisna edən
hüquqi müddəaları göstərir. Şuranın Baş katibi bu siyahıları Konvensiyanı imzalamış digər Tərəflərə
göndərir.
5. Əgər Razılığa gələn hər hansı Tərəfin qanununa müvafiq olaraq sonradan digər cinayətlərə görə
ekstradisiya istisna edilirsə, həmin Tərəf Baş katibi xəbərdar edir. Baş katib Konvensiyanı imzalamış digər
Tərəfləri məlumatlandırır.
Belə bildiriş Baş Katibin onu aldığı tarixdən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
6. Bu maddənin 4-cü və ya 5-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hüquqdan istifadə edən hər hansı Tərəf
bu Konvensiyanı onun qüvvəsi dairəsindən çıxarılmış cinayətlərə istənilən vaxt tətbiq edə bilər. O, belə
dəyişikliklər barədə Şuranın Baş Katibini məlumatlandırır və Baş katib Konvensiyanı imzalamış digər
Tərəflərə məlumat verir.
7. Hər hansı Tərəf bu maddəyə müvafiq olaraq Konvensiyanın tətbiq dairəsindən çıxarılmış istənilən
cinayətlərlə bağlı qarşılıqlı anlaşma nümayiş etdirə bilər.
Maddə 3
Siyasi cinayətlər
1. Əgər barəsində sorğu edilən cinayəti sorğu edilən Tərəf siyasi cinayət yaxud siyasi cinayətlə bağlı
cinayət hesab edirsə, ekstradisiya həyata keçirilmir.
2. Sorğu edilən Tərəfin belə hesab etməyə kifayət qədər əsası varsa ki, adi cinayətlə bağlı ekstradisiya
barədə sorğu şəxsin irqi, dini, milli və ya siyasi əqidəsinə görə təqib edilməsi və ya cəzalandırılması
məqsədi ilə verilmişdir yaxud bu səbəblərdən hər hansı birinə görə həmin şəxsin vəziyyətinə ziyan vurula
bilər, bu halda da eyni qayda tətbiq edilir.
3. Dövlət başçısının və ya onun ailə üzvünün qətlə yetirilməsi yaxud qətlə yetirilməsinə cəhd bu
Konvensiyanın məqsədləri üçün siyasi cinayət sayılmır.
4. Bu maddə Razılığa gələn Tərəflərin hər hansı digər çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyaya uyğun
olaraq üzərlərinə götürdükləri yaxud götürə biləcəkləri hər hansı öhdəliklərinə xələl gətirmir.
Maddə 4
Hərbi cinayətlər
Adi cinayət hüququna uyğun olaraq cinayət sayılmayan hərbi cinayətlərlə bağlı ekstradisiya bu
Konvensiyanın tətbiq dairəsindən çıxarılır.
Maddə 5
Fiskal cinayətlər
Vergilər, rüsumlar, gömrük rüsumları və valyuta əməliyyatları ilə bağlı cinayətlərə görə ekstradisiya
bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq yalnız o halda həyata keçirilir ki, Razılığa gələn Tərəflər hər
hansı belə cinayət və ya cinayətlər kateqoriyası ilə bağlı bu barədə qərar qəbul etmiş olsunlar.
Maddə 6
Öz vətəndaşlarının ekstradisiyası
1. a) Razılığa gələn Tərəf öz vətəndaşlarının ekstradisiyasından imtina etmək hüququna malikdir;
b) Razılığa gələn hər bir Tərəf imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya qoşulma barədə
sənədini saxlanılmağa verdiyi vaxt bu Konvensiyanın məqsədinə görə «vətəndaşlar» termininə öz bəyanatı
ilə bildiyi kimi tərif verə bilər;
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c) vətəndaşlıq, ekstradisiya barədə qərar qəbul edilən anda müəyyənləşdirilir; lakin əgər tələb edilən
şəxs əvvəlcə qərarın qəbul edildiyi andan nəzərdə tutulan ekstradisiya anınadək olan dövr ərzində özünü
sorğu edilən Tərəfin vətəndaşı hesab edirsə, sorğu edilən Tərəf bu maddənin a) yarımbəndinin
müddəasından istifadə edə bilər.
2. Əgər sorğu edilən Tərəf öz vətəndaşını ekstradisiya etmirsə, o, sorğu edən Tərəfin xahişi ilə işi, əgər
zəruri olarsa, cinayət təqibi başlanması üçün özünün səlahiyyətli orqanlarına göndərir. Bu məqsədlə
cinayətə aidiyyəti olan sənədlər, məlumatlar və maddi sübutlar 12-ci maddənin 1 -ci bəndində nəzərdə
tutulmuş vasitələrin köməyi ilə pulsuz verilir. Sorğu edən Tərəf onun sorğusunun nəticələri barədə
məlumatlandırılır.
Maddə 7
Cinayətlərin törədildiyi yer
1. Sorğu edilən Tərəf onun qanununa müvafiq olaraq bütünlüklə və ya qismən onun ərazisində yaxud
onun ərazisi sayılan yerdə törədilmiş cinayətlə bağlı tələb olunan şəxsin ekstradisiyasından imtina edə bilər.
2. Ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayət sorğu edən Tərəfin ərazisi hüdudlarından kənarda
törədildiyi hallarda ekstradisiyadan yalnız o halda imtina edilə bilər ki, sorğu edilən Tərəfin qanunu onun
ərazisi hüdudlarından kənarda törədilmiş belə cinayətlər kateqoriyasına görə cinayət təqibi nəzərdə
tutmasın yaxud göstərilən cinayətə görə ekstradisiyaya yol verməsin.
Maddə 8
Eyni xətalarla bağlı başa çatdırılmamış məhkəmə araşdırması
Sorğu edilən Tərəf, əgər belə Tərəfin səlahiyyətli orqanları ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayət və
ya cinayətlərə görə tələb edilən şəxs barəsində cinayət təqibini həyata keçirirsə, tələb olunan şəxsin
ekstradisiyasından imtina edə bilər.
Maddə 9
NON BIS IN INDEM
Əgər sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanları ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayət və ya
cinayətlərə görə tələb edilən şəxs barəsində qəti qərar çıxarmışlarsa, ekstradisiya həyata keçirilmir. Əgər
sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanları həmin cinayətə və ya cinayətlərə görə cinayət təqibinə
başlamamaq yaxud buna xitam vermək barədə qərar çıxarmışlarsa, ekstradisiyadan imtina edilə bilər.
Maddə 10
Müddət
Tələb olunan şəxs sorğu edən yaxud sorğu edilən Tərəfin qanununa müvafiq olaraq müddətin bitməsi
ilə bağlı təqibə və ya cəzaya məruz qala bilmədiyi hallarda ekstradisiya həyata keçirilmir.
Maddə 11
Ölüm cəzası
Ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayət sorğu edən Tərəfin qanununa uyğun olaraq ölüm cəzası ilə
cəzalandırılmalıdırsa və belə cinayətə görə ölüm cəzası sorğu edilən Tərəfin qanununda nəzərdə tutulmursa
yaxud adətən icra edilmirsə, əgər sorğu edən Tərəf ölüm cəzasının icra edilməyəcəyi barədə sorğu edilən
Tərəfin yetərli saydığı təminatlar təqdim etməzsə, ekstradisiyadan imtina edilə bilər.
Maddə 12
Sorğu və qoşma sənədlər
1. Sorğu yazılı şəkildə verilir və diplomatik kanallarla ötürülür. İki və ya daha artıq Tərəf arasında
birbaşa razılaşma əsasında digər ötürülmə vasitələri də nəzərdə tutula bilər.
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2. Sorğuya aşağıdakılar əlavə edilməlidir:
a) ittihamnamənin və ya hökmün yaxud dərhal tutma barədə qərarın və ya həbs üçün orderin yaxud
eyni qüvvəyə malik olan və sorğu edən Tərəfin qanununda nəzərdə tutulmuş prosedura uyğun olaraq
verilmiş digər qərarın əsli və ya təsdiq edilmiş surəti;
b) törədilməsi ilə bağlı ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayətlərin siyahısı. Onların törədildiyi vaxt
və yer, onların hüquqi tövsifi və müvafiq hüquqi müddəalara istinadlar mümkün qədər dəqiq
göstərilməlidir; və
c) müvafiq qanunverici aktların surəti yaxud bu qeyri-mümkün olduqda müvafiq qanunun adı və tələb
edilən şəxsin mümkün qədər daha dəqiq təsviri, eləcə də onun şəxsiyyətinin və vətəndaşlığının
müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilən hər hansı digər informasiya.
Maddə 13
Əlavə məlumat
Əgər sorğu edən Tərəfin bildirdiyi məlumat sorğu edilən Tərəfin bu Konvensiyaya uyğun olaraq qərar
qəbul edə bilməsi üçün yetərli sayılmırsa, sonuncu Tərəf zəruri əlavə məlumatı tələb edə və onun alınması
üçün son müddət təyin edir bilər.
Maddə 14
Konkretlik qaydası
1. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, ekstradisiya edilmiş şəxs, ekstradisiya edildiyi cinayətdən başqa,
özünün verilməsinədək törədilmiş hər hansı bir cinayətə görə cinayət təqibinə məruz qala bilməz, hökmün
və ya tutma barədə qərarın icrası məqsədi ilə məhkum edilə və ya tutula bilməz və şəxsi azadlığı heç bir
səbəbə görə məhdudlaşdırıla bilməz:
a) onu ekstradisiya edən Tərəf razı olarsa; razılıq barədə sorğu 12-ci maddədə göstərilən sənədlərin və
ekstradisiya edilən şəxsin müvafiq cinayətlə bağlı verdiyi hər hansı bəyanatın hüquqi qeydi ilə birlikdə
göndərilir. Razılıq o hallarda verilir ki, barəsində sorğu edilən cinayət bu Konvensiyanın müddəalarına
uyğun olaraq ekstradisiya üçün əsas olsun;
b) həmin şəxs ekstradisiya edildiyi Tərəfin ərazisini tərk etmək imkanına malik olduğu halda özünün
tam azad edilməsindən sonra 45 gün ərzində bunu etməzsə yaxud həmin ərazini tərk etdikdən sonra oraya
qayıdarsa.
2. Lakin sorğu edən Tərəf müddətin keçməsinin istənilən hüquqi nəticələrinin qarşısını almaq üçün
müvafiq şəxsin öz ərazisi hüdudlarından çıxarılması üçün zəruri olan istənilən tədbirləri yaxud müqəssirin
özü olmadan cinayət təqibi də daxil olmaqla, həmin Tərəfin qanununa uyğun olaraq zəruri sayılan istənilən
tədbirləri görə bilər.
3. Törədilməsi barədə ittiham irəli sürülən cinayətin təsviri cinayət təqibi gedişində dəyişdikdə, verilən
şəxsin cinayət təqibinə başlanılır yaxud onun barəsində yalnız buna görə hökm çıxarılır ki, cinayət özünün
yeni təsvirinə uyğun olaraq öz tərkib hissələrinə görə, ekstradisiyanın həyata keçirilməsinə imkan verən
cinayətdir.
Maddə 15
Üçüncü dövlətə verilmə
14-cü maddənin 1 b) bəndində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, sorğu edən Tərəf həmin sorğu edən
Tərəfə ekstradisiya edilən və özünün ekstradisiyasınadək törətdiyi cinayətlərə görə göstərilən digər Tərəf
yaxud üçüncü dövlət tərəfindən axtarışda olan şəxsi sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan başqa Tərəfə
yaxud üçüncü dövlətə vermir.
Sorğu edilən Tərəf 12-ci maddənin 2-ci bəndində göstərilən sənədlərin təqdim edilməsi barədə sorğu
ilə müraciət edə bilər.
Maddə 16
Müvəqqəti həbs
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1. Təxirəsalınmaz halda sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları axtarışda olan şəxsin ibtidai həbsi
barədə xahişlə müraciət edə bilərlər. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanları onun qanununa müvafiq
olaraq bu məsələ üzrə qərar qəbul edirlər.
2. İbtidai həbs barədə xahişdə göstərilir ki, 12-ci maddənin 2a) bəndində göstərilən sənədlərdən biri
mövcuddur və ekstradisiya barədə sorğu göndərmək nəzərdə tutulur. Xahişdə, həmçinin göstərilir ki,
ekstradisiya barədə sorğu hansı cinayətlə bağlı göndəriləcək, belə cinayət harada və nə vaxt törədilmişdir,
həmçinin imkan daxilində, axtarılan şəxsin təsviri verilir.
3. İbtidai həbs barədə xahiş sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına diplomatik kanallarla yaxud
bilavasitə poçt və ya teleqrafla yaxud beynəlxalq cinayət polisi təşkilatı (İnterpol) vasitəsi ilə yaxud yazılı
təsdiqi təmin edən hər hansı digər vasitələrin köməyi ilə və ya sorğu edilən Tərəf üçün münasib olan digər
vasitələrlə göndərilir. Sorğu edən orqana onun sorğusunun icrasının vəziyyəti barədə dərhal məlumat
verilir.
4. Əgər sorğu edilən Tərəf ekstradisiya barədə sorğunu və 12-ci maddədə göstərilən sənədləri həbsdən
18 gün keçənədək almamışdırsa, ibtidai həbsə xitam verilə bilər. İstənilən halda bu dövr belə həbs
tarixindən başlayaraq 40 gündən artıq olmur. İstənilən vaxt müvəqqəti azad etmə imkanı istisna edilmir,
lakin sorğu edilən Tərəf axtarılan şəxsin qaçmasının qarşısını almaqdan ötrü zəruri saydığı istənilən
tədbirləri görür.
5. Əgər ekstradisiya barədə sonradan xahiş alınmışsa, azad edilmə təkrar həbsə və ekstradisiyaya mane
olmur.
Maddə 17
Rəqabətli sorğular
Əgər ekstradisiya barədə eyni zamanda bir neçə dövlət eyni bir cinayətə yaxud müxtəlif cinayətlərə
görə sorğu edərsə, sorğu edilən Tərəf bütün halları və xüsusən də cinayətin nisbətən ağırlığını və törədilmə
yerini, sorğuların müvafiq tarixlərini, tələb olunan şəxsin vətəndaşlığını və sonradan başqa dövlətə
ekstradisiya imkanını nəzərə almaqla öz qərarını qəbul edir.
Maddə 18
Ekstradisiya edilməli olan şəxsin başqa tərəfə verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf özünün ekstradisiya ilə bağlı qərarı haqqında 12-ci maddənin 1-ci bəndində
göstərilən vasitələrlə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Ekstradisiyadan istənilən tam və qismən imtina ilə bağlı səbəblər göstərilir.
3. Sorğu yerinə yetirildiyi halda sorğu edən Tərəf verilmənin yeri və tarixi və tələb olunan şəxsin
verilmə məqsədi ilə saxlanıldığı müddət barədə məlumatlandırılır.
4. Bu maddənin 5-ci bəndinin müddəalarına riayət etmək şərti ilə, əgər tələb edilən şəxs göstərilən
tarixdə verilməmişdirsə, o, on beş gün ərzində azad edilə bilər və istənilən halda 30 gün keçdikdən sonra
azad edilir. Sorğu edilən Tərəf eyni bir cinayətə görə onun ekstradisiyasından imtina edə bilər.
5. Əgər ekstradisiya edilməli olan şəxsin verilməsində və ya qəbulunda Tərəfə özündən asılı olmayan
hallar mane olursa, həmin Tərəf digər Tərəfə bu barədə məlumat verir. Hər iki Tərəf verilmənin yeni tarixi
barədə razılığa gəlirlər və bu maddənin 4-cü bəndinin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 19
Təxirə salınmış yaxud şərti verilmə
1. Sorğu edilən Tərəf verilmə barədə sorğu ilə bağlı qərar qəbul edərək barəsində sorğu edilən şəxsin
verilməsini təxirə sala bilər ki, həmin Tərəf onun barəsində cinayət təqibinə başlaya bilsin yaxud əgər bu
şəxs artıq məhkum edilmişsə, o, ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayətdən fərqli cinayətə görə öz cəzasını
bu Tərəfin ərazisində çəkə bilsin.
2. Verilməni təxirə salmaq əvəzinə sorğu edilən Tərəf, barəsində sorğu edilən şəxsi Tərəflər arasında
razılaşma əsasında müəyyən edilən şərtlərə uyğun surətdə müvəqqəti olaraq sorğu edən Tərəfə ekstradisiya
edə bilər.
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Maddə 20
Mülkiyyətin verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf, onun qanunlarının imkan verdiyi həddə və sorğu edən Tərəfin xahişi ilə:
a) maddi sübut kimi tələb oluna bilən; yaxud
b) cinayət nəticəsində əldə edilmiş və həbs anında, ekstradisiyası tələb edilən şəxsin ixtiyarında olmuş
yaxud sonradan aşkar edilmiş mülkiyyəti müsadirə edir və sorğu edən Tərəfə verir.
2. Hətta barəsində razılıq əldə edilmiş şəxsin ekstradisiyası onun ölümü yaxud qaçması ilə bağlı həyata
keçirilə bilmədiyi halda belə, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən mülkiyyət sorğu edən Tərəfə verilir.
3. Göstərilən mülkiyyət sorğu edilən Tərəfin ərazisində həbs altına alınmalı yaxud müsadirə edilməli
olduqda həmin Tərəf cinayət təqibinin sona çatmaması ilə bağlı olaraq, bu mülkiyyəti müvəqqəti olaraq
saxlaya yaxud qaytarma şərti ilə verə bilər.
4. Sorğu edilən Tərəfin yaxud üçüncü Tərəflərin göstərilən mülkiyyət üçün əldə edə bildikləri istənilən
hüquqlar saxlanılır. Bu hüquqların mövcud olduğu hallarda mülkiyyət məhkəmədən sonra mümkün qədər
tez bir zamanda əvəzsiz olaraq sorğu edilən Tərəfə qaytarılır.
Maddə 21
Tranzit
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisindən tranzitə 12-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilən
vasitələrin köməyi ilə göndərilmiş sorğu təqdim edildikdə razılıq verilir, bir şərtlə ki, müvafiq cinayəti,
tranzitin xahiş edildiyi Tərəf bu Konvensiyanın 3-cü və 4-cü maddələrinə aidiyyəti olan siyasi xarakterli
cinayət yaxud sırf hərbi xarakterli cinayət hesab etməsin.
2. Tranzit barədə sorğu almış ölkənin vətəndaşının tranzitindən 8-ci maddənin mənasına görə imtina
edilə bilər.
3. Bu maddənin 4-cü bəndinin müddəalarına riayət olunması şərti ilə 12-ci maddənin 2-ci bəndində
göstərilən sənədləri təqdim etmək zəruridir.
4. Hava nəqliyyatından istifadə olunursa, aşağıdakı müddəalar tətbiq edilir:
a) yerə enmə nəzərdə tutulmadıqda sorğu edən Tərəf ərazisi üzərindən uçuşun keçiriləcəyi Tərəfi
xəbərdar edir və təsdiqləyir ki, 12-ci maddənin 2 a) bəndində göstərilən sənədlərdən biri mövcuddur.
Planlaşdırılmamış enmə halında belə xəbərdarlıq 16-cı maddədə nəzərdə tutulduğu qaydada ibtidai həbs
üçün sorğu qüvvəsinə malikdir və sorğu edən Tərəf tranzit barədə rəsmi sorğu təqdim edir;
b) yerə enmə nəzərdə tutulduqda, sorğu edən Tərəf tranzit barədə rəsmi sorğu təqdim edir.
5. Lakin hər hansı Tərəf imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya bu Konvensiyaya qoşulma
barədə sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verdiyi anda bəyan edə bilər ki, o hər hansı bir şəxsin tranzitinə
yalnız özünün ekstradisiya üçün tələb etdiyi bəzi yaxud bütün şərtlərə riayət edilməklə icazə verəcək. Bu
halda qarşılıqlı güzəşt prinsipi tətbiq edilə bilər.
6. Verilən şəxsin tranziti onun irqi, dini, vətəndaşlığı yaxud siyasi əqidəsi ilə bağlı həmin şəxsin həyatı
və ya azadlığı üçün təhlükə yarana biləcəyini hesab etmək üçün əsaslar olduğu hər hansı ərazinin üzərindən
həyata keçirilmir.
Maddə 22
Prosedur
Bu Konvensiyada başqa halın nəzərdə tutulması istisna olmaqla, ekstradisiya və ibtidai həbslə bağlı
prosedur yalnız sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 23
İstifadə edilən dil
Sənədlər sorğu edən yaxud sorğu edilən Tərəfin dilində təqdim edilir. Sorğu edilən Tərəf öz seçiminə
görə sənədlərin Avropa Şurasının rəsmi dillərindən birinə tərcüməsini tələb edə bilər.
Maddə 24
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Xərclər
1. Sorğu edilən Tərəfin ərazisində ekstradisiya ilə bağlı çəkilən xərcləri sorğu edən Tərəf ödəyir.
2. Tranzit barədə sorğu almış Tərəfin ərazisindən tranzitlə bağlı çəkilən xərcləri sorğu edən Tərəf
ödəyir.
3. Sorğu edilən Tərəfin metropoliyası hüdudlarından kənarda yerləşən ərazidən ekstradisiya həyata
keçirildiyi halda bu ərazidən sorğu edən Tərəfin metropoliyasının ərazisinədək gedişlə bağlı xərcləri
sonuncu ödəyir. Sorğu edilən Tərəfin metropoliyası hüdudlarından kənarda yerləşən ərazidən onun
metropoliyası ərazisinədək gedişlə bağlı xərclərə də eyni qayda tətbiq olunur.
Maddə 25
«Tutma haqqında qərar» termininin tərifi
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «tutma haqqında qərar» ifadəsi azadlıqdan məhrum etməni
nəzərdə tutan və həbs cəzası barədə hökmə əlavə olaraq yaxud onun əvəzinə cinayət məhkəməsinin
çıxardığı hər hansı qərar deməkdir.
Maddə 26
Qeyd-şərtlər
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən yaxud öz təsdiqnaməsini və ya qoşulma
barədə sənədini verərkən Konvensiyanın hər hansı müddəası yaxud müddəaları ilə bağlı qeyd-şərt bildirə
bilər.
2. Qeyd-şərt bildirmiş Razılığa gələn hər hansı Tərəf şərait imkan verən kimi həmin qeyd-şərti geri
götürür. Qeyd-şərtin bu cür geri götürülməsi Avropa Şurasının Baş katibini xəbərdar etmək yolu ilə həyata
keçirilir.
3. Konvensiyanın hər hansı bir müddəası ilə bağlı qeyd-şərt bildirmiş Razılığa gələn Tərəf digər
Tərəfin göstərilən müddəanı onun özünün qəbul etdiyindən artıq dərəcədə tətbiq etməsini tələb edə bilməz.
Maddə 27
Əraziyə tətbiq
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Tərəflərin metropoliyalarının ərazilərinə tətbiq edilir.
2. Fransaya münasibətdə o, həmçinin Əlcəzairə, dənizaşırı departamentlərə, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığına münasibətdə isə Normandı adaları və Men adasına da tətbiq edilir.
3. Almaniya Federativ Respublikası bu Konvensiyanın tətbiqini Avropa Şurası Baş katibinin adına
bildiriş göndərmək yolu ilə Berlin torpağına şamil edə bilər. Avropa Şurasının Baş katibi belə bəyanat
barədə digər Tərəflərə məlumat verir.
4. Razılığa gələn iki və ya daha çox Tərəf arasında birbaşa razılaşma əsasında, razılaşmada şərh
olunmuş şərtlərə riayət edilməsi şərti ilə, bu Konvensiyanın tətbiqi bu maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərində
nəzərdə tutulan və beynəlxalq əlaqələri üçün hər hansı belə Tərəfin məsuliyyət daşıdığı belə Tərəflərin hər
hansı ərazisinə şamil edilə bilər.
Maddə 28
Bu Konvensiya ilə ikitərəfli sazişlər arasında münasibətlər
1. Bu Konvensiya tətbiq olunduğu ölkələrə münasibətdə Razılığa gələn hər hansı iki Tərəf arasında
ekstradisiyanı tənzimləyən hər hansı ikitərəfli müqavilələrin, konvensiyaların yaxud sazişlərin
müddəalarını əvəz edir.
2. Razılığa gələn Tərəflər yalnız bu Konvensiyanın müddəalarını tamamlamaq yaxud onun ehtiva
etdiyi prinsiplərin tətbiqini asanlaşdırmaq üçün öz aralarında ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya
bilərlər.
3. İki və ya daha artıq Razılığa gələn Tərəf arasında ekstradisiya vahid normalar əsasında həyata
keçirildiyi hallarda Tərəflər ekstradisiya ilə bağlı öz qarşılıqlı münasibətlərini bu Konvensiyanın
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müddəalarından asılı olmayaraq yalnız belə sistemə müvafiq qaydada tənzimləməkdə sərbəstdirlər. Hər biri
digər Tərəfin və ya Tərəflərin ərazisində verilmiş həbs barədə orderin onun öz ərazisində icrasını nəzərdə
tutan qüvvədə olan qanunlara malik iki və ya daha artıq Razılığa gələn Tərəf arasındakı münasibətlərdə də
eyni prinsip tətbiq olunur. Bu bəndə uyğun olaraq öz aralarında bu Konvensiyanın tətbiqini istisna edən
yaxud gələcəkdə istisna edə biləcək Razılığa gələn Tərəflər Avropa Şurasının Baş katibinə lazımi qaydada
bildiriş göndərirlər. Baş katib bu bəndə uyğun olaraq aldığı hər hansı bildiriş barədə Razılığa gələn digər
Tərəfləri məlumatlandırır.
Maddə 29
İmzalanma, ratifikasiya və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurası üzvlərinin imzalaması üçün açıqdır. O, ratifikasiya olunmalıdır.
Təsdiqnamələr Şuranın Baş katibinə saxlanılmağa verilir.
2. Konvensiya üçüncü təsdiqnamənin saxlanılmağa verildiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanı sonradan ratifikasiya edən onu imzalamış hər hansı Tərəf üçün Konvensiya həmin
Tərəfin öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verdiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 30
Qoşulma
1. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Şura üzvü olmayan dövləti bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət
edə bilər, bir şərtlə ki, belə dəvətdən ibarət olan qətnamə Konvensiyanı ratifikasiya etmiş Şura üzvləri
tərəfindən yekdilliklə bəyənilsin.
2. Qoşulma bu barədə sənədin Şuranın Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə həyata keçirilir və
həmin sənədin saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 31
Denonsasiya
Razılığa gələn hər hansı Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərməklə Konvensiyanı
özünə aid olan dərəcədə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Şuranın Baş katibinin belə bildirişi aldığı
tarixdən altı ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 32
Bildiriş
Avropa Şurasının Baş katibi Şura üzvlərini və bu Konvensiyaya qoşulmuş hər bir dövlətin hökumətini:
a) hər hansı təsdiqnamənin və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmağa verilməsi;
b) bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
c) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin və 21-ci maddənin 5-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş
hər hansı bəyanat;
d) 26-cı maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı qeyd-şərt;
e) 26-cı maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, istənilən qeyd-şərtin geri götürülməsi;
f) 31-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq, denonsasiya barədə alınmış hər hansı bildiriş və belə
denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixi barədə məlumatlandırır.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
1957-ci il dekabrın 13-də Parisdə ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olan
yeganə nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaq. Avropa Şurasının
Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini onu imzalamış hökumətlərə göndərir.
Avropa Şurası
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Əlavə Protokol
Strasburq, 15 oktyabr 1975-ci il
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalamış dövlətlər 1957-ci il dekabrın 13-də Parisdə
imzalanmaq üçün açılmış Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasının (bundan sonra — Konvensiya)
müddəalarını və xüsusən də onun 3-cü və 9-cu maddələrini nəzərə alaraq,
bəşəriyyətin və ayrı-ayrı şəxslərin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə bu maddələrə əlavələr etməyi
gərəkli hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
Maddə 1
Konvensiyanın 3-cü maddəsinin tətbiqi məqsədləri üçün aşağıdakı cinayətlər siyasi cinayətlər
sayılmır:
a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1948-ci il dekabrın 9-da qəbul etdiyi Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında Konvensiyada göstərilmiş bəşəriyyət
əleyhinə cinayətlər;
b) Döyüşən ordularda yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 1949-cu il
tarixli Cenevrə Konvensiyasının 50-ci maddəsində, Dənizdə silahlı qüvvələr tərkibindən yaralıların,
xəstələrin və gəmi qəzasına uğrayanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 1949-cu il tarixli Cenevrə
Konvensiyasının 51-ci maddəsində, Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında 1949-cu il tarixli Cenevrə
Konvensiyasının 130-cu maddəsində və Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında 1949-cu il
tarixli Cenevrə Konvensiyasının 147-ci maddəsində göstərilmiş xətalar;
c) bu Protokol qüvvəyə minərkən qüvvədə olan müharibə qanunlarını və həmin vaxtadək mövcud olan,
Cenevrə Konvensiyalarının yuxarıda göstərilən müddəalarında hələ nəzərə alınmamış müharibə adətlərinin
müqayisə edilə bilən hər hansı pozulmaları.
II fəsil
Maddə 2
Konvensiyanın 9-cu maddəsinə aşağıdakı mətn əlavə olunur, bu zaman Konvensiyanın əvvəlki 9-cu
maddəsi 1-ci bənd, aşağıdakı müddəalar isə 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlər olur:
«2. Konvensiyanın iştirakçısı olan üçüncü dövlətdə işi üzrə qəti qərar çıxarılmış şəxsin, barəsində
həmin iş qaldırılmış cinayət yaxud cinayətlərlə bağlı ekstradisiyası aşağıdakı hallarda həyata keçirilmir:
a) əgər yuxarıda adı çəkilən qərar onu məsuliyyətdən azad edirsə;
b) əgər həbs müddəti yaxud onun barəsində görülmüş cəza tədbiri:
i) tam tətbiq edilmişdirsə;
ii) bütünlüklə yaxud tətbiq edilməmiş hissəsinə görə əfv və ya amnistiya predmeti olmuşdursa;
c) əgər məhkəmə cinayətkarı onun üzərinə sanksiyalar qoymadan məhkum etmişdirsə.
3. Bununla belə, 2-ci bənddə göstərilən hallarda ekstradisiya haqqında qərar aşağıdakı hallarda qəbul
oluna bilər:
a) barəsində məhkəmə qərarı çıxarılmış cinayət sorğu edən dövlətdə dövlət statusuna malik olan şəxsə,
idarəyə yaxud hər hansı subyektə qarşı törədilmişdirsə;
b) barəsində məhkəmə qərarı çıxarılmış şəxs sorğu edən dövlətdə dövlət statusuna malik olmuşdursa;
c) barəsində məhkəmə qərarı çıxarılmış cinayət bütünlüklə və ya qismən sorğu edən dövlətin
ərazisində yaxud onun ərazisi sayılan yerdə törədilmişdirsə.
4. 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları cinayət işləri üzrə başqa dövlətdə çıxarılmış məhkəmə qərarları
barədə ne bis in idem prinsipinin qüvvəsi ilə bağlı daha geniş daxili müddəaların tətbiqinə mane olmur».
III fəsil
Maddə 3
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1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olub Konvensiyanı imzalamış dövlətlərin imzalaması üçün
açıqdır. O, ratifikasiya edilməli, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir. Təsdiqnamələr yaxud qəbul etmə və
ya bəyənmə barədə sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanılmağa verilir.
2. Protokol üçüncü təsdiqnamənin yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə barədə sənədin saxlanılmağa
verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Protokolu sonradan ratifikasiya edən, qəbul edən və ya bəyənən onu imzalamış dövlətə münasibətdə
bu Protokol həmin dövlətin təsdiqnaməsinin yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə barədə sənədinin
saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət, əgər eyni vaxtda yaxud əvvəlcə Konvensiyanı ratifikasiya
etməmişdirsə, bu Protokolu ratifikasiya edə, qəbul edə yaxud bəyənə bilməz.
Maddə 4
1. Konvensiyaya qoşulan hər hansı dövlət bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra ona qoşula bilər.
2. Bu cür qoşulma, bu barədə sənədin Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə
həyata keçirilir və onun saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 5
1. Hər bir dövlət imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya qəbul etmə, bəyənmə yaxud qoşulma
barədə sənədini saxlamağa verərkən, bu Protokolun qüvvəsinin şamil edildiyi ərazini və ya əraziləri göstərə
bilər.
2. Hər bir dövlət öz təsdiqnaməsini və ya qəbul etmə, bəyənmə yaxud qoşulma barədə sənədini
saxlanılmağa verərkən yaxud hər hansı başqa bir vaxt Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat
göndərmək yolu ilə bu Protokolun qüvvəsini bəyanatda göstərilən, beynəlxalq əlaqələrinə görə həmin
dövlətin məsuliyyət daşıdığı və ya adından çıxış etmək səlahiyyətinə malik olduğu hər hansı digər əraziyə
və ya ərazilərə şamil edə bilər.
3. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat bu Protokolun 8-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş prosedura uyğun olaraq belə bəyanatda göstərilən istənilən əraziyə münasibətdə geri götürülə
bilər.
Maddə 6
1. Hər hansı dövlət imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya qəbul etmə, bəyənmə yaxud
qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən bəyan edə bilər ki, o, I və ya II fəsilləri qəbul etmir.
2. Razılığa gələn hər hansı Tərəf əvvəlki bəndə uyğun olaraq verdiyi bəyanatı Avropa Şurası Baş
katibinin adına bəyanat göndərmək yolu ilə geri götürə bilər; bəyanat alındığı gündən qüvvəyə minir.
3. Bu Protokolun müddəaları ilə bağlı heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
Maddə 7
1. Avropa Şurasının Cinayətkarlıq Problemləri üzrə Avropa Komitəsinə bu Protokolun yerinə
yetirilməsi barədə məlumat verilir və Komitə onun həyata keçirilməsi gedişində yarana bilən hər hansı
problemin dinc yolla nizama salınmasına kömək etmək məqsədi ilə zəruri olan hər şeyi edir.
Maddə 8
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş göndərmək yolu ilə bu
Protokolu özünə aidiyyəti olan həddə denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Baş katibin bu cür bildirişi almasından altı ay sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun denonsasiyasına səbəb olur.
Maddə 9
Avropa Şurasının Baş katibi Şuranın üzvü olan dövlətləri və Konvensiyaya qoşulmuş hər hansı dövləti
aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) hər hansı imzalama;
b) hər hansı təsdiqnamənin və ya qəbul etmə, bəyənmə yaxud qoşulma barədə sənədin saxlanılmağa
verilməsi;
c) bu Protokolun 3-cü maddəsinə uyğun olaraq qüvvəyə minməsinin hər hansı tarixi;
1701

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

d) 5-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bəyanat və belə bəyanatın hər hansı
geri götürülməsi;
e) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat;
f) hər hansı bəyanatın 6-cı maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq geri götürülməsi;
g) 8-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bildiriş və denonsasiyanın qüvvəyə
minmə tarixi.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
1975-ci il oktyabrın 15-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik
olan bir nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaq. Avropa Şurasının
Baş katibi təsdiq edilmiş nüsxələri bu Protokolu imzalamış və ona qoşulan dövlətlərin hər birinə göndərir.
Avropa Şurası

Avropa Müqavilələri seriyası № 98
Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasına dair
İkİncİ Əlavə Protokol
Strasburq, 17 mart 1978-ci il

Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalamış dövlətlər,
1977-ci il dekabrın 13-də Parisdə imzalanmaq üçün açılmış Ekstradisiya haqqında Avropa
Konvensiyasının (bundan sonra — Konvensiya) fiskal cinayətlər sahəsində qəbuluna dəstək vermək
arzusunda olaraq,
Konvensiyaya müəyyən müddəalar əlavə etməyi gərəkli sayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
Maddə 1
Konvensiyanın 2-ci maddəsinin 2-ci bəndinə aşağıdakı müddəa əlavə edilir:
«Bu qayda, həmçinin cərimə sanksiyaları tətbiq edilən cinayətlərə də tətbiq olunur.»
II fəsil
Maddə 2
Konvensiyanın 5-ci maddəsi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
«Fiskal cinayətlər
1. Vergilər, rüsumlar, gömrük rüsumları və valyuta əməliyyatları ilə bağlı cinayətlərə görə
ekstradisiya, əgər cinayət sorğu edilən Tərəfin qanununa uyğun olaraq eyni qəbildən olan cinayətlərə
aiddirsə, Razılığa gələn Tərəflər arasında Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. Əgər sorğu edilən Tərəfin qanununda eyni tipli vergilər və ya rüsumlar qoyulmursa yaxud vergilər,
rüsumlar, gömrük rüsumları və ya valyuta əməliyyatları barədə sorğu edən Tərəfin qanunundakı ilə eyni
göstərişlər yoxdursa, ekstradisiyadan bu əsasda imtina edilə bilməz.»
III fəsil
Maddə 3
Konvensiyaya aşağıdakı müddəalar əlavə edilir:
«Müqəssirin iştirakı olmadan məhkəmənin rəyi
1. Razılığa gələn Tərəf Razılığa gələn digər Tərəfdən müqəssirin özü olmadan barəsində qərar qəbul
edilmiş hökmün çıxarılması yaxud həbs məqsədi ilə ekstradisiya tələb etdikdə, əgər sorğu edilən Tərəf belə
hesab edirsə ki, məhkəmənin rəyi ilə nəticələnmiş proses cinayətə görə məhkum edilən hər bir şəxs üçün
məcburi sayılan minimum müdafiə hüquqlarını təmin etmir, bu halda həmin məqsədlərlə ekstradisiyadan
imtina edə bilər. Bununla belə, əgər sorğu edən Tərəf müdafiə hüquqları ilə təminat verilən məhkəmə işinə
yenidən baxılması hüququnu tələb edən şəxs üçün kifayət qədər təminatlar verərsə, ekstradisiya həyata
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keçirilməlidir. Bu qərar sorğu edən Tərəfə, əgər ittiham edilən şəxs hökmdən protest vermirsə, onu icra
etmək, ya da əks halda, ekstradisiya edilən şəxsə qarşı prosesə başlamaq səlahiyyəti verir.
2. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiyası tələb olunan şəxsə onun özü olmadıqda çıxarılmış hökm barədə
məlumat verdiyi halda sorğu edən Tərəf bu məlumatı həmin dövlətdə cinayət prosesi barədə rəsmi bildiriş
hesab etmir.»
IV fəsil
Maddə 4
Konvensiyaya aşağıdakı müddəalar əlavə edilir:
«Amnistiya
Sorğu edilən dövlətdə barəsində amnistiya elan edilmiş və həmin dövlətin öz cinayət qanunvericiliyinə
uyğun olaraq məhkəmə qaydasında təqib etməyə ixtiyarlı olduğu cinayətlərlə bağlı ekstradisiya həyata
keçirilmir.»
V fəsil
Maddə 5
Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
«Sorğu yazılı şəkildə verilir və sorğu edən Tərəfin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən sorğu edilən Tərəfin
Ədliyyə Nazirliyinə ünvanlanır; bununla belə, diplomatik kanaldan istifadə imkanı da istisna edilmir. Digər
rabitə vasitələri iki Tərəf arasında birbaşa saziş yolu ilə təşkil edilə bilər.»
VI fəsil
Maddə 6
1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olub, Konvensiyanı imzalamış dövlətlərin imzalaması üçün
açıqdır. Protokol ratifikasiya edilməlidir. Təsdiqnamələr Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanılmağa
verilir.
2. Protokol üçüncü təsdiqnamənin saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Protokolu sonradan ratifikasiya edən imzalamış hər hansı Tərəf üçün Protokol onun öz
təsdiqnaməsini saxlanılmağa verməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət eyni zamanda yaxud qabaqcadan Konvensiyanı ratifikasiya
etmədən bu Protokolu ratifikasiya edə bilməz.
Maddə 7
1. Konvensiyaya qoşulmuş hər hansı dövlət Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra bu Protokola
qoşula bilər.
2. Belə qoşulma bu barədə sənədin Avropa Şurasının Baş katibinə verilməsi yolu ilə həyata keçirilir;
həmin sənəd saxlanılmağa verildiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 8
1. Hər hansı dövlət imzalama zamanı yaxud təsdiqnaməni saxlanılmağa verərkən bu Protokolun
qüvvəsinin şamil ediləcəyi ərazini və ya əraziləri müəyyən edə bilər.
2. Hər bir dövlət təsdiqnaməsini yaxud qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən ya da sonradan
istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bəyanatı ilə bu Protokolun qüvvəsini bəyanatda
müəyyən edilmiş və beynəlxalq əlaqələrinə görə həmin dövlətin məsuliyyət daşıdığı yaxud adından
müqavilələr bağlamağa səlahiyyətli olduğu hər hansı digər əraziyə və ya ərazilərə şamil edə bilər.
3. Bu bəndə uyğun olaraq bəyanatda göstərilən hər hansı ərazi ilə bağlı verilmiş hər hansı bəyanat
Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş göndərmək yolu ilə geri götürülə bilər. Bu cür geri
götürülmə Avropa Şurası Baş katibinin bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
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Maddə 9
1. Konvensiyanın müddəaları ilə bağlı dövlətin etdiyi qeyd-şərtlər, əgər dövlət onları imzalama zamanı
yaxud öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verərkən bəyan edirsə, bu Protokola da tətbiq edilir.
2. Hər hansı dövlət imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verərkən elan edə bilər
ki, o:
a. I fəsli qəbul etməmək;
b. II fəsli qəbul etməmək yaxud onu yalnız 2-ci maddəyə aid olan müəyyən cinayətlər yaxud cinayət
kateqoriyaları ilə bağlı qəbul etmək;
c. III fəsli qəbul etməmək yaxud yalnız 3-cü maddənin 1-ci bəndini qəbul etmək;
d. IV fəsli qəbul etməmək;
e. V fəsli qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
3. Razılığa gələn hər hansı Tərəf bundan əvvəlki bəndə uyğun olaraq özündə saxladığı hüququ Avropa
Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bəyanat vasitəsi ilə geri götürə bilər; bəyanat alındığı andan qüvvəyə
minir.
4. Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq bu Protokola edilmiş qeyd-şərti qəbul etmiş yaxud bu
Protokolun müddəasına uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn Tərəf göstərilən müddəanı Razılığa
gələn digər Tərəfin tətbiq etməsini tələb edə bilməz, lakin bununla belə, əgər onun qeyd-şərti qisməndirsə
yaxud şərtlərdən asılıdırsa, bu müddəanın özü qəbul etdiyi həddə tətbiqini tələb edə bilər.
5. Bu Protokolun müddəalarına başqa heç bir qeyd-şərt qəbul edilə bilməz.
Maddə 10
Avropa Şurasının Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi bu Protokolun qəbul edilməsi barədə
məlumatlandırılır və onun yerinə yetirilməsi gedişində yarana bilən hər hansı problemin dostcasına
tənzimlənməsinə kömək üçün zəruri olan hər şey edir.
Maddə 11
1. Razılığa gələn hər hansı Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərməklə bu Protokolu
özünə aid olan həddə denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Baş katibin bu cür bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun denonsasiyasına səbəb olur.
Maddə 12
1. Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri və Konvensiyaya qoşulmuş hər
hansı dövləti aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a. bu Protokolun hər hansı imzalanması;
b. hər hansı təsdiqnamənin saxlanılmağa verilməsi;
c. 6-cı və 7-ci maddələrə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minməsinin hər hansı tarixi;
d. 8-ci maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bəyanat;
e. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bəyanat;
f. 9-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq edilmiş hər hansı qeyd-şərt;
g. hər hansı qeyd-şərtin 9-cu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq geri götürülməsi;
h. 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bildiriş və denonsasiyanın qüvvəyə
minmə tarixi.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu
imzaladılar.
1978-ci il martın 17-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olan
yeganə nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılacaq. Avropa Şurasının
Baş katibi təsdiq edilmiş surətləri Protokolu imzalamış və qəbul etmiş dövlətlərə göndərir.
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"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının QEYDŞƏRTLƏRİ
1. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası humanist əsasları
rəhbər tutaraq, sorğu edilən şəxsin səhhətinin vəziyyətini və ya yaşını nəzərə alaraq, onun verilməsindən
imtina hüququnu özündə saxlayır".
2. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası şəxsin verilməsinin
Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ya milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracağını güman etməyə
kifayət qədər əsası olduqda, həmin şəxsin verilməsindən imtina edəcək".
3. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası verilməsi nəticəsində
sorğu edilən şəxsin sorğu edən dövlətdə işgəncəyə yaxud qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara
yaxud cəzaya məruz qalacağını güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduqda, həmin şəxsin verilməsindən
imtina edəcək".
4. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası, verilməsi nəticəsində
sorğu edilən şəxsin irqinə, milliyyətinə, dilinə, dininə, vətəndaşlığına və ya siyasi baxışlarına görə təqibə
məruz qalmasına güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduqda, həmin şəxsin verilməsindən imtina edəcək".
"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATLARI
1. "Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)".*
2. "Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin "a" bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53 (II) maddəsinə əsasən Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı xarici dövlətə verilə bilməz. Bunu nəzərə alaraq, hər bir halda Azərbaycan
Respublikası vətəndaşının verilməsindən imtina ediləcək".
3. "Konvensiyanın 21-ci maddəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, verilən şəxslərin
Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit daşınmasına, verilmə üçün müəyyən edilmiş şərtlərə riayət
edilməklə icazə veriləcək".
4. "Konvensiyanın 23-cü maddəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, şəxsin verilməsi
ilə bağlı sorğular və onlara əlavə edilən sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməklə təqdim olunmalıdır".
"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasının Əlavə Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının
BƏYANATI
"Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)".
"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasının İkinci Əlavə Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının
BƏYANATI
"Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)".
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"Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi haqqında" 1979cu il noyabrın 13-də Cenevrə şəhərində imzalanmış Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2002-ci il
№ 291-IIQ
Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi haqqında
KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafına imkan yaratmaq qətiyyəti ilə,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Avropa İqtisadi Komissiyasının bu cür əlaqələri və əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək üçün, o cümlədən havanın çirklənməsi ilə mübarizə sahəsində, hava çirkləndiricilərinin
böyük məsafələrə keçməsi daxil olmaqla, fəaliyyətinin əhəmiyyətini dərk edərək,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Yekun aktının müvafiq müddəalarının
çoxtərəfli həyata keçirilməsində Avropa İqtisadi Komissiyasının əməyini təsdiq edərək,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Yekun aktının havanın çirklənməsi və onun
nəticələri ilə, hava çirkləndiricilərinin böyük məsafələrə keçməsi daxil olmaqla, mübarizə sahəsində
əməkdaşlığa, eləcə də beynəlxalq əməkdaşlıq yolu ilə geniş monitorinq proqramının işlənib hazırlanmasına
və kükürd 4-oksiddən başlayaraq, gələcəkdə digər hava çirkləndiricilərinin əhatə ediləcəyinin
mümkünlüyünü nəzərdə tutmaqla, hava çirkləndiricilərinin böyük məsafələrə keçməsinin
qiymətləndirilməsinə çağırış olan ətraf mühitə dair fəslinin müddəalarını nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Konfransının Bəyannaməsinin insanı əhatə edən mühitin problemlərinə
dair uyğun müddəalarını, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə uyğun olaraq, dövlətlərin öz xüsusi ehtiyatlarını özlərinin ətraf mühit sahəsindəki siyasətlərinə
uyğun olaraq işlətmələrinə suveren hüquqlarının olmasına və onların tabeliyi yaxud nəzarəti çərçivəsində
fəaliyyətlərinin milli tabeliklərinin milli təsiri hüdudlarından kənar dövlətlərin və rayonların ətraf mühitinə
ziyan yetirməməsini təmin etmək üçün məsuliyyət daşıdıqlarına ümumi inam ifadə edən 21-ci prinsipi
nəzərə alaraq,
havanın sərhədlərarası çirklənməsi də daxil olmaqla, havanın çirklənməsinin həm qısamüddətli, həm
də uzunmüddətli mümkün mənfi nəticələrinin mövcudluğunu etiraf edərək,
proqnoza uyğun olaraq, regionda hava çirkləndiriciləri tullantılarının səviyyəsinin gözlənilən
artmasının bu cür mənfi nəticələri dərinləşdirəcəyi ilə əlaqədar narahatlıqlarını ifadə edərək,
hava çirkləndiricilərinin sərhədlərarası böyük məsafələrə keçməsinin nəticələrinin öyrənilməsinin və
aşkar edilmiş problemlərin həllinin axtarılmasının zəruriliyini etiraf edərək,
uyğun milli tədbirləri işləyib hazırlamaq məqsədi ilə fəal beynəlxalq əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə
və məlumat mübadiləsi, məsləhətləşmələr, elmi-texniki tədqiqat fəaliyyəti və monitorinq vasitəsi ilə
havanın sərhədlərarası böyük məsafələrdə çirklənməsi daxil olmaqla, havanın çirklənməsinə qarşı
mübarizə ilə əlaqədar milli tədbirləri uyğunlaşdırmağa hazır olduqlarını təsdiq edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Terminlərin izahı
Maddə 1
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Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) «havanın çirklənməsi» insanların sağlamlığı üçün təhlükə, canlı ehtiyatlara, ekosistemlərə və maddi
dəyərlərə ziyan vurulması, eləcə də landşaftın dəyərinə zərər vurulması və ya ətraf mühitdən istifadənin
digər qanuni növlərinə maneçilik etmək kimi zərərli nəticələrə gətirib çıxaran maddələri və ya enerjini
insanın bilavasitə və dolayı yolla hava mühitinə daxil etməsi deməkdir,
b) «havanın böyük məsafələrdə transsərhəd çirkləndirilməsi» havanın elə məsafədə çirkləndirilməsi
deməkdir ki, bu zaman ayrı-ayrı tullantı mənbələrinin yaxud mənbə qruplarının payını təyin etmək qeyrimümkündür və çirkləndirmənin fiziki mənbəyi bütünlüklə yaxud qismən bir dövlətin milli yurisdiksiyası
altındakı ərazi hüdudlarındadır, mənfi təsiri isə digər dövlətin yurisdiksiyası altında olan ərazidə özünü
göstərir.
Əsas prinsiplər
Maddə 2
Razılığa gələn Tərəflər uyğun dəlilləri və problemləri lazımi qaydada nəzərə alaraq, insanı və onu
əhatə edən mühiti havanın çirklənməsindən mühafizə etmək qətiyyətlərini bildirirlər və sərhədlərarası
böyük məsafələrdə havanın çirklənməsi daxil olmaqla, havanın çirklənməsini məhdudlaşdırmağa və
çirklənməni mümkün olan qədər daim azaltmağa və onun qarşısını almağa cəhd edəcəklər.
Maddə 3
Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiya çərçivəsində məlumat mübadiləsi, məsləhətləşmələr, elmi
tədqiqat fəaliyyəti və monitorinq vasitəsi ilə, milli və beynəlxalq səviyyələrdə artıq göstərilməkdə olan
səyləri nəzərə alaraq, mümkün qədər tez hava çirkləndiricilərinin atılması ilə mübarizə vasitəsi kimi siyasət
və strategiyanı işləyib hazırlayacaqlar.
Maddə 4
Razılığa gələn Tərəflər məlumat mübadiləsi edirlər və imkan daxilində, mənfi nəticə verə biləcək hava
çirkləndiricilərinin atılmasına qarşı mübarizəyə yönəldilmiş öz siyasətini, elmi fəaliyyətini və texniki
tədbirlərini nəzərdən keçirirlər, beləliklə, havanın sərhədlərarası böyük məsafədə çirklənməsi də daxil
olmaqla havanın çirklənməsinin azaldılmasına imkan yaradırlar.
Maddə 5
Uyğun tələblərə görə ilk mərhələdə bir tərəfdən havanın böyük məsafələrdə transsərhəd çirklənməsinin
mənfi nəticələrinin faktiki olaraq təsir etdiyi yaxud bu cür nəticələrin ciddi təhlükəsinə məruz qalmış
Razılığa gələn Tərəflər və digər tərəfdən, həyata keçirdikləri yaxud nəzərdə tutduqları fəaliyyətlə əlaqədar
olaraq, hüdudları daxilində və tabelikləri altında, havanın sərhədlərarası böyük məsafələrdə çox ciddi
çirklənməsinin baş verdiyi və baş verə biləcəyi Razılığa gələn Tərəflər arasında məsləhətləşmələr aparılır.
Havanın keyfiyyətinin tənzimlənməsi
Maddə 6
2—5-ci maddələri, aparılan tədqiqatları, məlumat mübadiləsini, monitorinqi və onların nəticələrini, o
cümlədən yeni və yenidən qurulmuş müəssisələrlə əlaqədar, havanın çirklənməsi ilə mübarizə məqsədi ilə
görülmüş yerli və qeyri tədbirlərin qiymətini və səmərəliliyini nəzərə alaraq, Razılığa gələn hər bir Tərəf
ən yaxşı siyasəti və strategiyanı (havanın keyfiyyətinin tənzimlənməsi sistemləri daxil olmaqla) və onların
tərkib hissəsi kimi tarazlaşdırılmış inkişafa uyğun gələn havanın çirklənməsi ilə mübarizə tədbirlərini (o
cümlədən mövcud ən yaxşı və iqtisadi cəhətdən münasib olan texnologiyalardan və azitkili və itkisiz
texnologiyalardan istifadə etmək yolu ilə) işləyib hazırlamağı öz öhdəsinə götürür.
Tədqiqatlar və işlər
Maddə 7
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Razılığa gələn Tərəflər, öz tələbatlarından asılı olaraq, aşağıda göstərilən məsələlər üzrə tədqiqatların
və/və ya işlərin aparılmasına və onların aparılmasında əməkdaşlıq etməyə başlayacaqlar:
a) kükürd birləşmələrinin və digər əsas hava çirkləndiricilərinin atılmasının azaldılmasının mövcud
olan və təqdim olunan texnologiyası (onların texniki-iqtisadi əsaslandırılması və ətraf mühit üçün nəticələri
daxil olmaqla);
b) atılmanın səviyyəsinə və atmosferdə hava çirkləndiricilərinin yığılmasına nəzarət edən və onları
ölçən aparatlar və digər vasitələr;
c) hava çirkləndiricilərinin sərhədlərarası böyük məsafələrə keçməsinin başa düşülməsini
asanlaşdırmaq üçün təkmilləşdirilmiş modellər;
d) ətraf mühiti mühafizə etmək məqsədi ilə miqdar/səmərə nisbətlərini müəyyən etmək üçün elmi
əsasın yaradılmasını nəzərdə tutaraq, kükürd birləşmələrinin və digər əsas hava çirkləndiricilərinin
insanların sağlamlığına və ətraf mühitə təsiri (kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, materiallar, su ekosistemi
və digər təbii ekosistemlər və görünmə dərəcəsi daxil olmaqla);
e) ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindəki məqsədlərə nail olmaq üçün alternativ tədbirlərin iqtisadi,
ictimai və ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi (havanın sərhədlərarası böyük məsafələrdə çirklənməsinin
azaldılması daxil olmaqla);
f) kükürd birləşmələri və digər əsas hava çirkləndiriciləri ilə çirklənmənin ekoloji aspektləri ilə
əlaqədar kadrlara təlim verilməsi və onların hazırlanması proqramları.
Məlumat mübadiləsi
Maddə 8
Razılığa gələn Tərəflər özlərinin ümumi maraqlarını nəzərə alaraq, 10-cu maddədə haqqında danışılan
icra orqanı çərçivəsində və ikitərəfli əsasda aşağıdakı məsələlər üzrə mövcud məlumatın mübadiləsini
edirlər:
a) kükürd 4-oksiddən başlayaraq, qeyd edilən hava çirkləndiriciləri sahələrindən razılaşdırılmış ölçüdə
şəbəkə üzrə, razılaşdırılmalı olan müddətlər ərzində həyata keçirilən atılmaları haqqında məlumat və ya
kükürd 4-oksiddən başlayaraq, qeyd edilən hava çirkləndiricilərinin razılaşdırılmalı olan müddətlər ərzində
milli sərhəd kəsiklərindən axınları haqqında məlumat;
b) milli siyasətdə və ümumi sənaye inkişafında havanın böyük məsafələrdə transsərhəd çirklənməsində
ciddi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək əsas dəyişikliklər, eləcə də onların potensial nəticələri;
c) havanın böyük məsafələrdə çirkləndirilməsi ilə əlaqədar havanın çirklənməsinin azaldılması üçün
texnika və texnologiya;
d) kükürd birləşmələrinin və digər əsas hava çirkləndiricilərinin atılması ilə milli miqyasda mübarizə
üçün nəzərdə tutulan xərclər;
e) hava çirkləndiriciləri sərhəddən keçdikdə baş verən proseslərə dair meteoroloji və fiziki-kimyəvi
məlumat;
f) havanın böyük məsafələrdə transsərhəd çirkləndirilməsinin nəticələrinə aid fiziki-kimyəvi və bioloji
məlumat və həmin məlumata görə, havanın sərhədlərarası böyük məsafələrdə çirklənməsinin verə biləcəyi
ziyanın dərəcəsi*;
g) kükürd birləşmələrinin və digər əsas hava çirkləndiricilərinin atılması ilə mübarizə sahəsində milli,
subregional və regional siyasət və strategiya.
Avropada hava çirkləndiricilərinin böyük məsafələrə yayılmasına nəzarət edilməsinin və
yayılmanın qiymətləndirilməsinin birgə proqramının həyata keçirilməsi və proqramın sonrakı
inkişafı
Maddə 9
Razılığa gələn Tərəflər mövcud «Avropada hava çirkləndiricilərinin böyük məsafələrə yayılmasına
nəzarət edilməsinin və yayılmanın qiymətləndirilməsinin birgə proqramının (aşağıda EMEP adlandırılır)
həyata keçirilməsinin zəruriliyinə böyük əhəmiyyət verirlər və həmin proqramın sonrakı inkişafına
gəldikdə, aşağıdakıları qeyd etmək razılığına gəlirlər:
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a) Razılığa gələn Tərəflərin birinci mərhələdə kükürd 4-oksidin və törəmələrinin monitorinqinə
əsaslanan EMEP-ə qoşulmasının və EMEP-in tam həyata keçirilməsinin lazımlığı;
b) mümkün olduqda, monitorinq üçün müqayisə edilə bilən və standartlaşdırılmış üsullardan istifadə
edilməsinin zəruriliyi;
c) monitorinq proqramının həm milli, həm də beynəlxalq proqramlar sisteminə əsaslanmasının
lazımlığı.
Monitorinq stansiyalarının yaradılması və məlumatın toplanması həmin stansiyaların yerləşdiyi
ölkələrin milli tabeliyi altında həyata keçirilir;
d) mövcud olan və gələcək milli, subregional, regional və digər beynəlxalq proqramlar əsasında və
onları nəzərə almaqla, ətraf mühitin monitorinqinin birgə proqramı mexanizminin işlənib hazırlanmasının
lazımlığı;
e) kükürd 4-oksiddən başlayaraq, qeyd edilən hava çirkləndiricilərinin sahələrdən razılaşdırılmış
ölçüdə şəbəkə üzrə, razılaşdırılmalı olan müddətlər ərzində həyata keçirilən atılması haqqında və ya kükürd
4-oksiddən başlayaraq, qeyd edilən hava çirkləndiricilərinin razılaşdırılmalı olan müddətlər ərzində milli
sərhəd kəsiklərindən axınları haqqında məlumat mübadiləsinin zəruriliyi.
Axınları müəyyən etmək üçün model daxil olmaqla metod, eləcə də sahələrdən razılaşdırılmış
ölçülərdə atılmalar əsasında hava çirkləndiricilərinin keçməsini müəyyən etmək üçün model daxil olmaqla
metod xəbər verilir və metodlar və modellər təkmilləşdirilmək məqsədi ilə vaxtaşırı yenidən yoxlanılır;
f) kükürd 4-oksiddən başlayaraq, razılaşdırılmış hava çirkləndiricilərinin ümumi atılması haqqında
milli məlumatın mübadiləsini davam etdirməyə hazır olmağın və bu məlumatı vaxtaşırı yerləşdirməyin
zəruriliyi;
g) hava çirkləndiricilərinin keçməsi zamanı baş verən proseslərə aid meteoroloji və fiziki-kimyəvi
məlumatın verilməsinin zəruriliyi;
h) su, torpaq və bitki kimi digər mühitlərdəki kimyəvi komponentlər monitorinqinin, eləcə də
insanların sağlamlığına və ətraf mühitə təsiri qeydə almaq üçün analoji monitorinq proqramının zəruriliyi;
i) nəzarət və yoxlama məqsədi ilə işləyə bilmələri üçün milli EMEP şəbəkələrinin genişləndirilməsinin
zəruriliyi.
İcra orqanı
Maddə 10
1. Razılığa gələn Tərəflərin nümayəndələri ətraf mühit problemləri üzrə AİK ölkələri hökumətlərinin
Baş müşavirləri çərçivəsində bu Konvensiyanın İcra orqanını yaradır və həmin səviyyədə ildə bir dəfədən
az olmayaraq müşavirə keçirirlər.
2. İcra orqanı:
a) Bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
b) lazımi hallarda, bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi və inkişafı ilə əlaqədar məsələlərə baxmaq
üçün və həmin məqsədlə uyğun tədqiqatları və digər sənədləri hazırlayan və tövsiyələri baxılmaq üçün icra
orqanına təqdim edən işçi qrupları yaradır;
c) Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, tələb oluna bilən bu cür digər funksiyaları yerinə
yetirir.
3. İcra orqanı EMEP-in rəhbər orqanından həmin Konvensiyanın yerinə yetirilməsi mexanizminin
ayrılmaz hissəsi kimi, o cümlədən məlumatın toplanmasına və elmi əməkdaşlığa aid məsələlərdə istifadə
edir.
4. İcra orqanı öz funksiyalarını yerinə yetirərkən, məqsədəuyğun hesab etdiyi hallarda, digər uyğun
beynəlxalq təşkilatlardan alınan məlumatdan da istifadə edir.
Katiblik
Maddə 11
Avropa İqtisadi Komissiyasının İcraçı katibi İcra orqanı üçün aşağıdakı katiblik funksiyalarını yerinə
yetirir:
a) İcra orqanı müşavirələrinin çağırılması və hazırlanması;
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b) həmin Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq alınmış məruzələrin və digər məlumatın Razılığa
gələn Tərəflərə göndərilməsi;
c) İcra orqanının müəyyən etdiyi funksiyaların yerinə yetirilməsi.
Konvensiyaya düzəlişlər
Maddə 12
1. Razılığa gələn istənilən Tərəf həmin Konvensiyaya düzəliş təklif edə bilər.
2. Təklif olunan düzəlişlərin mətnləri yazılı şəkildə Avropa İqtisadi Komissiyasının İcraçı katibinə
təqdim olunur, o da bu təklifləri Razılığa gələn bütün Tərəflərə göndərir. İcra orqanı təklif olunan
düzəlişləri özünün sonrakı illik müşavirəsində o şərtlə müzakirə edir ki, bu cür düzəlişlər Avropa İqtisadi
Komissiyasının İcraçı katibi tərəfindən Razılığa gələn Tərəflərə müşavirəyə ən azı doxsan gün qalmış
göndərilmiş olsun.
3. Bu Konvensiyaya düzəliş Razılığa gələn Tərəflərin Nümayəndələrinin konsensusu əsasında qəbul
edilir və onu qəbul etmiş Razılığa gələn Tərəflər üçün, Razılığa gələn Tərəflərin üçdə ikisi qəbul etmə
haqqında öz sənədlərini saxlanılmaq üçün depozitariyə verdikləri gündən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə
minir. Sonralar bu düzəliş Razılığa gələn istənilən digər Tərəf üçün, bu Razılığa gələn Tərəf həmin düzəlişi
qəbul etməsi haqqında öz sənədini saxlanılmaq üçün verəndən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Mübahisələrin nizama salınması
Maddə 13
Bu Konvensiyanın Razılığa gələn iki və ya bir neçə Tərəfi arasında Konvensiyanın şərh olunması
yaxud onun tətbiq edilməsi barədə mübahisə baş verdikdə, onlar mübahisənin danışıqlar yolu ilə və ya
mübahisədə iştirak edən Tərəflər üçün münasib hər hansı digər nizamlama metodu ilə həllini axtarırlar.
İmzalama
Maddə 14
1. Bu Konvensiya yüksək səviyyədə ətraf mühitin mühafizəsinə dair Avropa İqtisadi Komissiyası
çərçivəsində Avropa İqtisadi Komissiyasının üzvləri olan dövlətlər, eləcə də İqtisadi və İctimai Şuranın
1947-ci il 28 mart tarixli 36(IV) nömrəli Qətnaməsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq, Avropa İqtisadi
Komissiyası yanında məsləhətçi statusu olan dövlətlər və Avropa İqtisadi Komissiyasının üzvü olan
suveren dövlətlərin yaratdıqları və danışıqlar aparmaq, bu Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlər üzrə
beynəlxalq sazişlər bağlamaq və onları tətbiq etməklə əlaqədar səlahiyyətli regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatları tərəfindən müşavirənin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq, 1979-cu il noyabrın 13-dən 16-na kimi
imzalanmaq üçün açıqdır.
2. Bu cür regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları səlahiyyətləri daxilindəki məsələlərdə öz adlarından,
bu Konvensiyanın onların üzv olan dövlətləri üçün təyin etdiyi hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri yerinə
yetirirlər. Belə hallarda, həmin təşkilatların üzvü olan dövlətlər bu hüquqlardan fərdi qaydada istifadə
etmirlər.
Ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
Maddə 15
1. Bu Konvensiya ratifikasiya edilməli, qəbul olunmalı və ya təsdiq edilməlidir.
2. Bu Konvensiya 1979-cu il noyabrın 17-dən 14-cü maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan dövlətlərin
və təşkilatların qoşulması üçün açıqdır.
3. Ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün
depozitari funksiyasını yerinə yetirən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
Qüvvəyə minmə
Maddə 16
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1. Bu Konvensiya ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında iyirmi dördüncü
sənəd saxlanılmaq üçün təhvil veriləndən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında iyirmi dördüncü sənəd
saxlanılmaq üçün təhvil veriləndən sonra həmin Konvensiyanı ratifikasiya edən, qəbul edən və ya təsdiq
edən Razılığa gələn hər bir Tərəf üçün Konvensiya, Razılığa gələn həmin Tərəf özünün ratifikasiya etmə,
qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verəndən sonra
doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Konvensiyadan çıxma
Maddə 17
Razılığa gələn bu və ya digər Tərəf üçün həmin Konvensiya qüvvəyə minən gündən beş il keçəndən
sonra istənilən vaxt Razılığa gələn həmin Tərəf depozitariyə yazılı bildiriş göndərmək yolu ilə
Konvensiyadan çıxa bilər. Konvensiyadan hər belə çıxma depozitarinin bildiriş aldığı tarixdən sonrakı 90cı gün qüvvəyə minir.
Autentik mətnlər
Maddə 18
İngilis, rus və fransız mətnləri eyni dərəcə də autentik olan bu Konvensiyanın əsli saxlanılmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
Bunu təsdiq edərək, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər həmin Konvensiyanı
imzaladılar.
Cenevrədə, min doqquz yüz yetmiş doqquzuncu il noyabrın on üçündə imzalanıb.
* Bu Konvensiyada dövlətlərin vurduğu ziyana görə daşıdığı məsuliyyət haqqında müddəalar yoxdur.
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"GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin konsulluq məsələlərində qarşılıqlı yardım göstərilməsi
haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin konsulluq məsələlərində qarşılıqlı yardım göstərilməsi
haqqında" 2001-ci il iyunun 7-də Yalta şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 aprel 2002-ci il
№ 292-IIQ
QUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin konsulluq məsələlərində qarşılıqlı yardım göstərilməsi
haqqında
KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan və mətnin davamında «Tərəflər» adlandırılan dövlətlər,
konsulluq sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə, öz vətəndaşlarının mənafeyi
naminə onların üçüncü ölkələrin ərazilərində qanuni hüquq və mənafelərinin müdafiəsi sistemini
təkmilləşdirməyə çalışaraq,
konsulluq əlaqələri haqqında 1963-cü il 24 aprel tarixli Vyana Konvensiyasının, habelə müvafiq
ikitərəfli konvensiyaların müddəalarını inkişaf etdirərək,
bu Konvensiyada təsbit edilməmiş məsələlər barəsində beynəlxalq hüququn, çoxtərəfli və ikitərəfli
beynəlxalq müqavilələrin normalarının tətbiq olunacağını təsdiq edərək,
bu Konvensiyanı bağlamağı qərara almış və aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Tərəflər konsulluq fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində konsulluq xidmətlərinin hərtərəfli əməkdaşlığına
yardım göstərəcək və məsləhətləşmələr keçirilməsi, seminarlar təşkil olunması, stajçılar mübadiləsi və öz
aralarında müxtəlif əlaqə formaları yaradılması yolu ilə iş təcrübəsi mübadiləsi aparacaqlar.
Maddə 2
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında hər bir konkret halda onlardan birinin üçüncü dövlətlərdə diplomatik
nümayəndəliklər və konsulluq idarələrinə malik olmadığı təqdirdə, həmin (üçüncü) dövlətlərin razılığı ilə
onların ərazisində tərəflərin vətəndaşlarının hüquq və mənafelərinin müdafiəsi üzrə bir-birinə qarşılıqlı
yardım göstərəcəklər.
Həmin yardım diplomatik nümayəndəliklərin və yaxud konsulluq idarələrinin səlahiyyəti çərçivəsində
göstəriləcək və aşağıdakılara aid olacaqdır:
Tərəflərin vətəndaşlarının başına gələn bədbəxt hadisələr və ya ölüm hadisələri barədə diplomatik
kanallarla məlumat göndərilməsi;
bədbəxt hadisələr yaxud fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara imkan daxilində
yardım göstərilməsi və müvafiq Tərəfin konsulluq xidmətinə məlumat verilməsi;
yeri məlum olmayan vətəndaşların axtarışının təşkilinə yardım göstərilməsi, alınmış məlumatın
onların vətəndaşları olduqları tərəfin konsulluq xidmətinə verilməsi;
Tərəflərin, olduqları dövlətdə tutulmuş, yaxud həbs edilmiş vətəndaşları barədə məlumat əldə edilməsi
və onların vətəndaşları olduqları dövlətin konsulluq xidmətinin məlumatlandırılması;
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vətəndaşların, olduqları dövlətdə müvafiq mütəxəssislər haqqında informasiya verilməsi yolu ilə tibbi
və ya hüquqi yardım məsələləri barədə məlumatlandırılması;
vətəndaşların sosial-hüquqi, miras, əmlak və digər məsələlər üzrə qanuni mənafelərinin müdafiəsi
üçün zəruri olan sənədlərin verilməsi barədə müraciət edilməsi və göndərilməsi;
vətəndaşların olduqları dövlətin fəaliyyətində konsulluq mövzularına aid məsələlərin öyrənilməsi və
bu məsələlər haqqında qarşılıqlı surətdə məlumat verilməsi.
Maddə 3
Tərəflər, vətəndaşları tərəfindən saxta pasport və vizalardan istifadə etmək, digər sənədləri
saxtalaşdırmaq cəhdləri barədə bir-birinə məlumat verəcəklər.
Maddə 4
Maliyyə yardımı, repatriasiya xərcləri və bu Konvensiyanın 2-ci maddəsinə uyğun olaraq yardım
göstərilməsi nəticəsində meydana çıxmış digər mümkün xərclər zərər çəkmiş şəxsin vətəndaşı olduğu
ölkənin vəsaiti hesabına ödənilməlidir.
Maddə 5
Digər tərəflərin hüquqi və fiziki şəxslərinin olduqları dövlətdə onların hüquq və mənafelərinin
müdafiəsi sahəsində bir Tərəfin gördüyü tədbirlər üçün konsul rüsumları birinci Tərəf dövlətinin həmin
tədbirlər üzrə xərclərin ödənilməsi üçün müəyyən etdiyi konsul rüsumlarının tarifi üzrə tutulacaqdır.
Maddə 6
Tərəflərin vətəndaşlarının hüquq və mənafelərinin müdafiəsi ilə bağlı məsələlər Tərəflərin diplomatik
nümayəndəliklərinin və konsulluq idarələrinin imkanları və səlahiyyətləri əsas tutulmaqla, qarşılıqlı razılıq
əsasında hər bir konkret halda diplomatik kanallarla həll ediləcəkdir.
Maddə 7
Tərəflər üçüncü ölkələrdəki öz diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluq idarələrinin siyahısını
diplomatik kanallar vasitəsi ilə bir-birinə təqdim edəcək və gələcəkdə onların açılması və ya bağlanması
haqqında bir-birinə məlumat verəcəklər.
Maddə 8
Bu Konvensiya Tərəflərin iştirakçı olduqları digər beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəliklərinə
toxunmur.
Maddə 9
Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən bu Konvensiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər və onlar
Konvensiyanın tərkib hissəsi olan və bu Konvensiyanın 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan qaydada
qüvvəyə minən ayrıca protokollarla rəsmiləşdirilir.
Maddə 10
Bu Konvensiya iştirakçı dövlətlər tərəfindən, onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili
qaydaların yerinə yetirildiyini təsdiqləyən üçüncü bildiriş depozitariyə təhvil verildiyi tarixdən qüvvəyə
minir. Öz bildirişlərini həmin tarixdən sonra təqdim edən Tərəflər üçün Konvensiya depozitarinin belə
bildirişi aldığı tarixdən qüvvəyə minəcəkdir.
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Maddə 11
Bu Konvensiya QUÖAM-a daxil olmuş və Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərini bölüşən digər
dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır.
Bu Konvensiyaya qoşulma bu barədə sənədin depozitariyə təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Bu Konvensiyaya qoşulan Tərəf üçün Konvensiya depozitarinin qoşulma haqqında sənədin alınması
tarixindən qüvvəyə minir.
Maddə 12
Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyanı qüvvədən düşmüş hesab etmək barədə qərar haqqında
depozitarini diplomatik kanallar vasitəsi ilə yazılı şəkildə məlumatlandırdıqdan sonra Konvensiyadan çıxa
bilər. Belə tərəf üçün Konvensiya öz qüvvəsini depozitarinin müvafiq bildirişi aldığı gündən üç ay sonra
itirir.
2001-ci il 7 iyun-də Yalta şəhərində Azərbaycan, ingilis, gürcü, Moldova, rus, özbək və Ukrayna
dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir, bununla belə bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Sənədin əsli bu Konvensiyanın depozitarisi olan Ukraynanın Nazirlər Kabinetində saxlanılır və o,
Konvensiyanın təsdiqlənmiş surətlərini onun iştirakçısı olan dövlətlərin hər birinə göndərəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
tərəfindən
(imza)
Gürcüstan
tərəfindən
(imza)

Özbəkistan Respublikası
tərəfindən
(imza)
Ukrayna
tərəfindən
(imza)

Moldova Respublikası
tərəfindən
(imza)
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"Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq
pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının Uşaq alverinə, uşaq
fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokoluna qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il
№ 285-IIQ
"Uşaq hüquqları haqqında" Konvensiyanın Uşaq alverinə,
uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair
FAKULTATİV PROTOKOLU
Bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlər,
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunmasına və onun, xüsusilə 1, 11, 21, 32,
33, 34, 35 və 36cı maddələrinin müddəalarının həyata keçirilməsinə dəstək vermək üçün iştirakçı
dövlətlərin uşağın uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyasından müdafiəsinə zəmanət verilməsini
təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirməli olduqları tədbirlərə daha geniş xarakter verməyi məqsədəuyğun
hesab edərək,
həmçinin, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyada uşağın iqtisadi istismardan və onun sağlamlığı üçün
təhlükəli ola biləcək və ya onun təhsil almasına mane ola biləcək yaxud onun sağlamlığına və ya fiziki, əqli
və mənəvi, əxlaqi və sosial inkişafına mənfi təsir göstərə biləcək işlərin gördürülməsindən müdafiə
olunması hüququnun tanındığını nəzərə alaraq,
uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyası məqsədi ilə uşaqların beynəlxalq qaçaqmalçılıq yolu
ilə daşınmasının geniş və artan miqyasından ciddi narahatlıq keçirərək,
uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyasına birbaşa stimul yaratdığına görə uşaqlar üçün daha
təhlükəli olan, geniş yayılmış və davam etməkdə olan seks-turizm praktikasından dərin narahatlıq
keçirərək,
azyaşlı qız uşaqları da daxil olmaqla, bir sıra xüsusilə müdafiəsiz uşaq qruplarının cinsi istismar riskinə
daha çox məruz qalmalarını və cinsi cəhətdən istismar olunan uşaqlar arasında azyaşlı qız uşaqlarının
payının müqayisə olunmayacaq dərəcədə yüksək olması faktını etiraf edərək,
İnternetdə və inkişaf etməkdə olan digər texnologiyalar çərçivəsində uşaq pornoqrafiyasının əlçatan
olmasının getdikcə artmasından narahat olaraq və İnternetdə uşaq pornoqrafiyası ilə mübarizəyə dair
Beynəlxalq Konfransa (Vyana, 1999cu il), xüsusilə onun uşaq pornoqrafiyasının istehsalı, yayılması,
ixracı, ötürülməsi, idxalı, qəsdən saxlanılmasının və onun reklamının bütün dünyada cinayət əməli kimi
tanınmasına çağıran və hökumətlərlə İnternet sənayesi arasında daha sıx əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın
mühüm əhəmiyyətini vurğulayan qərarına istinad edərək,
uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyasının ləğv edilməsinə natamam inkişaf, yoxsulluq,
iqtisadi bərabərsizlik, qeyri-bərabərhüquqlu sosial-iqtisadi struktur, bədbəxt ailələrin mövcudluğu, təhsilin
aşağı səviyyəsi, şəhərlər və kənd yerləri arasında miqrasiya, cinsi əlamətlərə görə ayrı-seçkilik, böyüklərin
məsuliyyətsiz cinsi davranışı, ənənəvi təcrübənin ziyanlı növləri, silahlı münaqişələr və uşaqların
qaçaqmalçılıqla daşınması daxil olmaqla, bütün belə təzahürlərə dəstək verən amilləri nəzərə alan əhatəli
yanaşma tərzi seçilməsinin qəbul edilməsinin təkan verəcəyi fikrində olaraq,
uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyasına olan istehlak tələbinin azaldılması üçün
ictimaiyyətin məlumatlandırılma səviyyəsinin yüksəldilməsinə səy göstərməyi zəruri hesab edərək və eyni
zamanda bütün iştirakçılar arasında qlobal tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinin və
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həmçinin milli səviyyədə hüquqtətbiqedici tədbirlərin gücləndirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə
əmin olaraq,
Uşaqların müdafiəsi və dövlətlərarası övladlığa götürmə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Haaqa
Konvensiyası, Beynəlxalq uşaq oğurluğunun mülki hüquqi aspektləri haqqında Haaqa Konvensiyası,
Valideynlərin məsuliyyəti məsələlərində və uşaqların müdafiəsi üzrə tədbirlərdə yurisdiksiya, tətbiq
olunacaq hüquq, tanıma, hüquqtətbiqetmə və əməkdaşlıq haqqında Haaqa Konvensiyası və Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının Uşaq əməyinin ən ağır formalarının qadağan olunması və kökünün kəsilməsi üzrə
təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında 182 saylı Konvensiyası daxil olmaqla, uşaqların müdafiəsi sahəsindəki
beynəlxalq hüquqi aktları nəzərə alaraq,
Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyanın hər yerdə dəstəklənməsindən ruhlanaraq və bunu uşaq
hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi işinə geniş miqyasda bağlılığın sübutu sayaraq,
1996cı il avqustun 27-31-də keçirilmiş Kommersiya məqsədi ilə uşaqların cinsi istismarına
qarşı Ümumdünya Konqresində qəbul olunmuş Uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyasının
qarşısının alınması üzrə Fəaliyyət Proqramının, eləcə də Bəyannamə və Fəaliyyət Planının müddəalarının
və müvafiq beynəlxalq orqanların bu məsələ üzrə digər qərar və tövsiyələrinin yerinə yetirilməsinin vacib
əhəmiyyətini dərk edərək,
uşaqların müdafiəsi və ahəngdar inkişafı üçün hər bir xalqın ənənələrinin və mədəni dəyərlərinin
mühüm əhəmiyyətini lazımi şəkildə nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
İştirakçı dövlətlər, bu Protokolda nəzərdə tutulduğu kimi, uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq
pornoqrafiyasını qadağan edəcəklər.
Maddə 2
Bu Protokolun məqsədləri üçün:
(a) uşaq alveri uşağın hər hansı bir şəxs yaxud şəxslər qrupu tərəfindən mükafat və ya hər hansı digər
haqq müqabilində başqa bir şəxsə yaxud şəxslər qrupuna verilməsi vasitəsi olan hər hansı akt və ya əqd
deməkdir;
(b) uşaq fahişəliyi mükafat və ya digər haqq forması müqabilində uşaqdan seksual xarakterli
fəaliyyətdə istifadə olunması deməkdir;
(c) uşaq pornoqrafiyası real və ya modelləşdirilmiş aşkar cinsi hərəkətlər edən uşağın hər hansı
vasitələrlə istənilən təsviri yaxud əsasən uşağın cinsi orqanlarının başlıca olaraq seksual məqsədlər üçün
istənilən təsviri deməkdir.
Maddə 3
1. Hər bir iştirakçı dövlət belə cinayətlərin milli və ya transmilli səviyyədə yaxud fərdi və ya mütəşəkkil
surətdə törədilməsindən asılı olmayaraq, heç olmazsa, aşağıdakı əməllərin və fəaliyyət növlərinin onun
kriminal və ya cinayət hüququ ilə tam şəkildə əhatə olunmasını təmin etməlidir:
a) 2ci maddədə müəyyən edilmiş uşaq alveri kontekstində:
(i) uşağın istənilən vasitələrlə aşağıdakı məqsədlər üçün təklif edilməsi, verilməsi və ya alınması:
a. uşağın cinsi istismarı;
b. uşaq orqanlarının mükafat müqabilində verilməsi;
c. uşaqdan məcburi işləri gördürmək üçün istifadə edilməsi;
(ii) vasitəçilik qismində, övladlığa götürmə ilə bağlı tətbiq olunan beynəlxalq hüquqi aktları pozmaqla
uşağın övladlığa götürülməsinə razılıq verməyə qeyri-qanuni vadaretmə;
b) 2ci maddədə müəyyən olunmuş uşaq fahişəliyi məqsədi ilə uşağın təklif edilməsi, ötürülməsi yaxud
verilməsi, qəbulu;
c) 2ci maddədə müəyyən olunmuş uşaq pornoqrafiyası məqsədi ilə onun paylanması: yayılması, idxalı,
ixracı, təklif edilməsi, satışı və ya yuxarıda göstərilən məqsədlər üçün saxlanılması.
2. İştirakçı dövlətin milli qanunvericiliyinin müddəaları nəzərə alınmaqla, belə əməllərdən hər hansı
birini törətmək cəhdinə, həmçinin belə əməllərin törədilməsində yardım etməyə və ya birgə iştiraka
münasibətdə də tətbiq edilir.
3. Hər bir iştirakçı dövlət, ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq, belə cinayətlər üçün lazımi cəza tədbirləri
müəyyən edir.
4. Öz milli qanunvericiliyinin müddəalarını nəzərə almaqla, hər bir iştirakçı dövlət müvafiq hallarda
bu maddənin 1ci bəndində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə görə hüquqi şəxslərin məsuliyyətinin müəyyən
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olunması üçün tədbirlər görür. İştirakçı dövlətin hüquq prinsipləri nəzərə alınmaqla, hüquqi şəxslərin bu
məsuliyyəti cinayət məsuliyyəti, mülki və ya inzibati məsuliyyət ola bilər.
5. İştirakçı dövlətlər uşağın övladlığa götürülməsinə aidiyyəti olan bütün şəxslərin tətbiq edilən
beynəlxalq hüquqi aktların müddəalarına müvafiq şəkildə hərəkət etmələrini təmin etmək üçün bütün
lazımi hüquqi və inzibati tədbirləri görürlər.
Maddə 4
1. Hər bir iştirakçı dövlət 3cü maddənin 1ci bəndində göstərilmiş cinayətlər onun ərazisində və ya bu
dövlətdə qeydiyyata alınmış dəniz yaxud hava gəmisinin göyərtəsində törədildiyi zaman belə cinayətlərə
münasibətdə öz yurisdiksiyasının müəyyən olunması üçün zəruri tədbirlər görür.
2. Hər bir iştirakçı dövlət aşağıdakı hallarda 3cü maddənin 1ci bəndində göstərilmiş cinayətlərə
münasibətdə öz yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün zəruri tədbirlər görə bilər:
(a) güman olunan cinayətkar bu dövlətin vətəndaşı və ya onım ərazisində adi yaşayış yeri olan şəxs
olduqda;
(b) zərər çəkmiş şəxs bu dövlətin vətəndaşı olduqda.
3. Hər bir iştirakçı dövlət həmçinin güman olunan cinayətkarın onun ərazisində olduğu və cinayətin
onun vətəndaşlarından biri tərəfindən törədilməsini əsas gətirərək onu digər iştirakçı dövlətə vermədiyi
hallarda, yuxarıda göstərilən cinayətlərə münasibətdə öz yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün zəruri
ola biləcək tədbirlər görür.
4. Bu Protokol dövlətdaxili hüquqa uyğun həyata keçirilən hər hansı cinayət yurisdiksiyasını istisna
etmir.
Maddə 5
1. 3cü maddənin 1ci bəndində göstərilmiş cinayətlər iştirakçı dövlətlər arasında mövcud olan istənilən
ekstradisiya müqaviləsinə, ekstradisiyanı nəzərdə tutan cinayətlər qismində daxil edilmiş hesab edilir və
həmçinin sonradan onlar arasında imzalanmış istənilən ekstradisiya müqaviləsinə, bu müqavilədə müəyyən
olunmuş şərtlərə uyğun olaraq ekstradisiyanı nəzərdə tutan cinayətlər qismində daxil edilir.
2. Əgər ekstradisiyanı müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən iştirakçı dövlətə, onunla ekstradisiya
müqaviləsi olmayan digər iştirakçı dövlət tərəfindən ekstradisiya barədə müraciət edilərsə, o belə
cinayətlərə münasibətdə bu Protokolu ekstradisiya üçün hüquqi əsas kimi qiymətləndirə bilər. Ekstradisiya
müraciət edilmiş dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun həyata keçirilir.
3. Ekstradisiyanı müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən iştirakçı dövlətlər öz aralarındakı
münasibətlərdə belə cinayətləri, müraciət edilən dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş şərtlərə
uyğun olaraq, ekstradisiyanı nəzərdə tutan cinayətlər kimi qiymətləndirirlər.
4. Belə cinayətlər iştirakçı dövlətlər arasında ekstradisiya üçün o halda nəzərdə tutulur ki, həmin
cinayətlər yalnız onların baş verdiyi yerdə deyil, həm də
4cü maddəyə uyğun olaraq öz yurisdiksiyasını müəyyən etməli olan dövlətlərin ərazisində baş vermiş
olsun.
5. Əgər ekstradisiya haqda müraciət 3cü maddənin 1ci bəndində göstərilən cinayətlərdən biri ilə
əlaqədar edilmişdirsə və müraciət olunan iştirakçı dövlət cinayətkarın vətəndaşlığına əsaslanaraq onu təhvil
vermir və ya verməyəcəksə, bu dövlət cinayət təqibinin başlanması məqsədi ilə işin öz səlahiyyətli
orqanlarına verilməsi üçün lazımi tədbirlər görür.
Maddə 6
1. İştirakçı dövlətlər 3cü maddənin 1ci bəndində göstərilmiş cinayətlərə münasibətdə, onlarda olan
sübutların alınmasına yardım göstərmək də daxil olmaqla, başlanmış təhqiqat və ya cinayət təqibi yaxud
ekstradisiya prosesi ilə əlaqədar bir-birinə maksimum kömək edirlər.
2. İştirakçı dövlətlər, aralarında mövcud ola bilən qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında istənilən müqavilə
və ya razılaşmanı rəhbər tutaraq, bu maddənin 1ci bəndindəki öhdəliklərini yerinə yetirirlər. Belə
müqavilələrin və ya razılaşmaların olmadığı təqdirdə, iştirakçı dövlətlər öz dövlətdaxili hüquqlarına uyğun
olaraq bir-birinə yardım edirlər.
Maddə 7
İştirakçı dövlətlər öz milli hüquqlarının müddəalarına uyğun olaraq:
(a) müvafiq hallarda aşağıdakıların alınması və müsadirə edilməsini təmin edəcək tədbirlər görürlər:
(i) əmlak, yəni bu Protokolda nəzərdə tutulmuş cinayətlərin edilməsi üçün və ya edilməsindən istifadə
edilən vasitələr və digər alətlər; (ii) bu cür cinayətlərin edilməsi ilə əldə olunan gəlir;
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(b) digər iştirakçı dövlətin (a)(i) yarımbəndində göstərilmiş əmlak və ya gəlirlərin alınması yaxud
müsadirəsinə dair bir-birinə müraciətlərini yerinə yetirirlər;
(c) belə cinayətlərin icrası üçün istifadə olunan yerlərin müvəqqəti və ya daimi bağlanmasına
yönəldilmiş tədbirlər görürlər.
Maddə 8
1. İştirakçı dövlətlər, bu Protokolla qadağan edilən praktikanın qurbanı olmuş uşaqların hüquq və
maraqlarının müdafiəsi üçün, cinayət mühakimə icraatının bütün mərhələlərində, xüsusən aşağıdakı
yollarla lazımi tədbirlər görəcəklər:
(a) zərər çəkmiş uşaqların müdafiəsizliyinin etiraf edilməsi və onların xüsusi ehtiyaclarının, o
cümlədən onların şahid kimi xüsusi ehtiyaclarının tanınması prosedurlarının uyğunlaşdırılması;
(b) zərər çəkmiş uşaqlara onların hüquqları, rolu və onların işləri üzrə məhkəmə icraatının məzmunu,
müddəti və gedişi barədə məlumat verilməsi;
(c) şəxsi maraqlarına toxunulan hallarda, zərər çəkmiş uşaqların fikirlərinin, ehtiyaclarının və
problemlərinin məhkəmə icraatı zamanı milli qanunvericiliyin
prosessual normalarına uyğun olaraq təmsil edilməsi və baxılmasının təmin edilməsi;
(d) uşaqlara məhkəmə icraatının bütün mərhələlərində lazımi dəstək verilməsi üçün xidmət
göstərilməsi;
(e) lazımi hallarda, zərər çəkmiş uşaqların şəxsi həyatının və şəxsiyyətinin qorunması və zərər çəkmiş
uşağın şəxsiyyətinin müəyyən edilməsinə gətirib çıxara biləcək məlumatın arzuedilməz yayılmasının
qarşısını almaq məqsədi ilə, milli qanunvericiliyə müvafiq tədbirlərin görülməsi;
(f) lazımi hallarda, zərər çəkmiş uşaqların, eləcə də onların ailələrinin və onlar adından çıxış edən
şahidlərin hədə-qorxu və qisasdan müdafiəsinin təmin edilməsi;
(ç) zərər çəkmiş uşaqlara kompensasiya verilməsinə dair işlər üzrə qərarların çıxarılmasının, sərəncam
və qətnamələrin icrasının həddən artıq ləngidilməsinə yol verilməməsi.
2. İştirakçı dövlətlər zərər çəkənin həqiqi yaşına münasibətdə şübhə olduğu halda cinayət təhqiqatının,
o cümlədən zərər çəkənin yaşının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə təhqiqatın başlanmasına mane
olunmamasını təmin edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər bu Protokolda nəzərdə tutulan cinayətlərin qurbanı olmuş uşaqlarla rəftar zamanı,
cinayət mühakimə icraatı sistemində uşağın ən ümdə maraqlarının qorunmasına birinci növbədə diqqət
yetirilməsini təmin edirlər.
4. İştirakçı dövlətlər bu Protokola uyğun olaraq qadağan edilmiş cinayətlərin qurbanları olan uşaqlarla
işləyən şəxslərin lazımi hazırlıq, xüsusən hüquqi və psixoloji hazırlıq keçmələrinin təmin edilməsi üçün
tədbirlər görürlər.
5. İştirakçı dövlətlər lazımi hallarda bu cür cinayətlərin qarşısını alan fəaliyyətlə və/və ya bu cür
cinayətlərin qurbanlarının müdafiəsi və reabilitasiyası ilə məşğul olan şəxslərin və/və ya təşkilatların
təhlükəsizliyi və toxunulmazlığının təmin edilməsi üçün tədbirlər görürlər.
6. Bu maddənin heç bir müddəası ittiham olunanın ədalətli və qərəzsiz məhkəmə araşdırması hüququna
xələl gətirən və ya ona zidd olan şəkildə təfsir olunmur.
Maddə 9
1. İştirakçı dövlətlər bu Protokolda göstərilən cinayətlərin qarşısının alınması məqsədi ilə qanunlar,
inzibati tədbirlər, sosial strategiya və proqramlar qəbul edir və ya onları möhkəmləndirir, tətbiq edir və
təbliğ edirlər. Belə hərəkətlərə məruz qalma baxımından xüsusən zəif olan uşaqların müdafiəsinə xüsusi
fikir verilir.
2. İştirakçı dövlətlər bu Protokolda göstərilmiş cinayətlərin acı nəticələri və onların qarşısını
almaq üçün tədbirlər haqda ictimaiyyətdə, o cümlədən uşaqlar arasında bilgilərin bütün müvafiq
vasitələrdən istifadə, tədris və təlim yolu ilə genişləndirilməsinə kömək edirlər. Bu maddədəki öhdəliklərini
yerinə yetirmək üçün iştirakçı dövlətlər ictimaiyyətin və xüsusilə uşaqların və zərər çəkmiş uşaqların bu
cür informasiya-maarifləndirmə, tədris və hazırlıq proqramlarında, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə
iştirakını təşviq edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər bu cür cinayətlərin qurbanlarına müvafiq yardımın göstərilməsi məqsədi ilə, o
cümlədən bu qurbanların tam sosial reinteqrasiyası və
onların tam fiziki və psixoloji müalicəsi də daxil olmaqla, bütün mümkün tədbirləri görürlər.
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4. İştirakçı dövlətlər bu Protokolda göstərilmiş cinayətlərin qurbanları olan bütün uşaqların ayrıseçkilik olmadan, hüquqi məsuliyyət daşıyan şəxslərdən çəkdikləri zərərə görə kompensasiya almaq üçün
lazımi prosedurlardan istifadə imkanını təmin edirlər.
5. İştirakçı dövlətlər bu Protokolda göstərilmiş cinayətləri təbliğ edən materialların istehsalının və
yayılmasının təsirli şəkildə qadağan edilməsinə yönəldilmiş lazımi tədbirlər görürlər.
Maddə 10
1. İştirakçı dövlətlər uşaq alveri, uşaq fahişəliyi, uşaq pornoqrafiyası və uşaq seks-turizmi ilə əlaqədar
əməllərin törədilməsində təqsirli olan şəxslərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi, təhqiqat aparılması,
cinayət təqibi və cəzası məqsədi ilə çoxtərəfli, regional və ikitərəfli razılaşmalar yolu ilə beynəlxalq
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər. İştirakçı dövlətlər həmçinin öz
orqanları, milli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlar arasında beynəlxalq
əməkdaşlığa və əlaqələndirməyə dəstək verirlər.
2. İştirakçı dövlətlər zərər çəkmiş uşaqların fiziki və psixoloji bərpasına, sosial reinteqrasiya və
repatriasiyasına kömək göstərməyə yönəldilmiş beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verirlər.
3. İştirakçı dövlətlər uşaq alveri, uşaq fahişəliyi, uşaq pornoqrafiyası və uşaq seks-turizminin obyektləri
qismində uşaqların köməksizliyini artıran yoxsulluq və inkişaf səviyyəsinin aşağı olması kimi əsas
səbəblərin aradan qaldırılması məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə dəstək verirlər.
4. Müvafiq imkanları olan iştirakçı dövlətlər mövcud çoxtərəfli, regional, ikitərəfli və ya digər
proqramlar çərçivəsində maliyyə, texniki yaxud digər yardım göstərirlər.
Maddə 11
Bu Protokolda heç bir şey uşaqların hüquqlarının həyata keçirilməsinə daha artıq zəmin yaradan və:
a) iştirakçı dövlətlərin qanunvericiliyində;
b) bu dövlət üçün qüvvədə olan beynəlxalq normalarda nəzərdə tutulan müddəalara toxunmur.
Maddə 12
1. Hər bir iştirakçı dövlət həmin Protokolun bu iştirakçı dövlət üçün qüvvəyə minməsindən sonra iki il
müddətində Uşaq Hüquqları üzrə Komitəyə bu Protokolun müddəalarının həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar özünün gördüyü tədbirlər haqqında əhatəli məlumatı əks etdirən məruzə təqdim edir.
2. Əhatəli məruzə təqdim olunduqdan sonra hər bir iştirakçı dövlət Konvensiyanın 44cü maddəsinə
uyğun olaraq Protokolun həyata keçirilməsinə aid
olan istənilən əlavə məlumatı Uşaq Hüquqları üzrə Komitəyə təqdim etdiyi məruzələrə daxil edir.
Protokolun digər iştirakçı dövlətləri beş ildən bir məruzə təqdim edirlər.
3. Uşaq Hüquqları üzrə Komitə iştirakçı dövlətlərdən bu Protokolun həyata keçirilməsinə aid əlavə
məlumat ala bilər.
Maddə 13
1. Bu Protokol Konvensiyanın iştirakçısı olan və ya onu imzalamış istənilən dövlətin imzalanması üçün
açıqdır.
2. Bu Protokol ratifikasiya olunmalıdır və Konvensiyanın iştirakçısı olan və ya onu imzalamış istənilən
dövlətin qoşulması üçün açıqdır. Təsdiqnamələr və ya qoşulma haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilir.
Maddə 14
1. Bu Protokol onuncu təsdiqnamənin və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmaq üçün
verilməsindən 3 ay sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Protokol onu ratifikasiya edən və ya Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra ona qoşulan hər bir
dövlət üçün belə dövlətin öz təsdiqnaməsini və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanılmağa verməsindən
bir ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 15
1. İstənilən iştirakçı dövlət istənilən zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş
göndərməklə Protokolu denonsasiya edə bilər; Baş katib bu barədə Konvensiyanın digər iştirakçı
dövlətlərini və Konvensiyanı imzalamış bütün dövlətləri məlumatlandırır. Denonsasiya belə bildirişin
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi tərəfindən alındığı tarixdən bir il keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Belə denonsasiya, iştirakçı dövləti denonsasiyanın qüvvəyə minməsi tarixinədək törədilmiş istənilən
cinayətə münasibətdə bu Protokolla nəzərdə tutulan öhdəliklərindən azad etmir. Eyni zamanda belə
denonsasiya heç bir halda onun qüvvəyə minməsi tarixinədək artıq Komitənin müzakirəsində olan istənilən
məsələnin sonrakı müzakirəsi üçün maneə törətmir.
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Maddə 16
1. İstənilən iştirakçı dövlət düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
təqdim edə bilər. Sonra Baş katib düzəlişə baxılması və ona səs verilməsi məqsədi ilə iştirakçı dövlətlərin
konfransının çağırılmasına münasibət bildirilməsi xahişi ilə təklif olunmuş düzəlişi iştirakçı
dövlətlərə çatdırır. Belə məlumatın verildiyi tarixdən başlayaraq dörd ay müddətində iştirakçı dövlətlərin
ən azı üçdə biri belə konfransın çağırılmasına tərəfdar çıxarsa, Baş katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
himayəsi altında həmin konfransı çağırır. Konfransda səsvermədə iştirak edən və iştirakçı dövlətlərin
əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunan istənilən düzəliş təsdiq olunmaq üçün Baş Assambleyaya təqdim edilir.
2. Bu maddənin 1ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Assambleyası tərəfindən təsdiq olunmaqla və iştirakçı dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilməklə
qüvvəyə minir.
3. Düzəliş qüvvəyə mindikdə, onu qəbul etmiş dövlətlər üçün məcburi olur, digər iştirakçı
dövlətlər üçün isə bu Protokolun müddəaları və onlar tərəfindən qəbul edilmiş əvvəlki düzəlişlər məcburi
olaraq qalır.
Maddə 17
1. İngilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Protokol
saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivinə verilməlidir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun təsdiq olunmuş surətlərini Konvensiyanın
iştirakçısı olan bütün dövlətlərə və Konvensiyanı imzalamış bütün dövlətlərə göndərir.
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"Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə
dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının Uşaqların silahlı
münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakultativ Protokoluna müvafiq bəyanat ilə (bəyanatın mətni əlavə
olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il
№ 286-IIQ
"Uşaq hüquqları haqqında" Konvensiyanın Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair
FAKULTATİV PROTOKOLU
Bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlər,
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın hər yerdə dəstəklənməsindən ruhlanaraq və bunu uşaq
hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi işinə geniş miqyasda bağlılığın sübutu sayaraq,
uşaq hüquqlarının xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olmasını bir daha təsdiq edərək, sülh və təhlükəsizlik
şəraitində onların vəziyyətinin heç bir fərq qoymadan
getdikcə yaxşılaşdırılmasının, həmçinin onların inkişafı və təhsil almasının təmin
edilməsinə çağıraraq,
silahlı münaqişələrin uşaqlara fəlakətli və geniş miqyaslı təsirindən, həmçinin möhkəm sülh,
təhlükəsizlik və inkişaf üçün uzunmüddətli mənfi nəticələrindən narahatlıq keçirərək,
silahlı münaqişə şəraitində uşaqlara qəsdi, həmçinin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq mühafizə olunan
obyektlərə, o cümlədən məktəb və xəstəxanalar kimi, adətən çoxlu uşaq olan yerlərə bilavasitə hücumları
pisləyərək,
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun qəbulunu və xüsusilə onda 15 yaşma çatmamış
uşaqların hərbi xidmətə çağırılması və ya səfərbər edilməsi yaxud onlardan beynəlxalq və eləcə də
beynəlxalq olmayan silahlı münaqişələr çərçivəsindəki hərbi əməliyyatlarda fəal istifadə olunması ilə
əlaqədar hərəkətlərin hərbi cinayət kimi tövsif olunmasını qeyd edərək,
beləliklə, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyada tanınmış hüquqların daha səmərəli həyata
keçirilməsinə dəstək verilməsi məqsədi ilə uşaqları silahlı münaqişələrə cəlb etməkdən qorumanın
gücləndirilməsini zəruri hesab edərək,
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın 1-ci maddəsinin bu Konvensiyanın məqsədləri üçün 18
yaşına çatmamış hər bir insanın uşaq olduğunu, - əgər həmin uşağa şamil oluna biləcək qanuna görə o
həmin yaşdan daha əvvəl yetkinlik yaşma çatmış sayılmırsa, - nəzərdə tutmasını qeyd edərək,
şəxslərin silahlı qüvvələrə çağırışının və onların hərbi əməliyyatlarda iştirakının mümkün yaş həddini
artıran Konvensiyaya dair Fakultativ Protokolun, uşaqlara aid olan bütün hərəkətlərdə birinci növbədə
uşağın maraqlarının ən yaxşı təmininə diqqət ayrılmalı olmasını nəzərdə tutan prinsipin həyata
keçirilməsinə səmərəli şəkildə kömək edəcəyinə əmin olaraq,
Qırmızı Xaç və Qırmızı Ayparanın 1995-ci ilin dekabr ayında keçirilmiş iyirmi altıncı Beynəlxalq
Konfransının, xüsusən münaqişə tərəflərinə 18 yaşına çatmamış uşaqların hərbi əməliyyatlarda iştirak
etməməsini təmin etmək məqsədi ilə istənilən mümkün addımları atmağı tövsiyə etməsini qeyd edərək,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının silahlı münaqişələrdə istifadə olunmaq üçün uşaqların zorla və ya
məcburi şəkildə cəlb edilməsini qadağan edən Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan olunması və
kökünün kəsilməsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında 182 saylı Konvensiyasının 1999-cu ilin iyununda
yekdilliklə qəbul olunmasını alqışlayaraq,
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uşaqların dövlət daxilində və onun hüdudlarından kənarda dövlətin silahlı qüvvələrindən fərqli olan
silahlı qruplarla hərbi əməliyyatlara cəlb edilməsi, təlimi və istifadə olunmasını dərin narahatlıqla
pisləyərək və bu məqsədlə uşaqları cəlb edən, onlara təlim keçən və onlardan istifadə edən şəxslərin
məsuliyyətini etiraf edərək,
silahlı münaqişənin hər bir tərəfinin beynəlxalq humanitar hüququn müddəalarına riayət
etməsi öhdəliyini xatırladaraq,
bu Protokolun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 51-ci maddəsi də daxil olmaqla, onun
prinsip və məqsədlərinə və humanitar hüququn müvafiq normalarına xələl gətirmədiyini qeyd edərək,
Nizamnamədə ifadə olunmuş məqsəd və prinsiplərə tam hörmət edilməsinə və insan hüquqları
sahəsində tətbiq olunan müqavilələrə riayət olunmasına əsaslanmış sülh və təhlükəsizlik şəraitinin xüsusilə
silahlı münaqişə və xarici işğal zamanı uşaqların tam müdafiəsi üçün vacib şərt olduğunu nəzərə alaraq,
iqtisadi və ya sosial vəziyyəti yaxud cinsi ilə əlaqədar olaraq, bu Protokola zidd şəkildə hərbi
əməliyyatlara cəlb edilmək və bu əməliyyatlarda istifadə olunmaq cəhətdən xüsusilə müdafiəsiz olan
uşaqların məxsusi ehtiyaclarını etiraf edərək,
uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakının iqtisadi, sosial və siyasi səbəblərinin nəzərə alınması
zərurətini unutmayaraq,
bu Protokolun həyata keçirilməsində, həmçinin silahlı münaqişələrin qurbanı olmuş uşaqların fiziki və
psixososial reabilitasiyası və sosial reinteqrasiyası işində beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin
zəruriliyinə inanaraq,
Protokolun həyata keçirilməsinə aid olan məlumatın yayılmasında və maarifləndirici proqramlarda
cəmiyyətin, xüsusilə uşaqların və zərər çəkmiş uşaqların iştirakını dəstəkləyərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
İştirakçı dövlətlər onların silahlı qüvvələrinin 18 yaşma çatmamış hərbi qulluqçularının hərbi
əməliyyatlarda bilavasitə iştirak etməməsini təmin etmək üçün bütün mümkün tədbirləri görürlər.
Maddə 2
İştirakçı dövlətlər 18 yaşına çatmamış şəxslərin bu dövlətlərin silahlı qüvvələrinə məcburi çağırışa cəlb
edilməməsini təmin edirlər.
Maddə 3
1. İştirakçı dövlətlər bu maddənin prinsiplərini nəzərə alaraq və 18 yaşına çatmamış şəxslərin Uşaq
hüquqları haqqında Konvensiyaya uyğun olaraq xüsusi müdafiə hüquqları olduğunu etiraf edərək, öz milli
silahlı qüvvələrinə şəxslərin könüllü çağırışının minimal yaş həddini Konvensiyanın 38-ci maddəsinin 3cü bəndində göstərilən yaş həddi ilə müqayisədə artırırlar.
2. Hər bir iştirakçı dövlət bu Protokolu ratifikasiya edərkən və ya ona qoşularkən məcburi xarakterli
bəyanatını saxlanılmaq üçün təhvil verməlidir; bəyanatda öz milli silahlı qüvvələrinə könüllü çağırış üçün
həmin dövlətin icazə verdiyi minimal yaş göstərilir və belə çağırışın zorakı və ya məcburi xarakter
daşımamasını təmin etmək üçün dövlətin verdiyi zəmanət ifadə olunur.
3. 3.18 yaşma çatmamış şəxslərin öz milli silahlı qüvvələrinə könüllü çağırışına yol verən iştirakçı
dövlətlər zəmanət verirlər ki, onlar minimum olaraq aşağıdakıları təmin edəcəklər:
(a) belə çağırış həqiqətən könüllü xarakter daşısın;
(b) belə çağırış şəxsin valideynləri və ya qanuni qəyyumlarının şüurlu razılığı ilə həyata keçirilsin;
(c) belə şəxslər bu cür hərbi xidmətlə bağlı mükəlləfiyyət barədə tam həcmdə məlumatlandırılmış
olsunlar;
(d) belə şəxslər onların milli hərbi xidmətə qəbulundan əvvəl öz yaşları haqqında etibarlı şəhadətnamə
təqdim etsinlər.
4. Hər bir iştirakçı dövlət istənilən zaman, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış
müvafiq bildiriş göndərməklə, öz bəyanatının müddəalarını gücləndirə bilər; Baş katib bu barədə bütün
iştirakçı dövlətləri məlumatlandırır. Belə bildiriş onun Baş katib tərəfindən alındığı gündən qüvvəyə minir.
5. Bu maddənin 1-ci bəndindəki yaş həddinin artırılmasına dair tələb, Uşaq hüquqları haqqında
Konvensiyanın 28 və 29-cu maddələrinə uyğun olaraq, iştirakçı dövlətlərin silahlı qüvvələrinin tabeliyində
və ya nəzarəti altında olan tədris müəssisələrinə şamil edilmir.
Maddə 4
1. Dövlətin silahlı qüvvələrindən fərqli olan silahlı qruplar 18 yaşına çatmamış şəxsləri heç bir halda
hərbi əməliyyatlara cəlb etməməli və ya onlardan istifadə etməməlidirlər.
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2. İştirakçı dövlətlər belə cəlbetmə və istifadənin qarşısının alınması məqsədi ilə, bu cür təcrübənin
qadağan edilməsi və kriminallaşdırılması üçün zəruri olan hüquqi tədbirlər də daxil olmaqla, bütün
mümkün tədbirləri görürlər.
3. Həmin maddənin tətbiqi bu Protokola uyğun olaraq, silahlı münaqişə tərəflərinin heç birinin hüquqi
statusuna toxunmur.
Maddə 5
Bu Protokoldakı heç bir müddəa iştirakçı dövlətin qanunvericiliyində və ya beynəlxalq müqavilələrdə
və beynəlxalq humanitar hüquqda olan, uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə böyük dərəcədə kömək
edən müddəaları istisna edən kimi təfsir edilə bilməz.
Maddə 6
1. Hər bir iştirakçı dövlət bu Protokolun müddəalarının səmərəli həyata keçirilməsinin və tətbiq
olunmasının təmini üçün öz yurisdiksiyası çərçivəsində bütün zəruri hüquqi, inzibati və digər tədbirləri
görür.
2. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun prinsip və müddəalarının həm böyüklər, həm də uşaqlar arasında
müvafiq vasitələrlə geniş yayılmasını və təbliğini təmin etməyi öhdələrinə götürürlər.
3. İştirakçı dövlətlər onların yurisdiksiyası altında olan, bu Protokola zidd olaraq hərbi əməliyyatlara
cəlb edilmiş və istifadə edilmiş şəxslərin tərxis olunmasının və ya digər şəkildə hərbi xidmətdən azad
edilməsinin təmini üçün bütün mümkün tədbirləri görürlər. Zərurət yaranarsa, iştirakçı dövlətlər bu
şəxslərin fiziki və psixoloji vəziyyətlərinin bərpası, həmçinin sosial reinteqrasiyası üçün lazım olan hər cür
yardım göstərəcəklər.
Maddə 7
1. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun həyata keçirilməsi, o cümlədən Protokola zidd olan istənilən
fəaliyyətin qarşısının alınması işində və bu Protokola zidd fəaliyyətlərin qurbanları olmuş şəxslərin, o
cümlədən texniki əməkdaşlıq və maliyyə yardımı vasitəsi ilə reabilitasiyası və sosial reinteqrasiyası işində
əməkdaşlıq edirlər. Belə yardım və əməkdaşlıq maraqlı iştirakçı dövlətlərlə və müvafiq beynəlxalq
təşkilatlarla məsləhətləşməklə həyata keçiriləcəkdir.
Maddə8
1. Hər bir iştirakçı dövlət Protokolun bu iştirakçı dövlət üçün qüvvəyə minməsindən sonra iki il
müddətində Uşaq Hüquqları üzrə Komitəyə məruzə təqdim edir; məruzədə bu Protokolun müddəalarının
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar özünün gördüyü tədbirlər, o cümlədən iştirak və çağırışa aid müddəaların
həyata keçirilməsi məqsədi ilə görülmüş tədbirlər haqqında əhatəli məlumat verilir.
2. Əhatəli məruzə təqdim olunduqdan sonra hər bir iştirakçı dövlət Konvensiyanın 44-cü maddəsinə
uyğun olaraq, Protokolun həyata keçirilməsinə aid istənilən əlavə məlumatı Uşaq Hüquqları üzrə Komitəyə
təqdim etdiyi məruzələrə daxil edir. Protokolun digər iştirakçı dövlətləri beş ildən bir məruzə təqdim
edirlər.
3. Uşaq Hüquqları üzrə Komitə iştirakçı dövlətlərdən bu Protokolun həyata keçirilməsinə aid əlavə
məlumat ala bilər.
Maddə9
1. Bu Protokol Konvensiyanın iştirakçısı olan və ya onu imzalamış istənilən dövlətin imzalaması üçün
açıqdır.
2. Bu Protokol ratifikasiya olunmalıdır və istənilən dövlətin ona qoşulması üçün açıqdır.
Təsdiqnamələr və ya qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
saxlanılmaq üçün verilir.
3. Konvensiya və Protokolun depozitarisi qismində çıxış edən Baş katib Konvensiyanın iştirakçısı olan
bütün dövlətləri və Konvensiyanı imzalayan bütün dövlətləri 13-cü maddəyə uyğun olaraq,
saxlanılmaq üçün verilən hər bir bəyanat barədə məlumatlandırır.
M a d d ə 10
1. Bu Protokol 10-cu təsdiqnamənin və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmaq üçün
verilməsindən üç ay sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Protokol onu ratifikasiya edən və ya Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra ona qoşulan hər bir
dövlət üçün belə dövlətin öz təsdiqnaməsi və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanılmağa verməsindən bir
ay sonra qüvvəyə minir.
M a d d ə 11
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1. İstənilən iştirakçı dövlət istənilən zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş
göndərməklə Protokolu denonsasiya edə bilər; Baş katib bu barədə Konvensiyanın digər iştirakçı
dövlətlərini və Konvensiyanı imzalamış bütün dövlətləri məlumatlandırır. Denonsasiya belə bildirişin Baş
katib tərəfindən alındığı tarixdən bir il keçdikdən sonra qüvvəyə minir. Lakin bu bir ilin başa çatdığı gün
denonsasiya edən iştirakçı dövlət silahlı münaqişədə olarsa, denonsasiya bu silahlı münaqişə bitənədək
qüvvəyə minmir.
2. Belə denonsasiya iştirakçı dövləti denonsasiyanın qüvvəyə minməsi tarixinədək baş vermiş istənilən
hərəkət barədə bu Protokolla nəzərdə tutulan öhdəliklərindən azad etmir. Eyni zamanda belə denonsasiya
heç bir halda onun qüvvəyə minməsi tarixinədək Komitənin müzakirəsində olan istənilən məsələnin
sonrakı müzakirəsi üçün maneə törətmir.
M a d d ə 12
1. İstənilən iştirakçı dövlət düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
təqdim edə bilər. Sonra Baş katib düzəlişə baxılması və ona səs verilməsi məqsədi ilə iştirakçı dövlətlərin
konfransının çağırılmasına münasibət bildirilməsi xahişi ilə təklif olunmuş düzəlişi iştirakçı
dövlətlərə çatdırır. Belə məlumatın verildiyi tarixdən başlayaraq dörd ay müddətində iştirakçı dövlətlərin
ən azı üçdə biri belə konfransın çağırılmasına tərəfdar çıxarsa, Baş katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
himayəsi altında həmin konfransı çağırır. Konfransda iştirak edən və səs verən iştirakçı dövlətlərin
əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunan istənilən düzəliş təsdiq olunmaq üçün Baş Assambleyaya təqdim
olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Assambleyası tərəfindən təsdiq olunmaqla və iştirakçı dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilməklə
qüvvəyə minir.
3. Düzəliş qüvvəyə mindikdə, onu qəbul etmiş iştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur, digər iştirakçı
dövlətlər üçün isə bu Protokolun müddəaları və onlar tərəfindən qəbul edilmiş əvvəlki düzəlişlər məcburi
olaraq qalır.
M a d d ə 13
1. İngilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Protokol
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivində saxlanılır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Protokolun təsdiq olunmuş surətlərini Konvensiyanın
iştirakçısı olan bütün dövlətlərə və Konvensiyanı imzalamış bütün dövlətlərə göndərir.
"Uşaq hüquqları haqqında" BMT Konvensiyasının
Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair
Fakultativ Protokolunun 3-cü maddəsinin 2-ci bəndi üzrə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası Protokolun 3-cü maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir ki, Azərbaycan
Respublikasının "Hərbi xidmət haqqında" 1992-ci il 3 noyabr tarixli Qanununa əsasən, hərbi xidmətin
müəyyən edilmiş tələblərinə cavab verən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və digər şəxslər hərbi
məktəb kursantlarının həqiqi hərbi xidmətinə 17 yaşından könüllü daxil ola və qəbul edilə bilərlər.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu cür xidmətin zorakı və ya məcburi xarakter daşımamasına,
həmin şəxslərin valideynlərinin və ya qanuni nümayəndələrinin şüurlu razılığı əsasında həyata
keçirilməsinə, göstərilən şəxslərə bu cür hərbi xidmətlə bağlı vəzifələr barəsində tam məlumat verilməsinə
və milli silahlı qüvvələrdə xidmətə qəbul edilənədək onlardan yaşlarını təsdiq edən sənədlərin tələb
edilməsinə təminat verir.
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"Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında" Konvensiyaya düzəlişlərin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında" Konvensiyaya 1993-cü il noyabrın 4-də Beynəlxalq Dəniz
Təşkilatı Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş düzəlişlər təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il
№ 287-IIQ
Qətnamə- A.735 (18)
4 noyabr 1993-cü ildə qəbul edilmişdir
(gündəliyin 10-cu bəndi)
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiyaya
DÜZƏLİŞLƏR
Məclis
17-ci iclasda bir sıra nümayəndələrin 1992—1993-cü il dövrü üçün seçkilərin nəticələrindən narahat
olduqlarını ifadə etdiklərinə əsaslanaraq,
Şuranın 66-cı iclasında Şuraya seçkilərə dair müddəalara mümkün düzəlişlərin nəzərdən keçirilməsi
məqsədi ilə, Təşkilatın bütün üzvləri üçün açıq olan İşçi Qrup yaratdığını qeyd edərək,
BDT Konvensiyasının müddəalarının yenidən baxılması zərurətinin xoş məramla Təşkilatın daxilində
yarandığını və bütün üzvlərin ümumi razılığı əsasında qəbul edildiyini məmnunluqla qeyd edərək,
İşçi Qrup tərəfindən tövsiyə olunmuş və Şuranın 69-cu iclasında bəyənilmiş Şuraya seçkilərə dair
düzəlişlərə baxaraq,
1. Mətnləri bu Qətnaməyə Əlavədə əks olunmuş BDT Konvensiyanın 16, 17 və 19-cu maddələrinə
düzəlişlər qəbul edir.
2. Təşkilatın Baş katibindən qəbul edilmiş düzəlişlərin BDT Konvensiyasının 67-ci maddəsinə uyğun
olaraq, BMT Baş katibi ilə birlikdə saxlanılmasını və düzəlişlərin qəbulu haqqında sənədlərin və
bəyannamələrin BDT Konvensiyasının 68-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilməsini
xahiş edir.
3. Təşkilatın üzvlərini mümkün qədər tez bir zamanda bu düzəlişləri qəbul etməyə və BDT
Konvensiyasının 68-ci maddəsinə uyğun olaraq, düzəlişlərin qəbul edilməsi haqqında müvafiq sənədlərin
BDT Baş katibinə göndərməyə dəvət edir.
Əlavə
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiyaya
DÜZƏLİŞLƏR
VI fəsil
Şura
Maddə 16
16-cı maddənin mətni aşağıdakı ilə əvəz olunsun:
«Şura Məclis tərəfindən seçilən 40 üzvdən ibarət olmalıdır».
Maddə 17
17-ci maddənin mətni aşağıdakı ilə əvəz olunsun:
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«Məclis Şuranın üzvlərini seçərkən aşağıdakı kriteriyalara riayət etməlidir:
a) On üzv beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi xidmətlərinin göstərilməsində daha maraqlı olan dövlətlər
olmalıdır;
b) On üzv beynəlxalq dəniz ticarətində daha maraqlı olan digər dövlətlər olmalıdır;
c) İyirmi üzv dəniz nəqliyyatı və naviqasiyasında xüsusi maraqları olan və Şuraya seçilməsi dünyanın
bütün əsas coğrafi sahələrinin təmsilçiliyini təmin edə biləcək, yuxarıdakı (a) və (b) bəndlərinin şərtləri ilə
seçilməyən dövlətlər olmalıdır.»
Maddə 19(b)
19-cu maddənin (b) bəndinin mətni aşağıdakı ilə əvəz olunsun:
«(b) Şuranın iyirmi altı üzvü kvorum təşkil edir.»
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"Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında" Konvensiyaya (düzəlişlərlə)
qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında" 1982-ci il
iyulun 15-də Paris şəhərində imzalanmış Konvensiyaya (düzəlişlərlə) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il
№ 289-IIQ
Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında
KONVENSİYA
(düzəlişlərlə)
PREAMBULA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri olan dövlətlər,
onların xalqları və xalq təsərrüfatları arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafi üçün peyk rabitəsinin
əhəmiyyətini, eləcə də özlərinin bu sahədə əməkdaşlığı möhkəmləndirmək səylərini vurğulayaraq,
"İNTERİM EUTELSAT" Avropa Peyk Rabitəsi Müvəqqəti Təşkilatının Avropa peyk rabitəsi
sistemlərinin kosmik seqmentlərinin istismarı məqsədi ilə yaradıldığını qeyd edərək,
Ay və digər səma cisimləri də daxil olmaqla kosmik fəzanın tədqiqi və istifadəsi sahəsində dövlətlərin
fəaliyyət prinsipləri haqqında 1967-ci il yanvarın 27-də Londonda, Moskvada və Vaşinqtonda bağlanmış
Müqavilənin müvafiq müddəalarını nəzərə alaraq,
Avropa İttifaqı və beynəlxalq səviyyəli müvafiq sazişlər bağlamış dövlətlərin hər hansı hüquq və
öhdəliklərinə xələl gətirmədən bütün iştirakçı dövlətlərə rabitə xidmətləri göstərmək məqsədi ilə
ümumavropa rabitə şəbəkəsi çərçivəsində EUTELSAT peyk rabitəsi sisteminin tətbiqini və istismarını
davam etdirməyə çalışaraq,
Avropada və bütün dünyada texniki, iqtisadi, normativ və siyasi təkamülü izləməyin və ehtiyac
yarandıqca ona uyğunlaşmağın, xüsusən də EUTELSAT-ın operativ fəaliyyətini və onun müvafiq
aktivlərini milli yurisdiksiyaya malik olmalı səhmdar cəmiyyətinə (həm də bu cəmiyyətə rəhbərlik
keyfiyyətli iqtisadi və maliyyə zəminində, kommersiya dairələrində razılaşdırılmış prinsiplərə və
Razılaşmaya uyğun surətdə həyata keçirilməlidir) keçirməyin zəruriliyini etiraf edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
(Anlayışlar)
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "Konvensiya" termini "EUTELSAT" Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatını təsis edən, 1982-ci il iyulun
15-dən Parisdə Hökumətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıq olan Konvensiya (preambula və əlavələri də
daxil olmaqla, sonrakı düzəlişlərlə birlikdə) deməkdir;
b) "Müvəqqəti Saziş" ifadəsi 1977-ci il mayın 13-də Hökumətlər yaxud Tanınmış özəl istismar
təşkilatları arasında bağlanmış və Fransa Hökumətində saxlanılan "İNTERİM EUTELSAT" Avropa Peyk
Rabitəsi Müvəqqəti Təşkilatının yaradılması haqqında Saziş deməkdir;
c) "ECS Sazişi" ifadəsi dayanıqlı xidmət peyk rabitəsi sisteminin kosmik seqmentinə dair 1978-ci il
martın 10-da Parisdə bağlanmış, Müvəqqəti Sazişə Əlavə Saziş deməkdir;
d) "Tərəf" termini Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi yaxud müvəqqəti tətbiq olunduğu dövlət deməkdir;
e) "EUTELSAT-ın Baş direktoru" ifadəsi EUTELSAT təşkilatının icra orqanının başçısı deməkdir;
"EUTELSAT-ın icraçı katibi" ifadəsi EUTELSAT təşkilatı Katibliyinin başçısı deməkdir;
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g) "Eutelsat SC" ifadəsi Tərəflərdən birinin qanunları ilə tənzimlənən səhmdar cəmiyyəti deməkdir;
ilkin mərhələdə o, Fransada yerləşəcək;
h) "kosmik seqment" ifadəsi rabitə peykləri sistemi, həmçinin izləmə, telemetriya, idarəetmə, nəzarət,
monitorinq sistemləri və belə peyklərə istismar xidməti üçün zəruri olan digər vasitə və avadanlıq
deməkdir;
i) "peyk sistemi" ifadəsi kosmik seqmentin və bu cür kosmik seqmentlə əlaqəsi olan yerüstü
stansiyaların əmələ gətirdiyi sistem deməkdir;
j) "rabitə" termini naqilli, radio, optik sistemlər və ya digər elektromaqnit sistemləri vasitəsi ilə
işarələrin, siqnalların, mətnin, təsvirlərin və səsin yaxud istənilən xarakterli məlumatların hər hansı
ötürülməsi, şüalandırılması yaxud qəbul edilməsi deməkdir;
k) "Başlıca prinsiplər" ifadəsi bu Konvensiyanın III (a) Maddəsində göstərilən prinsiplər deməkdir;
1) "Razılaşma" termini EUTELSAT təşkilatı ilə Eutelsat SC arasında razılaşma deməkdir; bu
razılaşmanın predmeti EUTELSAT təşkilatı ilə Eutelsat SC arasında qarşılıqlı münasibətləri, eləcə də
onların qarşılıqlı öhdəliklərini müəyyənləşdirmək və xüsusən də EUTELSAT təşkilatına Eutelsat SC-nin
Başlıca prinsiplərə riayət etməsinə nəzarəti təmin etməyə imkan verən hüquqi çərçivələri
müəyyənləşdirməkdir.
Maddə II
(EUTELSAT-ın və Eutelsat SC-nin təsis edilməsi)
a) Bu Konvensiya ilə Tərəflər bundan sonra EUTELSAT adlandırılan Avropa Peyk Rabitəsi
Təşkilatını təsis edirlər.
b) i) Eutelsat SC peyk sisteminin istismarı və peyk xidmətlərinin göstərilməsi üçün təsis edilmişdir və
bu məqsədlə EUTELSAT təşkilatının aktivləri və operativ fəaliyyəti Eutelsat SC-yə keçirilir.
ii) Eutelsat SC təsis aktlarını və təsis edildiyi ölkənin qanunlarını əsas götürür.
iii) Tərəflə Eutelsat SC arasında bağlanmalı razılaşmalara uyğun olaraq, ərazisində Eutelsat SC-nin
mənzil-qərargahı yerləşən yaxud aktivləri olan və/və ya istismar edilən hər hansı Tərəf Eutelsat SC-nin
yaradılması və fəaliyyətinə yardım üçün bütün zəruri tədbirləri görür.
c) EUTELSAT təşkilatı ilə Eutelsat SC arasındakı qarşılıqlı münasibətlər Razılaşmada
müəyyənləşdirilmişdir.
d) Konvensiyanın A Əlavəsinin müvafiq müddəaları EUTELSAT təşkilatının fəaliyyəti ilə Eutelsat
SOnin fəaliyyəti arasında varisliyi təmin etməlidir.
Maddə III
(EUTELSAT təşkilatının vəzifəsi)
a) EUTELSAT özünün əsas vəzifəsi olaraq diqqət yetirir ki, Eutelsat SC bu maddədə göstərilən
Başlıca prinsiplərə, yəni aşağıdakılara riayət etsin:
i) ümumi istifadə xidmətinin/universal xidmətin vəzifələri: bu vəzifələr kosmik seqmentə və ümumi
istifadədə olan telefon kommutasiya şəbəkəsinə qoşulmuş xidmətlərin təmin olunması üçün ondan
istifadəyə tətbiq olunur; audiovizual xidmətlər və gələcək xidmətlər milli qaydalara və lazımi beynəlxalq
sazişlərə, xüsusən Transsərhəd televiziya haqqında Avropa Konvensiyasının müddəalarına müvafiq olaraq
və həmin müddəaların, universal xidmət anlayışına və cəmiyyətin informasiya təminatına tətbiq edilə
bilənlərini nəzərə almaqla göstəriləcəkdir;
ii) Peyk sisteminin ümumavropa əhatəsi. Eutelsat SC özünün peyk sisteminin bütün Avropanı əhatə edə
bilməsi sayəsində Üzv dövlətlərdə rabitə xidmətlərinə tələbatın mövcud olduğu bütün zonalara iqtisadi
əsaslarla xidmət göstərməyə çalışır;
iii) ayrı-seçkiliyin olmaması: kommersiya çevikliyi və qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğunluq istisna
olmaqla, istifadəçilərə ədalətli zəmində xidmət göstərilir;
iv) loyal rəqabət: Eutelsat SC rəqabət məsələlərində qüvvədə olan bütün qanunlara və qaydalara riayət
edir.
b) EUTELSAT təşkilatı həmçinin EUTELSAT-ın kosmik seqmentinin istismarından irəli gələn və
Eutelsat SC-yə keçən beynəlxalq hüquq və vəzifələr sahəsində, xüsusən tezliklərdən istifadə ilə bağlı
radiorabitə Reqlamenti baxımından varisliyi təmin etməyi öz qarşısına vəzifə qoyur.
Maddə IV
(Hüquq subyektliyi)
a) EUTELSAT hüquq subyektidir.
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b) EUTELSAT öz funksiya və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan tam hüquq qabiliyyətinə
malikdir və konkret olaraq onun:
i)
kontraktlar bağlamaq;
ii) daşınar və daşınmaz əmlak əldə etmək, icarəyə götürmək, saxlamaq və ləğv etmək;
iii)
məhkəmə icraatının iştirakçısı olmaq;
iv)
dövlətlərlə və ya beynəlxalq təşkilatlarla sazişlər bağlamaq hüququ vardır.
Maddə V
(Xərclər)
a) EUTELSAT-ın xərc və məsrəflərinin ödənilməsi üçün Razılaşmaya uyğun olaraq, EUTELSAT-la
Eutelsat SC arasında hər cür razılaşmalar bağlana bilər.
b) Katibliyin təsis edilməsi və fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı məsrəflər, onun yerləşdiyi binaların
icarəyə götürülməsi və saxlanılması xərcləri, işçi heyətinin əmək haqları və mükafatlandırılması, Tərəflər
Assambleyasının sessiyalarının təşkili və keçirilməsi xərcləri, EUTELSAT-la Tərəflər, eləcə də digər
təşkilatlar arasında məsləhətləşmələr üçün xərclər və EUTELSAT-ın III maddəyə müvafiq olaraq, Eutelsat
SC-nin Başlıca prinsiplərə riayət etməsini izləmək üçün gördüyü tədbirlərlə bağlı xərclər
məhdudlaşdırılmadan Razılaşmada müəyyən edilən son hədd çərçivəsində V maddənin (a) bəndinin
müddəalarına uyğun olaraq Eutelsat SC-nin üzərinə qoyulur.
Maddə VI
(EUTELSAT-ın strukturu)
a) EUTELSAT təşkilatına aşağıdakı orqanlar daxildir:
i) Tərəflərin Assambleyası;
ii) İcraçı katibin başçılıq etdiyi Katiblik.
b) Hər bir orqan Konvensiyanın ona verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir.
Maddə VII
(Tərəflərin Assambleyası - tərkibi və sessiyaları)
a) Tərəflərin Assambleyası bütün Tərəflərdən ibarətdir.
b) Tərəflərin Assambleyasında hər bir Tərəfi istənilən digər Tərəf təmsil edə bilər, lakin heç bir Tərəf
ikidən artıq digər Tərəfi təmsil edə bilməz.
c) Tərəflərin Assambleyasının ilk növbəti sessiyasını Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı
bir il ərzində Baş direktor çağırmalıdır. Bundan sonra növbəti sessiyalar, əgər növbəti sessiyada Tərəflərin
Assambleyası sonrakı növbəti sessiyanın başqa müddətdə çağırılacağını qərara almazsa, hər iki ildən bir
çağırılmalıdır.
d) Tərəflərin Assambleyası həmçinin Tərəflərdən birinin və ya bir neçəsinin sorğusu ilə (əgər
Tərəflərdən ən azı üçdə biri dəstəkləyərsə) yaxud Eutelsat SC-nin sorğusu ilə növbədənkənar sessiyalar da
keçirə bilər. Belə sorğuda növbədənkənar sessiyanın keçirilməsi səbəbləri açıqlanmalıdır.
e) Hər bir Tərəf Tərəflərin Assambleyasının sessiyalarında öz təmsilçilik xərclərini ödəyir.
Maddə VIII
(Tərəflərin Assambleyası - Prosedur)
a) Tərəflərin Assambleyasında hər bir Tərəf bir səsə malikdir. Səsvermədə bitərəf qalmış Tərəflər səs
verməmiş sayılır.
b) Başlıca məsələlər üzrə qərarlar iştirak edən yaxud təmsil olunan və səs verən Tərəflərin səslərinin
ən azı üçdə ikisi ilə qəbul edilir. Konvensiyanın VII Maddəsinin b) bəndinə uyğun olaraq bir və ya iki
Tərəfi təmsil edən Tərəf təmsil etdiyi hər bir Tərəf üçün ayrıca səs verə bilər.
c) Prosedur məsələləri üzrə qərarlar iştirak edən və səs verən Tərəflərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul
edilir, özü də onlardan hər biri bir səsə malikdir.
d) Tərəflərin Assambleyasının istənilən iclası üçün yetərsayı bütün Tərəflərin təmsilçilərinin sadə səs
çoxluğu təşkil edir, bir şərtlə ki, bütün Tərəflərin ən azı üçdə biri iştirak etsin.
e) Tərəflərin Assambleyası öz prosedur qaydalarını qəbul edir, həmin qaydalar Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olmalıdır və xüsusən aşağıdakı müddəalardan ibarətdir:
i)
Sədrin və Rəyasət Heyəti üzvlərinin seçilməsi;
ii)
iclasların çağırılması; .
iii)
təmsilçilik və akkreditə; .
iv)
səsvermə prosedurları.
Maddə IX
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(Tərəflərin Assambleyası - Funksiyaları)
Tərəflərin Assambleyası aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
a) Eutelsat SC-nin Başlıca prinsiplərlə bağlı fəaliyyətini nəzərdən keçirir. Bu baxımdan Eutelsat SC
Tərəflərin Assambleyasında nəzərə alınacaq tövsiyələr verə bilər;
b) Razılaşmaya uyğun olaraq Eutelsat SC-nin Başlıca prinsiplərə riayət etməsini izləyir;
c) bu Razılaşmaya daxil edilməsi təklif olunan dəyişikliklər barədə qərarlar qəbul edir, özü də həmin
dəyişikliklər Razılaşmanın tərəfləri arasında razılıqla şərtləndirilir;
d) EUTELSAT-ın kosmik seqmentinin istismarından irəli gələn və Eutelsat SC-yə keçən beynəlxalq
hüquq və vəzifələrinin, xüsusən tezlikdən istifadə ilə bağlı radiorabitə Reqlamenti baxımından varisliyin
təmin edilməsi üçün zəruri olan bütün qərarları qəbul edir;
e) Tərəf olan və ya olmayan dövlətlərlə yaxud beynəlxalq təşkilatlarla rəsmi qarşılıqlı münasibətlər
barədə qərarlar qəbul edir və xüsusən də Konvensiyanın XII maddəsinin c) bəndində göstərilən mənzilqərargah haqqında Saziş üzrə danışıqlar aparır;
f) XIV maddənin c) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Konvensiyanın qüvvəsinə xitam verilməsinə
yönəldilmiş bütün təkliflər üzrə qərarlar qəbul edir;
g) Tərəflərin təqdim etdiyi etirazları nəzərdən keçirir;
h) Konvensiyanın XIII maddəsinə uyğun olaraq, Tərəfin EUTELSAT təşkilatından çıxması barədə
qərarlar qəbul edir;
i) Konvensiyanın XIV maddəsinə uyğun olaraq, Konvensiyaya düzəliş edilməsinə dair istənilən təklif
üzrə qərar qəbul edir və onun fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə təsir göstərə bilən düzəlişə dair hər hansı
bir təklifi Eutelsat SC-yə təqdim edir;
j) Konvensiyanın XVIII maddəsinin e) bəndinə uyğun olaraq, qoşulma haqqında hər hansı ərizəyə dair
qərarlar qəbul edir;
k) Konvensiyanın X maddəsinə uyğun olaraq, İcraçı katibi təyin edir və onu geri çağıra bilər, həmçinin
İcraçı katibin tövsiyəsi ilə Katibliyin bütün heyətinin kadr tərkibini, statusunu və işə götürülmə şərtlərini
Razılaşmanı lazımi qaydada nəzərə almaqla müəyyən edir;
l) İcraçı katib olmadıqda və ya onun öz vəzifələrini yerinə yetirməsi qeyri-mümkün olduqda yaxud
İcraçı katib vəzifəsi vakant elan edildikdə onun vəzifələrini icra edən şəxs kimi fəaliyyət göstərən
Katibliyin ali funksionerini təyin edir;
m) illik və ya ikiillik büdcəni qəbul edir:
n) Razılaşmanın müddəalarına uyğun olaraq Eutelsat SC-nin yerdəyişmələrini təsdiq edir.
Maddə X
(Katiblik)
a) Katibliyə Tərəflərin Assambleyasının təyin etdiyi İcraçı katib rəhbərlik edir.
b) İcraçı katibin mandatının müddəti, əgər Tərəflərin Assambleyası başqa qərar qəbul etməzsə, dörd
ildir.
c) Əsaslandırılmış qərarla Tərəflərin Assambleyası İcraçı katibin mandatının müddəti bitmədən onu
geri çağıra bilər.
d) İcraçı katib EUTELSAT təşkilatının qanuni təmsilçisidir. O, Tərəflərin Assambleyasının rəhbərliyi
altında fəaliyyət göstərir və Katibliyə həvalə edilmiş bütün funksiyaların həyata keçirilməsinə görə
Assambleya qarşısında bilavasitə məsuliyyət daşıyır.
e) XI maddənin k) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, Assambleyanın təsdiq etməsi şərti ilə İcraçı
katib Katibliyin bütün heyətini təyin etmək səlahiyyətinə malikdir.
f) İcraçı katib vəzifəsi vakant olduqda yaxud İcraçı katib olmadıqda və ya o öz vəzifələrini yerinə
yetirmək iqtidarında deyilsə, Tərəflərin Assambleyasının lazımi qaydada təyin etdiyi İcraçı katib vəzifəsini
icra edən şəxs Konvensiyanın İcraçı katibə həvalə etdiyi səlahiyyətlərə malik olur.
g) İcraçı katib və Katibliyin heyəti onların EUTELSAT təşkilatındakı məsuliyyəti ilə bir araya
sığmayan hər hansı hərəkətdən çəkinməlidirlər.
Maddə XI
(Hüquq və vəzifələr)
a) Konvensiyanın prinsip və müddəalarına riayət etmək və onları inkişaf etdirmək məqsədi ilə Tərəflər
Konvensiyanın onlar üçün təsbit etdiyi hüquq və vəzifələri öz üzərlərinə götürürlər.
b) Bütün Tərəflər Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq təmsil olunmaq hüququna malik olduqları
istənilən konfrans və müşavirələrdə, həmçinin EUTELSAT-ın çağırdığı yaxud belə iclaslar üçün
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EUTELSAT-ın qəbul etdiyi müddəalara uyğun olaraq onun himayəsi altında keçirilən hər hansı digər
müşavirələrdə, keçirilmə yerindən asılı olmayaraq, iştirak edə bilərlər.
c) EUTELSAT təşkilatının mənzil-qərargahının yerləşdiyi ölkədən kənarda çağırılan hər hansı
konfrans və ya müşavirədən öncə İcraçı katib diqqət yetirir ki, qəbul edən Tərəflə sazişlərdə belə konfransın
və ya müşavirənin davam etdiyi müddət ərzində onun keçirildiyi Dövlətə iştirak etmək hüququna malik
olan bütün Tərəflərin təmsilçilərinin gəlməsi və orada olması ilə bağlı müddəa nəzərdə tutulsun.
Maddə XII
(EUTELSAT-ın mənzil-qərargahı, imtiyazları, güzəştləri və immunitetləri)
a) EUTELSAT-ın mənzil-qərargahı Fransada yerləşir.
b) Konvensiyanın müəyyən etdiyi fəaliyyəti çərçivəsində EUTELSAT və onun əmlakı bütün Tərəflərin
ərazilərində gəlir vergisindən və birbaşa əmlak vergisindən, bütün gömrük rüsumlarından azad edilir.
c) Bu bənddə adı çəkilən Protokola uyğun olaraq, hər bir Tərəf EUTELSAT-a, onun funksionerlərinə
və heyətin göstərilən Protokolda müəyyən edilmiş digər kateqoriyalarına, Tərəflərə və Tərəflərin
təmsilçilərinə, eləcə də arbitraj prosedurlarında iştirak edən şəxslərə zəruri olan müvafiq imtiyazları,
güzəştləri və immunitetləri verir. Konkret olaraq hər bir Tərəf yuxarıda sadalanan şəxslərə öz funksiyalarını
yerinə yetirdikləri zaman və bu bənddə göstərilən Protokolda nəzərdə tutulmuş hədlərdə və hallarda onların
öz vəzifələri çərçivəsində etdikləri hərəkətə, yazılı və ya şifahi işlətdikləri ifadələrə görə yurisdiksiya
immuniteti verir. Ərazisində EUTELSAT-ın mənzil-qərargahı yerləşən Tərəf mümkün qədər tez bir
zamanda EUTELSAT-la danışıqlar aparır yaxud zərurət olduqda mənzil-qərargah haqqında sazişin imtiyaz,
güzəşt və immunitetləri əhatə edən şərtlərinə yenidən baxır. Digər Tərəflər də imtiyazlara, güzəştlərə və
immunitetlərə dair Protokolu mümkün qədər tez bağlamalıdırlar. Həm mənzil-qərargah haqqında sazişdə,
həm də Protokolda onların qüvvədə olma müddətinin bitməsi şərtləri qeyd olunur; onlar Konvensiyadan
asılı deyildir.
Maddə XIII
(Təşkilatdan çıxma)
a) Hər bir Tərəf və ya iştirakçı XXI maddədəki qaydaya uyğun olaraq Depozitariyə yazılı bildiriş
göndərməklə istənilən vaxt könüllü olaraq EUTELSAT təşkilatından çıxa bilər. Təşkilatdan çıxma
Depozitarinin belə bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
b) Əgər hərhansı bir Tərəf özünün Konvensiya üzrə öhdəliklərindən hər hansı birini yerinə yetirmək
iqtidarında deyilsə, Tərəflərin Assambleyası bu barədə bildiriş aldıqda və ya öz təşəbbüsü ilə hərəkət edərək
və göstərilən Tərəfin bildirdiyi istənilən mülahizələri nəzərdən keçirərək, öhdəliklərin yerinə
yetirilməməsini təsdiq edərkən qərara ala bilər ki, həmin Tərəf EUTELSAT təşkilatından çıxmış hesab
olunur. Belə bir qərarın qəbul edildiyi tarixdən etibarən Konvensiya maraqlı Tərəf üçün öz qüvvəsini itirir.
Bu məqsədlə Tərəflərin Assambleyasının növbədənkənar sessiyası çağırıla bilər.
c) EUTELSAT-dan çıxan yaxud çıxmış hesab edilən Tərəfin Assambleyada təmsil olunmaqla bağlı
hüquqlarına xitam verilir və həmin Tərəf faktiki çıxma tarixindən sonra, bu tarixədək mövcud olan
hərəkətlərdən və ya hərəkətsizlikdən yaranmış vəzifələr istisna olmaqla, hər hansı öhdəlik və ya məsuliyyət
daşımır.
d) Təşkilatdan çıxma barədə hər hansı bildirişi yaxud xaric edilmə haqqında hər hansı qərarı Depozitari
təxirə salmadan bütün Tərəflərə göndərir.
Maddə XIV
(Düzəlişlər və Konvensiyanın qüvvəsinə xitam verilməsi)
a) Konvensiyaya düzəlişləri istənilən Tərəf təklif edə bilər. Düzəlişlər barədə təkliflər İcraçı katibə
göndərilir, o, təxirə salmadan mətni Tərəflərin hamısına çatdırır. Tərəflərin Assambleyası düzəliş barədə
təklifə onun yayıldığı andan ən azı altı ay keçdikdən sonra baxır və bu zaman Konvensiyaya düzəliş
haqqında təklif Eutelsat SC-nin fəaliyyətinə toxuna bilərsə, ondan alınan məşvərət rəyində göstərilən bütün
tövsiyələr lazımi qaydada nəzərə alınır. Hər bir konkret halda Tərəflərin Assambleyası başlıca məsələlər
üçün nəzərdə tutulmuş prosedura müvafiq olaraq qəbul etdiyi qərarla bu müddəti qısalda bilər.
b) Tərəflərin Assambleyasının qəbul etdiyi düzəliş, bu düzəlişin Tərəflərin Assambleyasında qəbulu
zamanı Tərəf olmuş dövlətlərin üçdə ikisinin qəbul etməsi barədə bildirişi Depozitarinin almasından yüz
iyirmi gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir. Düzəliş qüvvəyə mindikdən sonra bütün Tərəflər üçün məcburi
sayılır.
c) Tərəflər bütün Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə EUTELSAT təşkilatını buraxa və Konvensiyanın
qüvvəsinə xitam verə bilərlər.
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d) Konvensiyanın qüvvəsinə xitam verilməsi Eutelsat SC-nin mövcudluğunu sual altına almır.
c) Əgər Eutelsat SC ilə bağlı digər qərar qəbul edilməmişdirsə, EUTELSAT təşkilatının buraxılması
barədə bu Maddənin c) bəndinə uyğun olan heç bir qərar III Maddənin b) bəndində göstərilən bütün
beynəlxalq hüquq və vəzifələr tamamilə bitməyincə qəbul edilmir.
Maddə XV
(Mübahisələrin nizamlanması)
a) Tərəflər arasında yaxud EUTELSAT-la hər hansı bir Tərəf və ya bir neçə Tərəf arasında
Konvensiyanın təfsiri yaxud tətbiqi ilə bağlı istənilən mübahisə, əgər mübahisə Tərəflərindən birinin
göstərilən mübahisəni xoşluqla həll etmək niyyəti barədə digər Tərəfə bildiriş göndərdiyi tarixdən etibarən
bir il ərzində həll edilməyibsə, Konvensiyanın B Əlavəsinə müvafiq olaraq arbitraja verilir.
b) Konvensiyanın təfsiri və tətbiqi ilə bağlı Tərəflə artıq Tərəf olmayan Dövlət arasında yaxud
EUTELSAT-la artıq Tərəf olmayan Dövlət arasında həmin Dövlət Tərəf olmadıqdan sonra ortaya çıxan
hər hansı mübahisə, əgər mübahisə tərəflərindən birinin göstərilən mübahisəni xoşluqla həll etmək niyyəti
barədə digər Tərəfə bildiriş göndərdiyi tarixdən etibarən bir il ərzində həll edilməyibsə, Konvensiyanın B
Əlavəsinin müddəalarına uyğun olaraq arbitraja verilir, bir şərtlə ki, artıq Tərəf olmayan Dövlət buna razı
olsun. Əgər Dövlət özünün iştirak etdiyi mübahisənin bu maddənin a) bəndinə uyğun olaraq arbitraja
verilməsindən sonra artıq Tərəf olmazsa, arbitraj araşdırması sona çatdırılanadək davam etdirilməlidir.
Maddə XVI
(İmzalama Qeyd-şərtlər)
a) Hər bir Dövlət, Rabitə müdiriyyəti və ya Müvəqqəti Sazişin Tərəfi olmaq hüququna malik
Tanınmış özəl istismar təşkilatı:
i) ratifikasiya, qəbul etmə yaxud təsdiq etmə barədə qeyd-şərt etmədən imzalama yaxud
ii) sonradan ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməklə ratifikasiya, qəbul etmə yaxud təsdiq etmə barədə
qeyd-şərt etməklə imzalama yaxud
iii) qoşulma yolu ilə Konvensiyanın Tərəfi ola bilər.
b) Konvensiya 1982-ci il iyulun 15-dən ta qüvvəyə minəcəyi tarixədək Parisdə imzalanmaq üçün
açıqdır; sonradan o, qoşulmaq üçün açıq olacaq.
c) Konvensiyaya heç bir qeyd-şərt etməyə yol verilmir.
Maddə XVII
(Qüvvəyə minmə)
a) Konvensiya XVI maddənin a) bəndinin i) yarımbəndinə müvafiq olaraq imzalandığı yaxud onun
imzalamaq üçün açıldığı tarixdə Müvəqqəti Sazişi imzalamış Tərəflər (bir şərtlə ki, bu cür imzalayan
Tərəflər yaxud onların ECS Sazişi üzrə səlahiyyətli iştirakçıları ECS Sazişi üzrə maliyyə paylarının ən azı
üçdə ikisinə malik olsunlar) üzərində yurisdiksiyaya malik olan Dövlətlərin üçdə ikisi tərəfindən
ratifikasiya edildikdən, qəbul edildikdən yaxud təsdiq edildikdən altmış gün sonra qüvvəyə minir.
b) Konvensiya imzalanmaq üçün açıldığı tarixdən azı səkkiz ay keçdikdən sonra qüvvəyə minə bilər.
Əgər Konvensiya bu maddənin a) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, zəruri imzalama, ratifikasiya, qəbul
etmə və ya təsdiq etmə predmeti olmamışdırsa, imzalanmaq üçün açıldığı tarixdən otuz altı ay ərzində
qüvvəyə minmir.
c) Əgər ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə yaxud qoşulma barədə aktı Dövlət Konvensiyanın
qüvvəyə minmə tarixindən sonra saxlanılmağa verirsə, Konvensiya həmin Dövlət üçün onun aktının
saxlanılmağa verildiyi tarixdən qüvvəyə minir.
d) Qüvvəyə mindiyi andan etibarən Konvensiya onu ratifikasiya etmək, qəbul etmək və ya təsdiq etmək
barədə qeyd-şərtlə imzalamış və bu barədə imzaladığı anda yaxud Konvensiya qüvvəyə minənədək
istənilən digər vaxtda sorğu vermiş istənilən Dövlətə müvəqqəti olaraq tətbiq edilir. Müvəqqəti tətbiqə:
i) ya bu Dövlətin ratifikasiya, qəbul etmə yaxud təsdiq etmə barədə sənədi saxlanılmağa verdiyi anda,
ii) ya Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixindən iki il keçdikdən sonra (əgər belə Dövlət Konvensiyanı
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etməmişdirsə),
iii) ya da belə Dövlətin Konvensiyanı ratifikasiya etməmək, qəbul etməmək yaxud təsdiq etməmək barədə
öz qərarına dair bu bəndin ii) yarımbəndində göstərilən müddətin bitməsinədək bildiriş göndərdiyi andan
xitam verilir.
Əgər müvəqqəti tətbiq etməyə bu bəndin ii) və ya iii) yarımbəndlərinə uyğun olaraq xitam verilirsə,
Konvensiyanın XIII Maddəsinin c) bəndinin müddəaları Tərəfin hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirir.
1732

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

e) Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Müvəqqəti Sazişi əvəz edir və onun qüvvəsinə xitam verir.
Lakin Konvensiyada heç bir şey hər hansı bir Tərəfin əvvəllər Müvəqqəti Sazişi imzalamış Tərəf qismində
əldə etdiyi hüquq və ya öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə XVIII
(Qoşulma)
a) Özünün Rabitə müdiriyyəti yaxud Tanınmış özəl istismar təşkilatı Konvensiyanın imzalanmaq üçün
açıldığı tarixədək Müvəqqəti Sazişi imzalamış Tərəf olan yaxud belə Tərəf olmaq hüququna malik olan hər
hansı Dövlət Konvensiyanın imzalanmaq üçün açıqlığına xitam verildiyi tarixdən ta Konvensiyanın
qüvvəyə minməsindən sonra iki il bitənədək Konvensiyaya qoşula bilər.
b) Bu Maddənin c)-dən e)-dək bəndlərinin müddəaları aşağıdakı dövlətlərin qoşulma barədəki
xahişlərinə tətbiq edilir:
i) Özünün Rabitə müdiriyyəti yaxud Tanınmış özəl istismar təşkilatı Konvensiyanın imzalanmaq üçün
açıldığı tarixədək Müvəqqəti Sazişi imzalamış Tərəf olan yaxud belə Tərəf olmaq hüququna malik olan,
lakin Konvensiyanın XVI Maddəsinin a) bəndinin i) və ya ii) yarımbəndlərinə yaxud bu maddənin a)
bəndinə uyğun olaraq, Konvensiyanın Tərəfi olmamış Dövlət;
ii) Beynəlxalq Elektrik Rabitəsi İttifaqının üzvü olan və Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra ona
qoşulmağı arzu edən hər hansı bir Avropa dövləti.
c) Bu maddənin a) bəndində göstərilən şərtlərlə Konvensiyaya qoşulmağı arzu edən hər hansı Dövlət
(bundan sonra "Ərizəçi dövlət" adlandırılacaq) İcraçı katibə bu barədə yazılı bildiriş və həmin ərizə ilə bağlı
bütün məlumatları göndərməlidir.
d) İcraçı katib Ərizəçi dövlətin sorğusunu alır və onu Tərəflərin Assambleyasına göndərir"
e) Tərəflərin Assambleyası İcraçı katibin bu maddənin c) bəndinə uyğun olan bütün zəruri
informasiyaya malik olduğunu qərarlaşdırdığı tarixdən altı ay ərzində Ərizəçi dövlətin xahişi barədə qərar
qəbul edir. İcraçı katib bu qərarı təxirə salmadan Tərəflərin Assambleyasına göndərir. Tərəflərin
Assambleyasının qərarı başlıca məsələlərin həlli proseduruna uyğun olaraq gizli səsvermə
yolu ilə qəbul edilir. Bu məqsədlə Tərəflərin Assambleyasının növbədənkənar sessiyası çağırıla bilər.
f) İcraçı katib Tərəflərin Assambleyasının qoşulma üçün müəyyən etdiyi şərtlər barədə Ərizəçi dövlətə
bildiriş göndərir. Bu şərtlər maraqlı Dövlətin saxlanılmaq üçün Depozitariyə təhvil verdiyi qoşulma aktına
əlavə edilən Protokolun predmeti olmalıdır.
Maddə XIX
(Məsuliyyət)
Əgər məsuliyyət əvəz ödənilməsini tələb edən Tərəf və Dövlətin tərəflər olduğu müqavilədən irəli
gəlmirsə, Tərəflərdən heç biri EUTELSAT-ın hərəkətlərinə və öhdəliklərinə görə fərdi məsuliyyət daşımır.
Bu halda, əgər Tərəf belə bir öhdəliyi yalnız öz üzərinə götürdüyünü konkret təsdiq etməmişsə,
EUTELSAT istənilən borcu müvafiq Tərəfə ödəməlidir.
Maddə XX
(Digər müddəalar)
a) EUTELSAT təşkilatının rəsmi və işgüzar dilləri ingilis və fransız dilləridir.
b) Tərəflərin Assambleyasının ümumi direktivlərini nəzərə almaqla EUTELSAT qarşılıqlı maraq
doğuran məsələlər üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşdırılmış idarələri ilə, xüsusən
Beynəlxalq Elektrik Rabitəsi İttifaqı ilə və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1721 (XVI) saylı Qətnaməsinə uyğun olaraq
EUTELSAT BMT Baş katibinə və maraqlı ixtisaslaşdırılmış idarələrə öz fəaliyyəti barədə məlumat üçün
illik hesabat göndərir. İllik hesabat həmçinin Eutelsat SC-yə də göndərilir.
Maddə XXI
(Depozitari)
a) Konvensiyanın Depozitarisi Fransa Respublikasının Hökumətidir; o, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq
etmə yaxud qoşulma barədə bütün aktları, müvəqqəti tətbiq üçün müraciətləri və düzəlişlərin ratifikasiya
edilməsi, qəbul edilməsi və ya təsdiq edilməsi barədə bildirişləri, EUTELSAT-dan çıxmaq yaxud
Konvensiyanın müvəqqəti tətbiqinə xitam verilməsi barədə qərarı özündə saxlayır.
b) Konvensiya Depozitarinin arxivində saxlanılır. Depozitari Konvensiyanın mətninin təsdiq edilmiş
nüsxələrini, onu imzalamış yaxud Konvensiyaya qoşulmaq barədə sənədlərini saxlanılmağa vermiş bütün
dövlətlərə, eləcə də Beynəlxalq Elektrik Rabitəsi İttifaqına göndərir.
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c) Depozitari Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə və zərurət olduqda,
Beynəlxalq Elektrik Rabitəsi İttifaqına təxirə salmadan aşağıdakılar barədə məlumat verir:
i)
Konvensiyanın bütün imzalanma aktları;
ii)
ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma barədə bütün aktların saxlanılmağa verilməsi;
iii)
Konvensiyanın XVII maddəsinin a) bəndində göstərilən altmış günlük müddətin başlanması;
iv)
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi;
v)
Konvensiyanın XVII maddəsinin d) bəndinə uyğun olaraq müvəqqəti tətbiq haqqında bütün
xahişlər;
vi)
Konvensiyanın X maddəsinin a) bəndinə uyğun olaraq İcraçı katibin
təyin edilməsi;
vii)
Konvensiyaya hər hansı düzəlişin qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi;
viii) Konvensiyadan çıxma barədə bütün bildirişlər;
ix)
əgər Tərəf EUTELSAT-dan çıxmış hesab edilirsə, Konvensiyanın XIII maddəsinin b)
bəndinə uyğun olaraq Tərəflərin Assambleyasının bütün qərarları;
x)
Konvensiyaya aid olan bütün digər bildirişlər və məlumatlar.
d) Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi anda Depozitari Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102ci maddəsinə uyğun olaraq Konvensiyanın qeydə alınması və dərc edilməsi üçün onun təsdiq edilmiş
surətini BMT Katibliyinə göndərir.
Bunu təsdiq edərək, özlərinin müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş
aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.*
Min doqquz yüz səksən ikinci il iyulun on beşindən Parisdə ingilis və fransız dillərində imzalanmaq
üçün açıqdır, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Əlavə A
(Müvəqqəti müddəalar)
1. Fəaliyyətin varisliyi
a) EUTELSAT təşkilatı ilə bağlanmış və Eutelsat SC-nin yaradılma tarixinə qüvvədə qalan hər hansı
bir saziş yuxarıda göstərilən sazişin müddəalarına uyğun olaraq onun dəyişdirilməsi yaxud ona xitam
verilməsi halı istisna olmaqla və ta həmin anadək qüvvəsini saxlayır. EUTELSAT təşkilatının qəbul etdiyi
və Eutelsat SC-nin yaradılma tarixinədək qüvvədə qalan hər hansı qərar bu qərarın dəyişdirilməsi yaxud
ona xitam verilməsi halı istisna olmaqla və ta həmin anadək qüvvədə qalır.
b) Əgər Eutelsat SC yaradıldığı anadək EUTELSAT-ın hər hansı bir orqanı icrası tələb olunan yaxud
həll predmeti olan bir hərəkəti başlamış, lakin sona çatdırmamışsa, Eutelsat SC-nin İcraçı katibi və ya İdarə
Heyətinin birinci Prezidenti öz vəzifələri çərçivəsində və EUTELSAT-la Eutelsat SC arasında müəyyən
edilmiş qaydalara uyğun olaraq həmin hərəkəti başa çatdırmaq məqsədi ilə belə bir orqanın əvəzinə
fəaliyyət göstərməlidir.
2. Keçirilmənin metodikası
a) EUTELSAT özünün fəaliyyəti (Əmanət müqaviləsində bu, ətraflı dəqiqləşdirilmişdir) ilə bağlı öz
aktiv və passivinin tam və ya qismən Eutelsat SC-yə keçirilməsi ("Keçirilmə") məqsədi ilə Eutelsat SC ilə
saziş ("Əmanət müqaviləsi") bağlayır.
b) Keçirilmə keçirilən fəaliyyətin tərkib hissəsi, tam və muxtar bir sahəsi sayılan fəaliyyətlə bağlı
əmlakın tərkibinə daxil olan bütün hüquqların, əmlakın və öhdəliklərin universal ötürülməsi ilə nəticələnir.
Bu Keçirilmə kommersiya səhmdar cəmiyyətləri ilə bağlı Fransanın 1966-cı il 24 iyul tarixli 66-537
nömrəli qanununun 382-ci və sonrakı maddələrinin tətbiqi yolu ilə bölüşdürmə rejimindən irəli gələn
nəticələrə gətirib çıxarır, lakin bu zaman yuxarıda göstərilən qanunun müddəalarına uyğun olaraq, vəsait
keçirən səhmdar cəmiyyəti üzərinə qoyulan öhdəlik və formallıqların heç biri EUTELSAT-a tətbiq
edilməməlidir.
c) Bundan əvvəlkindən asılı olmayaraq, Keçirilmə Əmanət müqaviləsində nəzərdə tutulmuş tarixdən
etibarən hər hansı bir şəxsə, o cümlədən kreditorlara bildiriş göndərmək zərurəti olmadan etibarlı erga
omnes-dir. Eynən bu qayda ilə Keçirilmə intuitu personae kontraktı üzrə EUTELSAT təşkilatı ilə bağlı
olan istənilən şəxsə münasibətdə etibarlıdır.
3. İdarəetmə
a) Yuxarıdakı 2 (c) yarımbəndinə münasibətdə EUTELSAT təşkilatının icra orqanının bütün heyəti
Eutelsat SC-yə keçirilmək hüququna malikdir, bu hüquqları həyata keçirən şəxslər isə özlərinin
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keçiriləcəkləri tarixdən elə əmək şərtlərindən istifadə edirlər ki, bunlar Fransa hüququna müvafiq
olduqlarına görə ən azı həmin şəxslərin bilavasitə bu tarixədək istifadə etdikləri şərtlərə ekvivalent olsun.
b) Keçirilmə tarixində EUTELSAT-ın pensiyalar haqqında Əsasnaməsinə uyğun olaraq vəsaitlər alan
şəxslər köçürülmə tarixində qüvvədə olan yuxarıdakı Əsasnamənin bütün zəruri müddəalarına müvafiq
qaydada onu almaqda davam edirlər.
c) Keçirilmə tarixində EUTELSAT-ın pensiyalar haqqında Əsasnaməsinə uyğun olaraq vəsait almaq
hüququ qazanmış şəxslərin bu hüquqları saxlaması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
d) nin yeni şərtlər müəyyən etməsinədək tətbiq olunacaqdır.
e) Eutelsat SC-nin İdarə Heyətinin birinci Prezidentinin və birinci İcraçı katibin öz vəzifələrinə
başlamasınadək EUTELSAT təşkilatının Baş direktoru onların müvafiq funksiyalarını yerinə yetirir.
4. EUTELSAT təşkilatının funksiyalarının Eutelsat SC-yə və İcraçı katibə keçməsi
a) Eutelsat SC və Katiblik yaradılan tarixdə EUTELSAT təşkilatının Baş direktoru bu barədə bütün
maraqlı şəxslərə məlumat verir.
b) EUTELSAT-ın Baş direktoru EUTELSAT təşkilatının qanuni nümayəndəsi kimi EUTELSAT
təşkilatının əldə etdiyi bütün hüquq və vəzifələrin Eutelsat SC-yə və İcraçı katibə keçməsini vaxtında təmin
etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görür.
Əlavə B
(Arbitraj proseduru)
1. Konvensiyanın XV maddəsində göstərilən hər hansı mübahisəyə dair arbitraj qərarının çıxarılması
məqsədi ilə aşağıdakı bəndlərə uyğun olaraq Arbitraj Tribunalı yaradılır.
2. Arbitraj çərçivəsində Konvensiyanın istənilən Tərəfi mübahisə tərəflərindən hər hansı birinə qoşula
bilər.
3. Arbitraj Tribunalı üç üzvdən ibarətdir. Mübahisənin arbitraja verilməsi barədə digər tərəfin xahişinin
alındığı tarixdən iki ay ərzində mübahisənin hər bir tərəfi bir arbitr təyin edir. Əgər Konvensiyanın XV
maddəsi mübahisənin arbitraja verilməsi barədə mübahisə tərəflərinin razılığını tələb edirsə, iki aylıq
müddət belə razılığın verildiyi tarixdən hesablanır. İkinci arbitrin təyin edildiyi tarixdən hesablanan iki
aylıq müddət ərzində ilk iki arbitr üçüncü arbitri Arbitraj Tribunalının sədrini təyin edirlər. Əgər
arbitrlərdən biri tələb olunan müddətdə təyin edilməmişdirsə, onu istənilən tərəfin tələbi ilə Beynəlxalq
Məhkəmənin Sədri, tərəflər arasında razılıq olmadıqda isə Münsiflər Məhkəməsi Daimi Palatasının Baş
katibi təyin edir. Arbitraj Tribunalının Sədri tələb olunan müddət ərzində təyin edilmədikdə də eyni
prosedur tətbiq olunur.
4. Arbitraj Tribunalı özünün yerləşmə yerini təyin edir və öz prosedur qaydalarını müəyyənləşdirir.
5. Hər bir tərəf özünün təyin etdiyi arbitrin xərclərini, eləcə də Tribunalda təmsilçilik xərclərini ödəyir.
Arbitraj Tribunalının Sədri ilə bağlı xərclər mübahisə tərəfləri arasında bərabər bölüşdürülür.
6. Arbitraj Tribunalının qərarı səsvermədə bitərəf qala bilməyən üzvlərin çoxluğu tərəfindən qəbul
edilir. Bu qərar mübahisə tərəflərinin hamısı üçün qəti və məcburidir. Ondan şikayət verilə bilməz. Tərəflər
təxirə salmadan arbitraj qərarını yerinə yetirməyə borcludurlar. Bildiriş yaxud onun məğzi ilə bağlı
mübahisə yarandıqda Arbitraj Tribunalı mübahisə tərəflərindən hər hansı birinin xahişi ilə onun təfsirini
verir.
* EUTELSAT təşkilatının üzvü olan dövlətlər: Avstriya, Belçika, Vatikan, Almaniya (Federativ
Respublika), Yunanıstan, Danimarka, İrlandiya, İslandiya, İspaniya, İtaliya, Kipr, Lixtenşteyn
Lüksemburq, Malta, Monako, Niderland, Norveç, Portuqaliya, San-Marino, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Türkiyə, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsveçrə, Yuqoslaviya.
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Fransa Respublikası Hökuməti arasında "İkiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri ödəməkdən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Fransa Respublikası Hökuməti arasında 2001-ci il dekabrın
20-də Paris şəhərində imzalanmış “İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri
ödəməkdən yayınmanın qarşısının alınması haqqında” Konvensiya təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 19 fevral 2002-ci il
№ 263-IIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Fransa Respublikası Hökuməti arasında ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri ödəməkdən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası Hökuməti ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri ödəməkdən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya bağlamaq məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət və yaxud onun inzibati
və ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlir və kapitala görə tutulan vergilərə tətbiq
olunur.
2. Gəlirə və kapitala görə tutulan vergilərə – gəlirin ümumi məbləğindən, kapitalın ümumi dəyərindən
yaxud gəlir və kapitalın ayrı-ayrı ünsürlərindən, o cümlədən daşınar və daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilmiş gəlirlərdən, işəgötürənlərin ödədikləri əmək haqqının yaxud maaşın
ümumi məbləğindən, kapitalın dəyərinin artmasından əldə olunmuş gəlirdən tutulan vergilər aiddir.
3. Konvensiyanın şamil edildiyi mövcud vergilər əsasən bunlardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi
(bundan sonra «Azərbaycan vergiləri» adlanır);
b) Fransa Respublikasında:
(i) gəlir vergisi;
(ii) korporativ vergi;
(iii) maaşlardan tutulan vergi;
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(iv) əmlak vergisi;
o cümlədən yuxarıda göstərilən vergilərə aid bütün çıxılan vergilər, qabaqcadan və ya avans olaraq
ödənilən məbləğlər
(bundan sonra «Fransa vergiləri» adlanır).
4. Konvensiya, onun imzalandığı tarixdən sonra Razılığa gələn Dövlətlər tərəfindən mövcud vergilərə
əlavə olaraq yaxud onların əvəzinə tutulan bənzər və ya mahiyyətcə eyni vergilərə də şamil edilir. Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları vergi qanunvericiliyinin yuxarıda göstərilən sahələrində baş verən
hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi təriflər
1. Kontekstdə başqa məna nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı
terminlər qəbul olunur:
a) «Razılığa gələn Dövlət» və «Razılığa gələn digər Dövlət» terminləri – kontekstdən asılı olaraq,
Azərbaycanı və ya Fransanı ifadə edir;
b) «Azərbaycan» termini – Azərbaycan Respublikasını ifadə edir;
c) «Fransa» termini – Fransa Respublikasının Avropa və dənizaşırı departamentlərini ifadə edir;
d) «şəxs» termini – fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı birliyini əhatə edir;
Azərbaycanın qanunvericiliyinə əsasən status almış və Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə
vergitutma vahidi kimi baxılan ortaqlıq («partnership») və ya müştərək müəssisə («joint-venture») bu
Konvensiyanın məqsədləri üçün «şəxs» hesab edilir.
e) «şirkət» termini – istənilən korporativ təşkilatı və ya vergitutma məqsədləri üçün korporativ təşkilat
hesab edilən istənilən qurumu nəzərdə tutur;
f) «Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi» və «Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi» terminləri –
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) «beynəlxalq daşımalar» termini – dəniz və ya hava gəmisinin Razılığa gələn Dövlətin məntəqələri
arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin rezidenti olan
müəssisə tərəfindən dəniz yaxud hava gəmiləri vasitəsi ilə yerinə yetirilən bütün daşımaları ifadə edir;
h) «Səlahiyyətli orqan» termini:
(i) Azərbaycanda – Maliyyə Nazirliyini və Vergilər Nazirliyini və ya onların səlahiyyətli
nümayəndələrini;
(ii) Fransada – büdcə məsələləri ilə məşğul olan nazir və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsini bildirir.
i) «milli şəxs» termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi
(ii) Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən status almış istənilən hüquqi şəxsi, ortaqlığı və
ya birliyi bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın tətbiqi zamanı burada izahı verilməyən hər hansı
termin Konvensiyada göstərilən vergilərlə əlaqədar həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu
mənaya malikdir. Terminin bu Dövlətin əlaqədar vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənası həmin
Dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulan mənasından üstündür.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «Razılığa gələn Dövlətin rezidenti» termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, idarəetmə yerinə, yaradılma yerinə, yaxud digər
oxşar meyarlara əsasən vergiyə cəlb edilməli olan şəxsi, o cümlədən bu Dövləti, onun hər cür inzibati və
ərazi bölməsini və ya yerli hakimiyyət orqanını nəzərdə tutur. Bununla belə, bu termin yalnız Razılığa gələn
Dövlətdəki mənbələrdən yaxud orada yerləşən kapitaldan gəlir əldə etməsi əsasında həmin dövlətdə vergiyə
cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn Dövlətin hər ikisinin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir:
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a) əgər razılığa gələn bir Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o həmin Dövlətin rezidenti hesab
olunur. Əgər onun Razılığa gələn hər iki Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, o, daha sıx şəxsi və iqtisadi
əlaqələrə (həyati mənafelərin mərkəzi) malik olduğu Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafeləri mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyənləşdirmək qeyrimümkündürsə yaxud bu Dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, adətən yaşadığı Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, milli şəxsi
olduğu Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o, razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi
deyilsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarında göstərilən səbəblərə görə fiziki şəxs hesab
edilməyən şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə, dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə çalışmalıdırlar. Tərəflər arasında bu cür razılaşma əldə
edilmədikdə, həmin şəxs bu Konvensiyadan faydalanmaq məqsədi ilə Razılığa gələn Dövlətlərdən hər hansı
birinin rezidenti hesab olunmur.
4. Fransaya münasibətdə «Razılığa gələn Dövlətin rezidenti» termini — idarəetmə yeri Fransada
yerləşən, Fransanın daxili qanunvericiliyinə əsasən orada korporativ vergiyə cəlb olunmayan ortaqlığa
tətbiq edilən vergi rejimi ilə mahiyyətcə eyni olan rejimin tətbiq olunduğu hər cür ortaqlıq və şəxslər
qrupunu bildirir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «daimi nümayəndəlik» termini müəssisənin fəaliyyətinin
bütövlüklə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. «Daimi nümayəndəlik» termininə o cümlədən aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) filial;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün 6 aydan çox olmaqla istifadə edilən qurğu və ya tikili;
g) şaxta, neft və ya qaz quyusu, karxana, yaxud təbii ehtiyatların çıxarıldığı hər hansı başqa yer.
3. Tikinti meydançası və ya quraşdırma yaxud yığma obyekti yalnız 12 aydan artıq müddət ərzində
mövcud olduqda daimi nümayəndəlik hesab edilir.
4. Razılığa gələn Dövlətin ərazisində müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya cəlb etdiyi heyət vasitəsilə
göstərdiyi xidmətlər, o cümlədən məsləhət xidmətləri (bu cür fəaliyyət bu və ya bununla əlaqədar layihə
üzrə) 12 aylıq dövr ərzində 6 aydan çox davam etdiyi hallarda daimi nümayəndəlik yaradır.
5. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, «daimi nümayəndəlik» termininə aid
edilmir:
a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulatların yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə
yaxud göndərilmə məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirmə və
göndərilmə üçün saxlanılması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən emal
edilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması yaxud
informasiya toplanılması məqsədi ilə saxlanılması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq yaxud köməkçi xarakterli hər hansı başqa
işlərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
f) daimi fəaliyyət yerinin yalnız a)—e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
birləşmədə həyata keçirilməsi üçün, saxlanması; bir sətirlə ki, bu birləşmə nəticəsində meydana çıxan daimi
fəaliyyət yerinin fəaliyyəti hazırlıq yaxud köməkçi xarakter daşısın.
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6. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, bu maddənin 7-ci bəndinin
şamil edildiyi müstəqil statuslu agent istisna olmaqla hər hansı şəxs Razılığa gələn Dövlətdə müəssisə
adından fəaliyyət göstərirsə və müqavilələr bağlamaq hüququna malik olub, adətən bu hüquqdan istifadə
edirsə, bu maddənin 5-ci bəndində sadalanan, daimi fəaliyyət yerindən həyata keçirilərsə belə, həmin
fəaliyyət yerini daimi nümayəndəliyə çevirməyən fəaliyyət növləri ilə məhdudlaşdırılan hallar istisna
olmaqla, bu şəxsin müəssisə üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə həmin müəssisə
Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan hesab edilir.
7. Müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə yalnız broker, komisyonçu yaxud müstəqil statusu olan hər
hansı agent vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə və bu şəxslər fəaliyyətlərinin adi qaydasında
işləyirlərsə, həmin müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan hesab edilmir.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin, Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan yaxud
Razılığa gələn həmin digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsi
ilə, yaxud başqa tərzdə) başqa bir şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarəti altında olması faktı bu
şirkətlərdən birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi gəlirlər (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «Daşınmaz əmlak» termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa
gələn Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir; bütün hallarda bu termin daşınmaz
əmlaka münasibətdə yardımçı əmlakı, mal-qaranı və kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən avadanlığı,
torpaq mülkiyyətinə münasibətdə ümumi qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları,
daşınmaz əmlakın uzufruktunu, mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər faydalı qazıntıların işlənməsi
yaxud işlənməsi hüququna görə təzminat şəklində dəyişkən və təsbit olunmuş tədiyələrin ödənilməsi
hüququnu əhatə edir; dəniz, çay və hava gəmiləri daşınmaz əmlak hesab olunmur.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə tətbiq edilir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinin müddəaları, müəssisələrin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi
gəlirlərə və müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan
gəlirlərə də şamil edilir.
5. Əgər şirkətdə, trastda və bunlara bənzər digər müəssisədəki səhmlər və digər hüquqlar Razılığa
gələn Dövlətin ərazisində yerləşən daşınmaz əmlakdan istifadə etmək məqsədi ilə verilirsə və bu əmlakın
sahibi həmin şirkət, trast və ya bunlara bənzər digər müəssisədirsə, həmin əmlakın birbaşa istifadəsindən,
icarəyə verilməsindən və istifadə hüququ əsasında digər formada istifadə olunmasından əldə olunan gəlir
bu Konvensiyanın 7-ci və 14-cü maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində öz daimi
nümayəndəliyi vasitəsi ilə fəaliyyət göstərmirsə, həmin müəssisənin mənfəəti yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər. Əgər müəssisə öz sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətin
ərazisində daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirirsə, onun mənfəətinin yalnız həmin daimi
nümayəndəliyə aid olan hissəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına əsasən Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi öz sahibkarlıq
fəaliyyətini Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun ayrıca müəssisə kimi
eyni və ya oxşar şəraitdə, eyni və ya oxşar fəaliyyəti yerinə yetirdiyi və eləcə də daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tam müstəqil fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyənləşdirilərkən, daimi nümayəndəliyin ayrıca müəssisə
olduğu təqdirdə çıxılmayan xərclər istisna edilməklə, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa gələn
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Dövlətdə və ya onun hüdudlarından kənarda aparılmasından asılı olmayaraq, həmin daimi nümayəndəliyin
məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin çıxılmasına yol
verilir.
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəət,
müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin onun müxtəlif bölmələri arasında mütənasib qaydada
bölüşdürülməsi əsasında müəyyən edilirsə, bu maddənin 2-ci bəndi vergiyə cəlb olunan mənfəəti adətən
qəbul edilmiş bölgü yolu ilə müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə maneə yaratmır, lakin seçilmiş
bölgü üsulu bu maddədə göstərilmiş prinsiplərə uyğun nəticələr verməlidir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli dövlət orqanlarının sərəncamında olan məlumatlar
müəssisənin daimi nümayəndəliyinə aid edilməli olan mənfəəti müəyyənləşdirmək üçün kifayət etmirsə,
həmin Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanları öz ərazisində qüvvədə olan vergi qanunlarının
müddəalarını həmin müəssisəyə şamil edə bilər, bu şərtlə ki, səlahiyyətli dövlət orqanlarının ixtiyarında
olan məlumatların imkan verdiyi dərəcədə, həmin qanunlar bu maddənin prinsiplərinə tam uyğun olaraq
tətbiq edilsin.
6. Öz müəssisəsi üçün mal və məmulatların yalnız satın alınmasına görə daimi nümayəndəliyə heç bir
mənfəət hesablanmır.
7. Bu maddənin yuxarıdakı bəndlərində göstərilmiş məqsədlər üçün daimi nümayəndəliyə aid edilən
mənfəət, hesablama qaydasının dəyişməsi üçün kifayət qədər mühüm və əsaslı səbəblər olmadıqda, hər il
eyni qaydada müəyyənləşdirilir.
8. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız Razılığa gələn həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə aşağıdakılar daxildir:
a) dəniz və hava gəmilərinin heyətsiz icarəyə verilməsindən mənfəət;
b) konteynerlərin istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsi dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq
daşımalarda istismar olunması ilə müqayisədə əsas fəaliyyət növü olmadığı halda, malların, məmulatların
daşınmasında istifadə edilən konteynerlərin (o cümlədən treylerlər və konteynerlərin daşınması üçün
avadanlıqlar) istifadəsindən, saxlanılmasından və icarəyə verilməsindən mənfəət.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə əlaqədar pulda
(«rool»), müştərək müəssisədə («joint-business») yaxud beynəlxalq əməliyyat agentliyində iştirakdan əldə
olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qohum müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa yaxud dolayı yolla iştirak edirsə, və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və kapitalında birbaşa yaxud dolayı yolla iştirak edirsə,
və əgər, bu və ya digər halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya-maliyyə münasibətlərində iki
müstəqil müəssisə arasında mövcud ola biləcək münasibətlərdən fərqli şərait yaranarsa, yaxud
müəyyənləşdirilərsə, onlardan hər hansına hesablana bilən, lakin bu şəraitə görə hesablanmayan mənfəət
həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilərək müvafiq surətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət öz müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edərək, müvafiq qaydada vergi
tutursa və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət bu müəssisələr arasındakı münasibətlər istənilən iki müstəqil
müəssisə arasındakı münasibətlər zamanı adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək
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mənfəətdirsə və Razılığa gələn digər Dövlət müvafiq düzəlişlərin aparılmasını düzgün hesab edirsə, bu
mənfəətdən tutulan verginin məbləğində düzəlişlər etməlidir. Düzəlişlər verilərkən, bu Konvensiyanın
digər müddəaları nəzərə alınmalı, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları isə zəruri hallarda
məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu cür dividendlər dividendi ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə də həmin
Dövlətin qanunvericiliyi əsasında vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentidirsə, bu cür tutulan verginin məbləği dividendlərin ümumi məbləğinin 10%-dən
artıq olmamalıdır.
Bu maddənin şərtləri şirkətin dividend ödədiyi mənfəətinin vergiyə cəlb olunmasına heç bir təsir
göstərmir.
3. Fransanın rezidenti olan şirkət tərəfindən ödənilən dividendləri alan Azərbaycan rezidenti, bu
dividendlərin ödənişi ilə əlaqədar həmin şirkət tərəfindən faktiki olaraq əvvəlcədən ödənilmiş məbləğ
həcmində kompensasiya ala bilər. Əvvəlcədən həyata keçirilmiş ödənişlərdən qaytarılan vəsaitin ümumi
məbləği bu Konvensiyanın məqsədləri üçün dividend hesab oluna bilər. Bu maddənin 2-ci bəndinin
müddəaları bu kimi ümumi məbləğə şamil edilə bilər.
4. Bu maddədə istifadə olunan «dividend» termini səhmlərdən və ya səhmlərdən istifadə etmə
hüquqlarından, dağ-mədən sənayesi səhmlərindən, təsisçilik səhmlərindən və ya borc tələbnaməsi olmayan,
mənfəətin bölüşdürülməsində iştirak etmək səlahiyyəti verən digər hüquqlardan əldə olunan gəliri,
həmçinin gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezidenti olduğu Dövlətin vergi qanunvericiliyinə əsasən
bölüşdürülən gəlir kimi baxılan gəlirləri bildirir. «Dividend» termini bu Konvensiyanın 16-cı maddəsində
göstərilən gəlirlərə şamil edilmir.
5. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti dividendlərin faktiki sahibidirsə və dividendləri ödəyən
şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə fəaliyyət
göstərirsə yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil şəxsi xidmətlər göstərirsə və dividendlərin
ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, bu maddənin 1, 2
və 3-cü bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və
14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya
gəlir əldə edirsə, digər Dövlət, dividendlərin digər Dövlətin rezidentinə ödənilməsi və ya dividend ödənilən
holdinqin həqiqətən bu digər Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya bazaya aid olması
istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendləri və ya bölüşdürülməmiş mənfəətini, hətta bu dividendlər və
ya bölüşdürülməmiş gəlir və ya qismən həmin digər Dövlətin ərazisində əldə olunan mənfəət və ya gəlirdən
ibarət olsa belə, heç bir vergiyə cəlb oluna bilməz.
7. Bu maddənin 6-cı bəndinin və bu Konvensiyanın 24-cü maddəsinin müddəalarından asılı
olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət digər Razılığa gələn Dövlətin ərazisində yerləşən
daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, bu daimi nümayəndəliyin gəliri,
korporativ vergilər ödənildikdən sonra, Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən 5%-dən
yüksək olmamaq şərti ilə vergiyə cəlb olunmalıdır.
8. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan, dividendlərin faktiki sahibi, Razılığa gələn digər Dövlətin
vergi orqanlarının tələbi ilə dividendlər ödənilən holdinqin əsas məqsədinin və ya əsas məqsədlərindən
birinin bu maddədən irəli gələn imtiyazlardan istifadə etmək olmadığını sübut etdiyi hallarda bu
Konvensiyanın müddəaları tətbiq oluna bilər.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
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2. Lakin bu faizlər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yarandığı Dövlətdə də
vergiyə cəlb oluna bilər, amma faizləri alan onların faktiki sahibidirsə və Razılığa gələn həmin Dövlətdə
faizlərə görə vergilərə cəlb olunursa, tutulan vergi faizlərin ümumi məbləğinin 10%-dən çox olmamalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən
faizlər yalnız faizləri alanın rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər, bir şərtlə ki,
faizləri alan faizlərin faktiki sahibidir və aşağıdakı tələblərdən biri təmin olunur:
a) bu şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən, inzibati və ərazi bölmələrindən və ya yerli hakimiyyət
orqanlarından yaxud onların dövlət təsisatlarından biri, o cümlədən həmin Dövlətin Mərkəzi Bankıdır; və
ya belə faizlər Razılığa gələn Dövlətlər, bölmələr, yerli hakimiyyət orqanları, və ya onların dövlət
təsisatlarından biri tərəfindən ödənilir;
b) bu faizlər Razılığa gələn Dövlətlərdən biri və ya onun adından fəaliyyət göstərən şəxs tərəfindən
təminat verilmiş, sığortalanmış və ya müdafiə olunmuş kredit və ya borcla bağlı ödənilir;
c) bu faizlər kreditə satışla əlaqədar ödənilir və bu kreditin şərtləri kreditin verildiyi Razılığa gələn
Dövlətdə adətən tətbiq edilən şərtlərə uyğundur.
4. Bu maddədə istifadə olunan «faizlər» termini girovla təmin olunmuş yaxud olunmamış, debitorların
mənfəətində iştirak hüququ verən yaxud verməyən borc tələbnamələrindən, məsələn, hökumətin qiymətli
kağızlarından, istiqrazlarından və ya bu cür qiymətli kağızlar, istiqraz və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafat
və uduşlar da daxil olmaqla, borc öhdəliklərindən əldə olunan hər cür gəlirləri ifadə edir. Vaxtında
ödənilməmiş məbləğlərə görə tətbiq edilən cərimə sanksiyaları bu maddənin məqsədləri üçün «faiz»
sayılmır. «Faizlər» termini bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsasən dividend hesab olunan gəlirlərə
şamil edilmir.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olaraq, faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə öz daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən borc
tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya aiddirsə, bu maddənin 1, 2 və 3-cü
bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7 yaxud 14-cü
maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya malikdirsə və onların
borclarına görə faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə
hesab edilir ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə
yaranmışdır.
7. Əgər borc tələbnaməsi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği, faizin ödəyicisi və faizlərin faktiki
sahibi arasında yaxud onların hər ikisi ilə, istənilən üçüncü şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər
səbəbindən, bu münasibətlər olmadığı halda, faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında
razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız həmin razılaşdırıla biləcək
məbləğə şamil edilir. Bu halda ödənişin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilir.
8. Əgər faizin ödənilməsi üçün əsas verən borc tələbnamələri, əsasən bu maddədən irəli gələn
imtiyazları əldə etmək məqsədi ilə yaradılmış və ya verilmişsə, bu maddənin müddəaları tətbiq olunmur.
Maddə 12
Royalti
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royalti həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu royalti Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yarandığı Dövlətdə də vergiyə
cəlb oluna bilər, lakin həmin gəlirləri alan onların faktiki sahibidirsə, tutulan vergi royaltinin ümumi
məbləğinin:
a) istənilən ədəbiyyat və təsviri sənət əsərlərinin, o cümlədən bədii filmlərin, televiziya və ya radio
vasitəsi ilə yayımlanan film və lentlərin müəllif hüquqlarından istifadə etməyə görə ödənilən royaltinin
ümumi məbləğinin 5%-dən; və
b) bütün başqa növ royaltilərin ümumi məbləğinin 10%-dən çox olmamalıdır.
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3. Bu maddədə işlədilən «royalti» termini müəlliflik hüquqlarından və ya buna bənzər hüquqlardan
istənilən patentdən, fabrik və ya ticarət nişanından, dizayn, yaxud modeldən, plandan, məxfi düstur, yaxud
prosesdən və ya sənaye, kommersiya və elmi təcrübəyə aid olan informasiyadan (nou-hau) istifadəyə və ya
istifadə hüququnun verilməsinə görə alınan bütün növ ödənişləri əhatə edir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olaraq, royaltinin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə öz daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və barəsində royalti
ödənilən hüquqlar yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə yaxud bazaya aiddirsə, bu maddənin
1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, Konvensiyanın 7-ci və
14-cü maddələrinin müddəalarından istifadə olunur.
5. Royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti həmin bu
Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxsin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, bu Dövlətlərdən birində daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya malikdirsə və royalti
ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə əlaqədar meydana çıxmışsa və royaltinin
ödənilməsi üzrə xərcləri bu daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti
daimi nümayəndəliyin yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödənilməsinə səbəb olan istifadə etmə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar olaraq
ödənilən royaltinin məbləği royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü
şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən, bu münasibətlər olmadığı halda ödənilən
royaltinin məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilmiş məbləğə şamil
edilir. Belə halda ödənişin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilir.
7. Əgər royaltinin yaranmasına səbəb olan hüquq və ya mülkiyyət, əsasən bu maddə ilə verilən
imtiyazları əldə etmək məqsədi ilə yaradılmış və ya verilmişdirsə, bu Konvensiyanın müddəaları tətbiq
olunmur.
Maddə 13
Kapitalın artımından gəlirlər
1. a) Daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər bu cür daşınmaz əmlakın
yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
b) Aktivləri və ya əmlakı Razılığa gələn Dövlətin ərazisində yerləşən daşınmaz əmlakın dəyərinin 50
faizindən çoxunu təşkil edən və ya birbaşa yaxud dolayı yolla bir və ya bir neçə şirkət, ortaqlıq
(«partnership»), trast və ya buna bənzər qurum vasitəsi ilə Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakdan, onun ümumi dəyərinin 50 faizindən artıq gəlir götürən şirkət, ortaqlıq («pertnership»), trast və
ya buna bənzər qurumlardakı səhmlərin, payların və ya başqa hüquqların, eləcə də bu kimi daşınmaz
əmlakla bilavasitə bağlı olan hüquqların özgəninkiləşdirilməsindən götürülən gəlir həmin Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin sahibkarlıq əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi bazanın
daşınar əmlakının, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin və ya belə daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən (ayrılıqda yaxud bütün müəssisə ilə birgə) əldə etdiyi bu cür gəlirlər həmin digər
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz, yaxud hava
gəmilərinin, habelə onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən Razılığa
gələn Dövlətin rezidentinin əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Bu maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərində qeyd olunmayan istənilən əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin peşəkar xidmətlər göstərməsindən yaxud müstəqil xarakterli
başqa fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər, Razılığa gələn digər Dövlətdə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün
müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya malik olduğu hallardan başqa, yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə
vergiyə cəlb olunur. Əgər onun belə daimi bazası varsa, gəlirin göstərilən baza ilə bağlı olan hissəsi Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. «Peşəkar xidmətlər» termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, təsviri, təhsil, yaxud müəllimlik
fəaliyyətləri, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların və mühasiblərin
müstəqil fəaliyyəti daxildir.
3. Əgər fiziki şəxs istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumi davamiyyəti 183 gündən çox olan dövr yaxud
dövrlər ərzində Azərbaycanda olmuşdursa, onun xidmətlər göstərmək üçün və ya fəaliyyəti həyata
keçirmək üçün daimi bazaya malik olmadığı hallarda belə, peşəkar xidmətlər göstərilməsindən yaxud
müstəqil xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər Azərbaycanda vergiyə cəlb olunur.
Maddə 15
Muzdla göstərilən fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin digər Razılığa gələn Dövlətdə muzdla işləməsi hallarından
başqa onun aldığı maaş, əmək haqqı və bu kimi digər mükafatlar bu Konvensiyanın 16, 18, 19 və 20-ci
maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu işlər
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerinə yetirilmişdirsə, alınmış mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız adı
birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) haqq alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövrün ümumilikdə
183 gündən artıq olmayan müddətdə və ya müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdur; və
b) haqq Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən yaxud onun adından
ödənilir; və
c) haqqın ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin Razılığa gələn digər dövlətdəki daimi nümayəndəliyi
yaxud daimi bazası tərəfindən çəkilmir.
3. Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn Dövlətə gəldiyi anadək Razılığa
gələn digər Dövlətin rezidenti olmuş müəllim və ya elmi tədqiqatçıların aldıqları ödənişlər, əgər həmin
ödənişlər yalnız tədris və ya elmi axtarışlar müqabilində ödənilirsə, bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci
maddələrinin müddəalarından asılı olmadan və 19-cu maddəyə əməl edilməsi şərti ilə, yalnız Razılığa gələn
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər. Bu şərt müəllim və ya elmi tədqiqatçının tədris və ya elmi
tədqiqatlar məqsədi ilə adı birinci çəkilən Dövlətə ilkin gəlişindən hesablamaqla, 24 aydan çox olmayan
müddətə şamil edilir.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, beynəlxalq daşımalarda istifadə edilən dəniz
yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla işləməyə görə alınan mükafatlara həmin nəqliyyat vasitələrini
istismar edən müəssisənin rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergi tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətdə direktorlar
şurasının üzvü kimi aldığı qonorarlar və bənzər ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
İncəsənət işçiləri və idmançılar
1. Bu Konvensiyanın 14 və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, radio və ya
televiziya artisti yaxud musiqiçi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən aldığı gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
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2. Əgər incəsənət işçisinin yaxud idmançının bu sahələrdəki fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
onun özünə deyil, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər hansı başqa
bir şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər bu Konvensiyanın 7, 14 və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı
olmayaraq, incəsənət işçisinin yaxud idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa gələn Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan
incəsənət işçisinin və ya idmançının Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirdiyi fərdi fəaliyyətdən əldə
etdiyi gəlirlər, əgər digər Dövlətdə həyata keçirilən bu fəaliyyətlər əsasən adı birinci çəkilən Dövlətin
ictimai fondları və ya onun inzibati və ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları yaxud onların dövlət
təsisatları tərəfindən maliyyələşdirilirsə, yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Bu maddənin 2-ci bəndinin şərtlərindən asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan
incəsənət işçisinin və ya idmançının bu sahələrdə həyata keçirdikləri şəxsi fəaliyyətindən əldə etdikləri
gəlirlər onların özlərinə deyil, Razılığa gələn Dövlətlərin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq,
əsasən adı birinci çəkilən Dövlətin ictimai fondları və ya onun inzibati və ərazi bölmələri və ya yerli
hakimiyyət orqanları yaxud onların dövlət təsisatları tərəfindən himayədarlıq edilən hər hansı başqa bir
şəxsə hesablanırsa, bu gəlirlər bu Konvensiyanın 7, 14 və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı
olmayaraq, həmin şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 18
Təqaüdlər
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və bu
kimi haqlar bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 19
Dövlət xidməti
1. a) Razılığa gələn Dövlət, onun inzibati və ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları yaxud
onların dövlət təsisatları tərəfindən hər hansı fiziki şəxsə bu Dövlətə, inzibati və ərazi bölməsinə və ya yerli
hakimiyyət orqanına yaxud onların dövlət təsisatına göstərdiyi şəxsi qulluğa görə ödənilən təqaüd olmayan
maaşlar, pul ödənişləri və bu kimi digər haqlar yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna
bilər.
b) lakin, xidmət Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə, fiziki şəxs, adı birinci çəkilən Dövlətin
milli şəxsi olmayıb, Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə bu cür maaşlar, ödənişlər və
bu kimi digər haqlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. a) Razılığa gələn Dövlət, onun inzibati və ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları yaxud
onların dövlət təsisatları tərəfindən birbaşa və ya onların yaratdıqları fondlardan həmin Dövlətə onun
inzibati və ərazi bölməsinə və ya yerli hakimiyyət orqanına yaxud onların dövlət təsisatına göstərdiyi
xidmətə görə fiziki şəxsə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) fiziki şəxs, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmaması şərti ilə, Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidenti, yaxud milli şəxsidirsə, bu təqaüd yalnız həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3. Bu Konvensiyanın 15, 16 və 18-ci maddələrinin müddəaları Razılığa gələn Dövlət, onun inzibati və
ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanlarından yaxud onların dövlət təsisatlarından biri tərəfindən
həyata keçirilən layihə ilə bağlı olan qulluğa görə ödənilən maaş, ödəniş və bu kimi digər haqqlara da şamil
olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl olmuş, adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız öyrənmək, təhsil almaq və təcrübə keçmək
üçün yaşayan tələbələrin və ya peşə hazırlığı keçən şəxslərin dolanmaq, təhsil almaq və təcrübə keçmək
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məqsədi ilə aldıqları ödənişlər, bu ödənişlərin mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, adı birinci
çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunmur.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. a) Yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın
əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir növləri, rezident həmin Dövlətin vergi ödəyicisi hesab
olunduqda, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər bu tələb yerinə yetirilmirsə, bu cür gəlir
növləri Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən, həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
olunacaqdır.
b) Əgər bu cür gəlir növlərinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlət, onun inzibati və ərazi bölmələri
və ya yerli hakimiyyət orqanlarından biridirsə, yuxarıda göstərilən vergitutma şərti tətbiq edilmir.
2. Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndində müəyyənləşdirilən daşınmaz əmlakdan əldə
olunan gəlirlər istisna edilməklə, digər gəlirlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub,
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə və
ya bu Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və ödənilən gəlirin bağlı olduğu
əmlak və ya hüquq həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə əlaqədardırsa, bu maddənin
1-ci bəndinin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci yaxud
14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
3. Gəlir ödənilən hüquqların yaradılması yaxud ötürülməsi ilə əlaqədar olan istənilən şəxsin əsas
məqsədi yaxud əsas məqsədlərindən biri həmin hüquqların yaradılması yaxud ötürülməsi yolu ilə bu
maddədən fayda əldə etməkdirsə, bu maddənin müddəaları tətbiq olunmur.
Maddə 22
Kapital
1. a) Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində göstərilən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş kapital həmin
əmlakın yerləşdiyi Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər;
b) Aktivləri və ya əmlakı Razılığa gələn Dövlətin ərazisində yerləşən daşınmaz əmlakın dəyərinin 50
faizindən çoxunu təşkil edən və ya birbaşa yaxud dolayı yolla bir və ya bir neçə şirkət, trast və ya buna
bənzər müəssisələr vasitəsi ilə Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan onun ümumi dəyərinin
50 faizindən artıq gəlir götürən şirkətin, trastın və ya buna bənzər müəssisələrin səhmlər və ya digər
hüquqlar formasında olan kapitalı həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin b) yarımbəndində göstərilməyən, səhm və ya digər hüquqlarla təmsil
olunan, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin əsaslı marağını təşkil edən kapital həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər. Əsaslı maraq dedikdə, şəxsin ayrılıqda və ya digər şəxslərlə birlikdə şirkətin
mənfəətinin minimum 10%-nə sahib olmaq hüququ verən səhm və ya digər hüquqlara birbaşa və ya dolayısı
ilə malik olması başa düşülür.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
sahibkarlıq əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa
gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın daşınar
əmlakı ilə təmsil olunmuş kapital həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
4. Beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz və hava gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin
istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş kapital yalnız dəniz və ya hava gəmisinə sahib olan
müəssisənin rezidenti olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin kapitalının bütün digər növlərindən yalnız həmin Dövlətdə
vergi tutulur.
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1. Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergitutma aşağıdakı üsulla aradan qaldırılır:
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Əgər Azərbaycanın rezidenti Fransada bu Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olaraq Fransada vergiyə
cəlb olunmalı əmlakın sahibidirsə və ya gəlir əldə edirsə, bu əmlaka və ya gəlirə görə Fransada ödənilmiş
verginin məbləği ona həmin əmlak və ya gəlirlə əlaqədar Azərbaycanda hesablanan vergidən çıxılmalıdır.
Lakin çıxılan məbləğ, Azərbaycanın qanunvericiliyinə və vergi qaydalarına uyğun olaraq, həmin əmlak və
ya gəlirə Azərbaycanda hesablanan vergi məbləğindən artıq olmamalıdır.
2. Fransaya münasibətdə ikiqat vergitutma aşağıdakı üsulla aradan qaldırılır:
a) bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycanda vergiyə cəlb oluna bilən və ya yalnız
Azərbaycanda vergiyə cəlb olunmalı gəlirlər, Fransanın milli qanunvericiliyinə əsasən korporativ vergidən
azad olunmayan gəlirlərdirsə, bu Konvensiyanın digər müddəalarından asılı olmayaraq, Fransa vergisi
hesablanan zaman nəzərə alınmalıdır. Bu zaman həmin gəlirdən Azərbaycan vergisi çıxılmamalı, lakin
Fransanın rezidenti (i) və (ii) yarımbəndlərindəki şərtlərə və məhdudiyyətlərə uyğun olaraq, Fransa
vergisinə qarşı vergi krediti almalıdır. Belə vergi krediti aşağıdakılara bərabər olmalıdır:
(i) Fransanın rezidenti (ii) yarımbənddə göstərilən gəlirlərdən fərqli olan gəlirə münasibətdə
Azərbaycanda vergi ödəyicisidirsə, həmin gəlirlə əlaqədar olan Fransa vergisinin məbləğinə;
(ii) gəlir, 7-ci maddədə və 13-cü maddənin 2-ci bəndində göstərilən korporativ vergiyə aid gəlir və 10,
11 və 12-ci maddələrdə, 13-cü maddənin 1-ci bəndində, 15-ci maddənin 4-cü bəndində, 16-cı maddədə və
17-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən gəlir olarsa, bu maddələrin şərtlərinə uyğun olaraq,
Azərbaycanda ödənilən verginin məbləğinə; lakin, bu cür vergi krediti həmin gəlirə aid Fransa vergisinin
məbləğindən çox olmamalıdır.
b) Bu Konvensiyanın 22-ci maddəsinin 1, 2 və ya 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycanda vergiyə
cəlb oluna bilən kapitalın sahibi olan Fransa rezidenti bu cür kapitala münasibətdə Fransada da vergiyə cəlb
olunmalıdır. Fransa vergisi bu cür kapitalla əlaqədar Azərbaycanda ödənilən verginin məbləğinə bərabər
olan vergi krediti nəzərə alınmaqla hesablanmalıdır. Lakin bu cür vergi krediti bu cür kapitala tətbiq olunan
Fransa vergisinin məbləğindən çox ola bilməz.
c) (i) a) yarımbəndində istifadə olunmuş «bu cür gəlirə tətbiq olunan Fransa vergisinin məbləği»
termininin aşağıdakı mənada işlədilməsi qəbul edilmişdir:
bu cür gəlirə aid vergi proporsional vergi tarifi əsasında hesablanmışdırsa, xalis gəlirin bu gəlirə tətbiq
olunan vergi tarifinə hasil edilməsi nəticəsində əldə olunan məbləğ;
bu cür gəlirə aid vergi, mütərəqqi şkalanın tətbiq edilməsi əsasında hesablanmışdırsa, Fransa
qanunvericiliyinə görə vergiyə cəlb olunan ümumi xalis gəlirə aid vergi məbləğinin ümumi xalis gəlirin
məbləğinə bölünməsi yolu ilə alınan tarifin xalis gəlirin məbləğinə hasil edilməsi ilə alınan məbləğ.
Bu təfsir b) yarımbəndində istifadə olunmuş «bu cür kapitala tətbiq olunan Fransa vergisinin məbləği»
termininə də olduğu kimi tətbiq edilməlidir.
(ii) a) və b) yarımbəndində işlənmiş «Azərbaycanda ödənilən verginin məbləği» termininin, Fransa
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, kapital və ya gəlir maddələri üzrə vergiyə cəlb olunan, bu Konvensiyanın
şərtlərinə əsasən Fransa rezidenti tərəfindən həmin gəlir və ya kapital maddələrinə münasibətdə faktiki
olaraq və müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş Azərbaycan vergisinin məbləği mənasında işlədilməsi qəbul
olunmuşdur.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. a) Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsi Razılığa gələn digər Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə
cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi vergilərdən yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən, o cümlədən
rezidentlik baxımından fərqlənən yaxud ağır olan şərtlərlə vergiqoymaya və bununla bağlı olan öhdəliklərə
cəlb edilməyəcək. Bu şərt Konvensiyanın 1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil edilir.
b) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan fiziki və hüquqi şəxslərə, ortaqlıqlara və ya birliklərə, eyni
şəraitdə, bu Dövlətin rezidenti olmayan fiziki və hüquqi şəxslər, ortaqlıqlar və ya birliklər kimi
baxılmayacaqdır. Bu şərt, vətəndaşlığın tərifindən asılı olmadan, hüquqi şəxs, ortaqlıq və ya birlik rezidenti
olduğu Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsi olduğu halda da tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinə və ya müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün malik olduğu daimi bazaya vergi tutulması
şərtləri Razılığa gələn Dövlətin bu digər Dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin və ya
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rezidentlərinin vergiyə cəlb olunması şərtlərindən ağır olmamalıdır. Bu şərt Razılığa gələn Dövlətin
vergitutma ilə əlaqədar öz rezidentinə, onun ailə vəziyyətinə və ya vətəndaşlıq statusuna görə verdiyi
imtiyaz, güzəşt və azadolmaları Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə də tətbiq edəcəyini öhdəsinə
götürməsi kimi başa düşülməməlidir.
3. Bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinin, 11-ci maddəsinin 7-ci bəndinin, yaxud 12-ci
maddəsinin 6-cı bəndinin müddəalarından istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsi tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər
bu müəssisənin vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyənləşdirilərkən, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənilən zaman tətbiq olunan şərtlərlə ümumi mənfəətdən çıxılmalıdır. Eyni zamanda, Razılığa gələn
Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər cür borcları, həmin müəssisənin
kapitalı vergiyə cəlb edilmək məqsədi ilə müəyyənləşdirilərkən, həmin Dövlətin öz rezidentinə olan borcu
kimi kapitalın ümumi məbləğindən çıxılmalıdır.
4. Razılığa gələn Dövlətdə kapitalı bütövlükdə, yaxud Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə yaxud
rezidentlərinə məxsus və ya onların birbaşa yaxud dolayı nəzarəti altında olan müəssisələr adı birinci
çəkilən Dövlətin bənzər müəssisələrinin cəlb olunduğu yaxud cəlb oluna biləcəyi vergilərdən və ya onlarla
bağlı öhdəliklərdən fərqlənən yaxud ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb edilə bilməz.
5. a) Razılığa gələn Dövlətdə muzdla fərdi xidmət göstərən fiziki şəxsin Razılığa gələn digər Dövlətdə
yaradılmış və qəbul edilmiş təqaüd fonduna ödədiyi məbləğ Razılığa gələn Dövlətdə fiziki şəxsin vergiyə
cəlb olunan gəliri vergi məqsədləri üçün müəyyənləşdirilərkən çıxılmalıdır və bu təqaüd fondunun Razılığa
gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanının rəyinə əsasən həmin Dövlətin vergitutma məqsədləri üçün qəbul
olunmuş təqaüd fonduna uyğun olduğu halda, bu məbləğ həmin Dövlətdə vergitutma baxımından qəbul
edilmiş təqaüd fonduna keçirilən məbləğlər üçün qəbul olunmuş tərzdə nəzərə alınmalıdır və ona eyni
şərtlər və məhdudiyyətlər tətbiq edilməlidir;
b) a) yarımbəndinin məqsədləri üçün:
(i) «Təqaüd fondu» termini fiziki şəxsin a) yarımbəndində göstərilən muzdlu fərdi xidmətlərə
münasibətdə təqaüdə çıxdıqdan sonra müəyyən məvacib alması məqsədi ilə iştirak etdiyi fond mənasında
işlənmişdir.
(ii) Əgər təqaüd fonduna keçirilən məbləğlər Razılığa gələn Dövlətdə vergidən azad edilə bilərsə,
həmin təqaüd fondu bu Dövlətdə vergi məqsədləri üçün qəbul olunmuş hesab edilir.
6. Razılığa gələn Dövlətin vergi qanunvericiliyinə əsasən, həmin Dövlətə, onun inzibati və ərazi
bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanlarına yaxud onların dövlət təsisatlarına, onların fəaliyyətini gəlir
məqsədi ilə həyata keçirməyən digər orqanlarına tətbiq edilən güzəşt və digər imtiyazlar Razılığa gələn
digər Dövlətə, onun inzibati və ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanlarına yaxud onların dövlət
təsisatlarına, onların eyni və ya oxşar fəaliyyəti həyata keçirən hər cür orqanına uyğun şərtlərlə tətbiq
edilməlidir. Bu bəndin şərtləri bu maddənin 7-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, göstərilmiş
xidmətlərə görə ödənilən haqlardan tutulan vergi və rüsumlara şamil edilməməlidir.
7. Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, bu maddənin şərtləri bütün növ
və hər cür vergilərə tətbiq edilməlidir.
8. Əgər bu Konvensiyadan başqa Razılığa gələn Dövlətlər arasında imzalanmış hər hansı ikitərəfli
müqavilə və ya sazişə ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi və ya ən əlverişli rejim haqqında müddəalar
daxildirsə, bu cür müddəaların vergitutma zamanı tətbiq olunmaması razılaşdırılmış hesab olunur.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşdırma prosedurası
1. Əgər şəxs Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərini özünün bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergilərə cəlb edilməsi ilə nəticələnməsini yaxud
nəticələnə biləcəyini güman edirsə, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müdafiə
üsullarından asılı olmayaraq, işini rezident olduğu Dövlətin yaxud hadisə bu Konvensiyanın 24-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxs olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanları tərəfindən baxılmasına verə bilər. İş Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə
cəlb etmə ilə nəticələnən hərəkət faktlarının bildirildiyi gündən sonra iki il ərzində təqdim olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan iddianı əsaslandırılmış hesab edib, özü qənaətbəxş qərara gələ bilmirsə, bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergitutmanı aradan qaldırmaq məqsədi ilə, məsələni
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Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə çalışmalıdır.
Əldə olunmuş hər hansı razılaşma Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyində göstərilən hər hansı
bir vaxt məhdudiyyəti nəzərə alınmadan həyata keçirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri yaxud istifadəsi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidirlər. Bu orqanlar, xüsusi olaraq, bu Konvensiyanın 9-cu maddəsində göstərilən qohum
müəssisələr arasında gəlirin eyni cür bölüşdürülməsinə nail olmaq məqsədi ilə bir-biri ilə məsləhətləşmələr
apara bilərlər. Onlar həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanı aradan
qaldırmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu maddənin müddəaları üzrə razılıq və anlaşmaya
nail olmaq üçün bir-biri ilə, o cümlədən, onların özlərindən və ya nümayəndələrindən təşkil olunmuş birgə
komissiya vasitəsi ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn Dövlətlərin milli qanunvericiliyinin bu Konvensiyada
göstərilən vergilərlə əlaqədar müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün həmin Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları, qeyd olunan qanunvericiliyə əsasən vergitutmanın bu Konvensiyaya zidd olmadığı hüdudlarda
lazımi informasiya mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi bu Konvensiyanın 1 və 2-ci maddələri ilə
məhdudlaşmır. Razılığa gələn Dövlətin aldığı hər hansı informasiya həmin Dövlətin milli qanunvericiliyinə
əsasən alınmış informasiya səviyyəsində məxfi sayılır və yalnız bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərin
hesablanması yaxud toplanması, məcburi alınması yaxud məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya
onlarla bağlı apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən
məhkəmələrə və inzibati orqanlara) bildirilir. Bu şəxslər yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin
məqsədlərə istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmənin gedişində yaxud məhkəmə qərarının
qəbul edilməsi zamanı aça bilərlər.
2. Heç bir halda, bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəlikləri qoymuş kimi təfsir edilməməlidir:
a) bu və ya Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə zidd olan inzibati tədbirlər görmək;
b) bu və ya Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə görə alınması mümkün olmayan
informasiyanı vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiyanı və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan informasiyanı vermək.
Maddə 27
Verginin ödənilməsində yardım
1. Razılığa gələn Dövlətin (bundan sonra – «müraciət edən Dövlət») səlahiyyətli orqanının xahişi ilə
Razılığa gələn digər Dövlətin (bundan sonra – «müraciət olunan Dövlət») səlahiyyətli orqanı yuxarıda
göstərilən birinci Dövlətin verginin ödənilməsi üzrə müraciətinin təmin edilməsi üçün, bunu öz müraciəti
səviyyəsində qiymətləndirərək, bu maddənin 7 və 9-cu bəndlərinə uyğun olaraq, lazımi tədbirlər görməlidir.
«Vergi tələbi» termininin ödənilməli olan, lakin hələlik ödənilməmiş hər hansı vergi məbləğini, həmçinin
ona aid olan faizləri, vergi cərimələri və ödənilməli olan məbləğlə əlaqədar olan ödənişləri əhatə etdiyi
razılaşdırılmışdır.
2. Səlahiyyətli orqanlar arasında başqa cür razılaşdırılmayıbsa, bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları
yalnız vergi üzrə iddianın müraciət edən Dövlətdə qüvvəyə minməsini təmin edən sənədin mövzusuna aid
olan vergi iddiasına tətbiq edilir.
3. Vəfat etmiş şəxs və ya onun daşınmaz əmlakına aid vergi tələblərinin ödənilməsinə yardım
göstərilməsi ilə əlaqədar öhdəlik, tələbin əmlakdan və ya varislər tərəfindən ödəniləcəyindən asılı olaraq,
əmlakın dəyəri və ya hər bir varis tərəfindən əldə edilən əmlakla məhdudlaşır.
4. Müraciət edən Dövlətin səlahiyyətli orqanının xahişi ilə müraciət olunan Dövlətin səlahiyyətli
orqanı, iddianın mübahisə doğurub-doğurmamasından və ya onun vergitutmanın icrasını tələb edən sənədin
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mövzusu olub-olmamasından asılı olmayaraq, tutulan verginin məbləği baxımından ehtiyat tədbirləri
həyata keçirməlidir.
5. İnzibati köməklə əlaqədar müraciət aşağıdakılarla müşayiət olunmalıdır:
a) vergi tələblərinin məğzini və vergilər tutulduğu halda, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına
riayət olunmasını xarakterizə edən bəyannamə;
b) vergitutmaya hüquqi icazə verən sənədin rəsmi qaydada təsdiqlənmiş surəti və;
c) vergilərin tutulması və ya ehtiyat tədbirlərinin keçirilməsi üçün tələb olunan digər sənədlər.
6. Vergi tələbinin müraciət edən Dövlətdə qüvvəyə minməsinə icazə verən qərar müvafiq yerdə və
müraciət olunan Dövlətdə qüvvədə olan şərtlərə uyğun olaraq qəbul olunmalıdır, tanınmalıdır,
tamamlanmalıdır və ya yardım haqqında müraciətin alınma tarixindən sonra mümkün qədər tez müddətdə
müraciət olunan Dövlətdə qüvvəyə minməsi icazə verən qərarla əvəz edilməlidir.
7. Vergi tələbinin qüvvəyə minməsinin müddəti ilə əlaqədar bütün məsələlər müraciət edən Dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən həll olunmalıdır, yardım haqqında müraciət bu müddətə aid təfsilatı özündə əks
etdirməlidir.
8. Yardımla əlaqədar müraciət olunan Dövlət tərəfindən həyata keçirilmiş, bu maddənin 7-ci bəndində
göstərilmiş müvəqqəti dayandırılma ilə nəticələnən ödəniş tədbirləri müraciət edən Dövlətin milli
qanunvericiliyinə əsasən də həmin nəticəni verməlidir. Müraciət olunan Dövlətin bu cür tədbirlər haqqında
müraciət edən Dövlətə məlumat verməlidir.
9. Hər hansı halda, tələbin qüvvəyə minməsinə icazə verən ilkin qərarın qəbul olunduğu tarixdən 15 il
sonra müraciət olunan Dövlət yardım haqqında təqdim olunmuş müraciətlə əlaqədar tədbirlər görmək üçün
məsuliyyət daşımır.
10. Əgər müraciət olunan Dövlətin qanunları və inzibati təcrübəsi oxşar şəraitdə icazə verirsə, o,
müraciət edən Dövlətə əvvəlcədən məlumat verilməsi şərti ilə, ödənişlərin başqa vaxta keçirilməsinə və ya
hissələrlə ödənilməsinə icazə verə bilər.
11. Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq bu maddənin şərtləri istənilən
və hər cür vergilərə tətbiq edilməlidir.
Maddə 28
Diplomatik nümayəndəlik üzvləri və konsulluq əməkdaşları
1. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəlik üzvlərinin, konsulluq əməkdaşlarının
və beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəlik üzvlərinin beynəlxalq hüququn ümumi normaları və
ya xüsusi razılaşmaların şərtləri ilə müəyyən olunmuş vergi güzəştlərinə təsir göstərməməlidir.
2. Razılığa gələn Dövlətin Razılığa gələn digər Dövlətdə və ya üçüncü Dövlətdə yerləşən diplomatik
nümayəndəlik, konsulluq və ya daimi nümayəndəlik üzvü olan fiziki şəxsi öz Dövlətində kapitalı və ümumi
gəliri üzrə vergilərlə əlaqədar Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti ilə eyni məsuliyyət daşıyırsa, bu
Konvensiyanın 4-cü maddəsinin şərtlərindən asılı olmayaraq, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün onu
göndərən Dövlətin rezidenti hesab olunmalıdır.
3. Bu Konvensiya beynəlxalq təşkilatlara, orqanlara və ya onların rəsmi şəxslərinə və üçüncü Dövlətin
Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən diplomatik nümayəndəlik, konsulluq və ya daimi nümayəndəliyinin üzvü
olan Razılığa gələn Dövlətlərdən heç birində kapitalı və ümumi gəliri üzrə vergilərlə əlaqədar bu Dövlətin
rezidenti ilə eyni məsuliyyət daşımayan şəxslərə şamil edilmir.
Maddə 29
Tətbiq edilmə üsulu
1. Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın tətbiq edilmə üsullarını birlikdə və
ya ayrılıqda müəyyən edə bilərlər.
2. Xüsusi halda, əgər səlahiyyətli orqanlar tərəfindən başqa cür müəyyənləşdirilməyibsə, Razılığa
gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentləri bu Konvensiyanın 10, 11 və 12-ci maddələrindən
irəli gələn imtiyazları əldə etmək məqsədi ilə rezidentliyi, gəlirin yaxud kapitalın təbiətini və məbləğini və
ya dəyərini müəyyənləşdirən şəhadətnaməni və o cümlədən həmin digər Dövlətin vergi idarəsinin
şəhadətnaməsini təqdim etməlidirlər.
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Maddə 30
Qüvvəyə minmə
1. Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan prosedurların başa
çatması haqqında bir-birinə bildiriş göndərməlidirlər. Konvensiya bu bildirişlərdən sonuncusunun alındığı
tarixdən sonrakı ikinci ayın birinci günü qüvvəyə minir.
2. Konvensiyanın müddəaları:
a) gəlirlərdən mənbədə tutulan vergilər üzrə – Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi təqvim ilindən sonra
vergiyə cəlb olunan gəlirlərə;
b) gəlirlərdən mənbədə tutulmayan vergilər üzrə – Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi təqvim ilindən
sonra başlanan hər hansı təqvim ilinin və ya hesabat dövrünün gəlirlərinə;
c) digər vergilər üzrə – Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi təqvim ilindən sonra meydana çıxan
vergitutma hallarına
münasibətdə qüvvədə olacaqdır.
Maddə 31
Qüvvədən düşmə
1. Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətə qüvvədə olacaqdır. Lakin, Konvensiyanın qüvvəyə
minməsindən 5 təqvim ili keçdikdən sonra Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri, təqvim ilinin başa
çatmasına ən azı 6 ay qalmış diplomatik kanallar vasitəsi ilə qarşı Tərəfə məlumat verməklə, bu
Konvensiyanı ləğv etmək hüququna malikdir.
2. Bu halda Konvensiya:
a) gəlirlərdən mənbədə tutulan vergilər üzrə – Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin
göndərildiyi təqvim ilindən sonra vergiyə cəlb oluna bilən məbləğlərə;
b) gəlirlərdən mənbədə tutulmayan vergilər üzrə – Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında
bildirişin göndərildiyi təqvim ilindən sonra başlanan hər hansı təqvim ilinin və ya hesabat dövrünün
gəlirlərinə;
c) digər vergilər üzrə – Konvensiyanın qüvvədən düşməsi haqqında bildirişin göndərildiyi təqvim
ilindən sonra meydana çıxan vergitutma hallarına
münasibətdə qüvvəsini itirir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq səlahiyyətləri olan aşağıda imza edən şəxslər bu Konvensiyanı
imzalamışlar.
Paris şəhərində, 2001-ci il dekabrın 20-də, hər biri Azərbaycan və fransız dillərində olmaqla, iki
nüsxədə imzalanmışdır, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Fransa Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

PROTOKOL
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri ödəməkdən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiyanın imzalanmaya hazırlanması ərəfəsində Tərəflər Konvensiyanın ayrılmaz hissəsi olan
aşağıdakı müddəalar haqqında razılığa gəlmişlər:
1. 2-ci maddənin 3-cü bəndinin b) yarımbəndinə münasibətdə:
əmək haqqlarına qoyulan vergi, hər bir konkret haldan asılı olaraq, Konvensiyanın sahibkarlıq
fəaliyyətindən alınan mənfəətə və ya müstəqil fərdi xidmətlərdən alınan gəlirlərə tətbiq edilən müddəaları
ilə tənzimlənir;
əhalinin sosial müdafiəsi fondlarına ödəniş və sosial müdafiə üzrə borcların ödənilməsi bu
Konvensiyanın əhatə dairəsində olacaqdır.
2. 3-cü maddənin 1-ci paraqrafının b) və c) bəndlərinə gəldikdə isə, razılaşdırıldığı kimi, bu
Konvensiya, həmçinin Razılığa gələn Dövlətin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq təbii ehtiyatların
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kəşfiyyatı, istismarı və ya qorunub saxlanılması məqsədi ilə suveren hüquqlarını və ya yurisdiksiyasını
həyata keçirdiyi dənizlərin, göllərin uyğun bölmələrinə, eləcə də onların təkinə tətbiq edilir.
3. 5-ci maddənin 2-ci bəndinin f) yarımbəndinin tətbiqi məqsədi ilə «tikili və ya qurğu» sözlərinin
kəşfiyyat üçün istifadə olunan hər cür yeri, o cümlədən bütün növ gəmiləri ifadə etdiyi razılaşdırılmışdır.
4. 5-ci maddənin 5-ci bəndinin a) və b) yarımbəndlərinə münasibətdə: mal və ya məhsulların
saxlanılması, nümayiş etdirilməsi, daşınması yaxud digər bu kimi hazırlıq işləri və köməkçi
əməliyyatlardan başqa, digər əməliyyatlar həyata keçirilirsə, Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən mal və
məmulat ehtiyatlarından təşkil olunan «göndərmə» həmin Dövlətdə daimi nümayəndəlik yaradır.
5. 6-cı maddənin 2-ci bəndində göstərildiyi kimi, «daşınmaz əmlak» termininin bu cür əmlakla
əlaqədar olan opsionları, satış öhdəliklərini və bu kimi digər hüquqları əhatə etdiyi razılaşdırılmışdır.
6. 7-ci maddəyə münasibətdə:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsi ilə həmin Dövlətdə malların satışı, ticarət və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olursa, həmin
daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəssisənin əldə etdiyi ümumi məbləğ əsasında deyil, yalnız bu cür satışlar
və ya fəaliyyətlə əlaqədar həqiqi fəaliyyətinə şamil edilə bilən mükafatlar əsasında müəyyən olunmalıdır;
b) müəssisənin daimi nümayəndəliyi varsa və həmin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə müqavilə
əsasında müəyyən işlər, o cümlədən sənaye, kommersiya və elmi avadanlıqların və obyektlərin
quraşdırılması, montajı, tikintisi, eləcə də nəzarət, təchizat və sair işləri yerinə yetirirsə, bu cür daimi
nümayəndəliyin mənfəəti müqavilənin ümumi dəyəri əsasında deyil, müqavilənin Razılığa gələn Dövlətdə
yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən hissəsi əsasında müəyyən ediləcəkdir.
Müəssisənin əsas idarəetmə mərkəzinin yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə müqavilənin həyata keçirilən
hissəsi ilə əlaqədar olan mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
7. 12-ci maddəyə münasibətdə texniki xidmətlər, o cümlədən elmi, geoloji yaxud texniki xarakterli
müşahidə və şərhlərə, eləcə də mühəndis-texniki müqavilələrlə, məsləhət və ya nəzarət xidmətlərinə görə
haqq kimi alınmış ödənişlər, məlumatlara görə, xüsusi ilə sənaye, kommersiya yaxud elmi təcrübələr
haqqında məlumatlara görə haqq kimi alınmış ödənişlər hesab olunmayacaqdır.
8. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri, rezidentlərinin, vergiyə cəlb olunması Razılığa gələn digər
Dövlətə aid olan, lakin həmin Dövlətdə vergi məqsədləri üçün nəzərə alınmayan istənilən gəlirini öz
ərazilərində qüvvədə olan qanunlara əsasən vergiyə cəlb etmək hüququnu özündə saxlayır.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq səlahiyyətləri olan aşağıda imza edən şəxslər bu Protokolu
imzalamışlar.
Paris şəhərində, 2001-ci il dekabrın 20-də, hər biri Azərbaycan və fransız dillərində olmaqla, iki
nüsxədə imzalanmışdır, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından
(imza)

Fransa Respublikası
Hökuməti adından
(imza)
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Ümumdünya Poçt Konvensiyasına qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1994-cü il sentyabrın 14-də Seul şəhərində imzalanmış Ümumdünya Poçt
Konvensiyasına müvafiq qeyd-şərtlər ilə (qeyd-şərtlərin mətnləri əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 19 fevral 2002-ci il
№ 265-IIQ
ÜMUMDÜNYA POÇT
KONVENSİYASI
İttifaqa üzv ölkələrin Hökumətlərinin aşağıda imza etmiş səlahiyyətli nümayəndələri Ümumdünya
Poçt İttifaqının Vyanada 10 iyul 1964-cü ildə qəbul edilmiş Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinin 3-cü
paraqrafına əsasən qarşılıqlı razılıqla və xatırladılan Nizamnamənin 25-ci maddəsinin 4-cü paraqrafında
verilən şərtlərə müvafiq surətdə hazırkı Konvensiyada Beynəlxalq Poçt Xidmətlərinə tətbiq olunan ümumi
qaydaları və məktub korrespondensiyası mübadiləsinə dair müddəaları işləyib hazırladılar.
BİRİNCİ HİSSƏ
BEYNƏLXALQ POÇT XİDMƏTLƏRİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN ÜMUMİ QAYDALAR
Fəsil 1
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Tranzit azadlığı
1. Tranzit azadlığı prinsipi Nizamnamənin birinci maddəsində şərh olunmuşdur. Bu prinsipə görə hər
bir poçt müdiriyyəti ən sürətli yollarla və öz göndərişləri üçün tətbiq etdiyi ən etibarlı vasitələrdən istifadə
etməklə digər müdiriyyət tərəfindən ona ötürülən bağlı depeşləri və açıq tranzitlə göndərilən məktub
korrespondensiyası göndərişlərini təyinat üzrə göndərməyə borcludur.
2. İçərisində bioloji tezkorlanan və radioaktiv maddələr olan məktubların mübadiləsində iştirak
etməyən üzv ölkələr belə göndərişləri öz ərazilərindən açıq tranzitlə buraxmamaq hüququna malikdirlər.
Bu maddə-məktublar, poçt kartoçkaları və sekoqramlar istisna edilməklə, həmçinin nəşr olunma şərtlərini
müəyyənləşdirən və ya keçdiyi ölkədə dövriyyəsi üçün kifayət qədər qanuni əsasları olmayan göndərişlərə
də şamil edilir.
3. Dəniz və quru yolları ilə göndərilən poçt bağlamalarının tranzit sərbəstliyi bu xidmətdə iştirak edən
ölkələrin əraziləri ilə məhdudlaşdırılır.
4. Aviabağlamaların tranzit sərbəstliyinə İttifaqın bütün ərazilərində zəmanət verilir. Lakin poçt
bağlamaları haqqında Sazişi imzalamamış üzv ölkələr aviabağlamaların yerüstü yolla göndərilməsində
iştirak etməyə borclu ola bilməzlər.
5. Əgər hər hansı bir üzv ölkə tranzit azadlığı barədə müddəalara əməl etmirsə, qalan üzv ölkələr bu
ölkə ilə poçt əlaqələrini dayandırmaq hüququna malikdirlər.
Maddə 2
Poçt göndərişlərinin mənsubiyyəti
1. Hər bir poçt göndərişi, təyinat ölkəsinin qanunvericiliyi əsasında bu göndərişin tutulub saxlanılması
halları istisna edilməklə, ünvançıya çatdırıldığı ana qədər göndəriciyə məxsusdur.
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Maddə 3
Yeni xidmətin təşkili
1. Poçt müdiriyyətləri ümumi razılıqla İttifaqın Aktlarında dəqiq nəzərdə tutulmamış yeni xidmətlər
təşkil edə bilərlər. Yeni xidmətə aid olan tariflər hər bir marağı olan müdiriyyət tərəfindən xidmət üzrə
istismar xərcləri nəzərə alınmaqla təyin olunur.
Maddə 4
Pul vahidi
1. Nizamnamənin 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş və Konvensiyada, Sazişlərdə, eləcə də İcra
Reqlamentlərində istifadə edilən pul vahidi Xüsusi Alqı Hüququ (XAH) adlanır.
Maddə 5
Poçt markaları
1. Yalnız Poçt Müdiriyyətləri İttifaqın Aktlarına müvafiq olaraq ödənişi təsdiq edən poçt markaları
buraxmaq hüququna malikdir. Konvensiyanın İcra Reqlamentinin müddəalarına uyğun olan poçt ödənişi
qeydləri, frankirə maşınlarının ottiskləri, mətbəə ottiskləri və digər ştempelləmə üsulları ilə alınan ottisklər
yalnız Poçt Müdiriyyətinin icazəsi əsasında istifadə oluna bilər.
2. Poçt markalarının mövzu və süjetləri ÜPİ-nin Nizamnaməsinin preambulasının ruhuna və İttifaq
orqanlarının qəbul etdikləri qərarlara uyğun olmalıdır.
Maddə 6
Tariflər
1. Müxtəlif beynəlxalq poçt xidmətlərinə aid olan tariflər Konvensiya və Sazişlərdə müəyyənləşdirilir.
Tariflərin belə müəyyənləşdirilməsi, prinsipcə, həmin xidmətlərin göstərilməsinin dəyəri əsasında həyata
keçirilməlidir.
2. Aktlarda göstərilən təqribi tariflər daxil olmaqla, tətbiq edilən tariflər eyni xüsusiyyətlərə
(kateqoriya, miqdar, işlənmə müddəti və s.) malik daxili rejim göndərişlərinə tətbiq edilən tariflərə ən azı
bərabər olmalıdır.
3. Poçt Müdiriyyətləri Konvensiya və Sazişlərdə verilən, eləcə də təqribi göstərilməyən tariflər də
daxil olmaqla, bütün tarifləri qaldırmaq hüququna malikdirlər:
3.1. əgər eyni xidmətlər üçün onların daxili rejimdə tətbiq etdikləri təriflər təyin edilmiş tariflərdən
yüksəkdirsə;
3.2. əgər bu, istismar xərclərinin bağlanmasına və ya hər hansı başqa bir məntiqi səbəbə görə zəruridir.
4. Konvensiya və Sazişlərdə nəzərdə tutulduğundan başqa, hər cür poçt tariflərini müştərilərdən almaq
qadağandır.
5. Alınmış tarifləri, Konvensiya və Sazişlərdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, hər bir poçt
Müdiriyyəti öz xeyrinə saxlayır.
Maddə 7
Pulsuz göndərilmələr
1. Prinsip
1.1. Konvensiya və Sazişlərdə pulsuz göndərilmələrin konkret halları nəzərdə tutulmuşdur.
2. Xidməti yazışma
2.1. Poçt müdiriyyətləri və ya onların müəssisələri tərəfindən göndərilən, xidməti yazılmaya aid
məktub korrespondensiyası göndərişləri hər cür poçt rüsumlarından azaddır.
2.2. Xidməti yazışmaya aid aşağıdakı məktub korrespondensiyası göndərişləri əlavə aviatariflər istisna
olmaqla, hər cür poçt rüsumlarından azaddır.
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2.2.1. Ümumdünya Poçt İttifaqı orqanları və Regional İttifaqların orqanları arasında mübadilə olunan
göndərişlər;
2.2.2. Bu ittifaqların orqanları arasında mübadilə olunan göndərişlər;
2.2.3. Bu orqanlardan Poçt Müdiriyyətlərinə və ya onların müəssisələrinə göndərilən göndərişlər;
3. Hərbi əsirlər və internə edilmiş mülki şəxslər
3.1. Hərbi əsirlərə ünvanlanmış və ya onlar tərəfindən birbaşa və ya Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş
müəssisələrin vasitəçiliyi ilə göndərilən məktub korrespondensiyası göndərişləri, poçt bağlamaları və poçt
maliyyə xidmətlərinin göndərişləri əlavə aviatariflər istisna olmaqla, hər cür poçt tariflərindən azad edilir.
Müharibə aparan tərəfə mənsub, neytral ölkədə qəbul və intern edilmiş şəxslər, əvvəlki müddəaların onlara
tətbiq edilməsi zamanı sözün müstəqim mənasında hərbi əsirlərə bərabər tutulur.
3.2. 3.1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş müddəalar müharibə vaxtı dinc əhalini qorumaq üçün 12
avqust 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş mülki intern edilmiş şəxslərə ünvanlanmış
və ya bu şəxslər tərəfindən birbaşa və ya reqlamentdə nəzərdə tutulmuş müəssisələrin vasitəçiliyi ilə
göndərilən məktub korrespondensiyası göndərişlərinə, poçt bağlamalarına və poçt maliyyə xidmətləri
göndərişlərinə də tətbiq edilir.
3.3. Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş müəssisələr, göndərişləri bilavasitə və ya vasitəçi ilə göndərmək
və ya almaqdan asılı olmayaraq, 3.1 və 3.2-ci paraqraflarında göstərilən şəxslərə aid məktub
korrespondensiyası göndərişlərini, poçt bağlamalarını və poçt maliyyə xidmətləri göndərişlərini həmçinin
pulsuz göndərmək hüququna malikdir.
3.4. Çəkisi 5 kq-a qədər olan bağlamaların pulsuz göndərilməsinə icazə verilir. Göndərişlərin tərkibi
bölünməz olduqda və əsirlər arasında bölüşdürülmək üçün bir düşərgəyə və ya onun inanılmış şəxslərinə
ünvanlandıqda, mümkün çəki 10 kq-a qədər artırılır.
4. Sekoqramlar
4.1. Sekoqramlar, əlavə aviatariflər istisna edilməklə, hər cür poçt rüsumlarından azad edilir.
İKİNCİ HİSSƏ
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASI BARƏDƏ MÜDDƏALAR:
XİDMƏTLƏRİN TƏKLİFİ
Fəsil 1
ƏSAS XİDMƏTLƏR
Maddə 8
Məktub korrespondensiya göndərişləri
1. Məktub korrespondensiyası göndərişləri aşağıdakı iki sistemdən birinə uyğun olaraq təsnif edilir.
Hər bir Poçt Müdiriyyəti öz çıxış mübadiləsi üçün tətbiq etmək baxımından sistem seçməkdə sərbəstdir.
2. Birinci sistem göndərişlərin işlənmə sürətinə əsaslanır. Bu halda göndərişlər aşağıdakılara bölünür:
2.1. Prioritet göndərişlər: ən tez yolla (hava və ya yerüstü) prioritet qaydada daşınan göndərişlər; çəki
limitləri adətən 2 kq, kitab və broşür tipli göndərişlər üçün 5 kq (fakultativ xidmət), sekoqramlar üçün 7
kq-dır.
2.2. Qeyri-prioritet göndərişlər: 2.1-ci paraqrafında göstərilən çəki hüdudları üzrə daha aşağı tariflərlə
daha gec çatdırılan göndərişlər nəzərdə tutulur.
3. İkinci sistem göndərişlərin tərkibinə əsaslanır. Bu halda göndərişlər aşağıdakılara bölünür:
3.1. Birgə olaraq «LC» adlanan məktub və poçt açıqcalari; çəki limiti: 2 kq;
3.2. Birgə olaraq «AO» adlanan çap nəşrləri (banderollar), sekoqramlar və kiçik paketlər; çəki
limitləri: 2 kq- kiçik paketlər üçün, 5 kq-çap nəşrləri üçün, 7kq-sekoqramlar üçün.
4. Tərkiblə bağlı təsnifat sistemində
4.1. Hava yolu ilə daşınmada prioritetə malik olan məktub korrespondensiyası göndərişləri
“aviagöndərişlər” adlanır.
4.2. Hava yolları ilə aşağı prioritet dərəcə ilə daşınan yerüstü göndərişlər «S.A.L göndərişləri»
adlanırlar.
5. Hər bir Müdiriyyət bir vərəq kağızdan ibarət olan müvafiq şəkildə bükülmüş və hər tərəfdən
yapışqanlanmış prioritet və aviagöndərişlər göndərmək hüququna malikdir. Belə göndərişlər “aeroqramlar”
adlanır.
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6. Reqlamentdə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq bir depeşlə və ya ayrı-ayrı depeşlərlə alınan, tərkibinə
eyni bir göndəricidən qəbul edilmiş böyük miqdarda məktub korrespondensiyası göndərişləri daxil olan
poçt “böyük miqdarda poçt” adlanır.
7. İçərisində qəzetlər, dövri nəşrlər, kitablar və digər çap nəşrləri olan və eyni ünvan sahibinə, eləcə
də eyni bir bir təyinat yerinə göndərilən xüsusi kisələr hər iki sistemdə M kisələri adlanır; çəki limiti: 30
kq
8. Ölçü limitləri və göndərişlərin qəbul şərtləri, eləcə də çəki limitlərinə aid xüsusiyyətlər Reqlamentə
aiddir.
Maddə 9
Ödəniş tarifləri
1. Qəbul Müdiriyyəti İttifaqın bütün ərazisi üzrə məktub korrespondensiyasının göndərilməsi üçün
ödəniş tariflərini təyin edir. Əgər təyinat ölkələrində müvafiq göndərişlərin evə çatdırılma xidməti təşkil
edilmişdirsə, bu halda ödəniş tariflərinə göndərişlərin ünvançıya evdə çatdırılma haqqı daxil edilir.
2. Təxmini ödəniş tarifləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Göndərişlər
1
2.1. Sürətə əsaslanan sistem üzrə
tariflər

Çəki vahidi
2

Təxmini tariflər
3
XAH (xüs. alqı hüq.)
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Prioritet göndərişlər

Qeyri-prioritet
göndərişlər

2.2. Tərkibə əsaslanan sistem üzrə
tariflər
Məktublar

Poçt açıqcaları
Çap nəşrləri

Kiçik paketlər

20 qrama qədər
20 q-dan 100 q qədər
100 q-dan 250 q qədər
250 q-dan 500 q qədər
500 q-dan l000 q qədər
1000 q-dan 2000 q qədər
hər bir 1000 q əlavə
vahid üçün

0,37
0,88
1,76
3,38
5,88
9,56

20 q qədər
20 q-dan 100 q qədər
100 q-dan250 q qədər
250 q-dan 500 q qədər
500 q-dan 1000 q qədər
1000 q-dan 2000 q qədər
hər bir 1000 q əlavə
vahid üçün

0,18
0,40
1,74
1,32
2,21
3,09

20 q qədər
20 q-dan l00 q qədər
100 q-dan 250 q qədər
250 q-dan 500 q qədər
500 q-dan l000 q qədər
1000 q-dan 2000 q qədər

0,37
0,88
1,76
3,38
5,88
9,56
0,26
0,18
0,40
0,74
1,32
2,21
3,09

20 q qədər
20 q-dan l00 q qədər
100 q-dan 250 q qədər
250 q-dan 500 q qədər
500 q-dan l000 q qədər
1000 q-dan 2000 q qədər
hər bir 1000 q əlavə
vahid üçün
l00 q qədər
100 q-dan 250 q qədər
250 q-dan 500 q qədər
500 q-dan l000 q qədər
1000 q-dan 2000 q qədər

4,78 (fakultativ)

l,54(fakultativ)

1,54
0,40
0,74
1,32
2,21
3,09

3. 2-ci paraqrafda göstərilən təqribi tarifləri iki Konqres arasındakı müddətdə İnzibati Şuranın razılığı
ilə Poçt İstismarı Şurasının yenidən baxmasına və onu dəyişdirməsinə icazə verilir. Yenidən baxılmış
tariflər İttifaqın üzv ölkələri tərəfindən öz ölkələrində təyin edilmiş beynəlxalq göndəriş tariflərinin median
(orta) qiyməti əsasında müəyyənləşdirilir.
4. Qəbul Müdiriyyəti aşağıdakı tərkibli məktub korrespondensiyası göndərişlərinə güzəştli tarif tətbiq
etmək hüququna malikdir:
4.1. öz ölkəsində çap olunan qəzetlərə və dövri nəşrlərə müvafiq kateqoriyalı göndərişlərə tətbiq edilən
tariflərin 50%-indən çox olmayaraq güzəştlər;
4.2. elan və reklamlar daxil edilməyən (üz qabığında və titul vərəqlərindəkilər istisna edilməklə) kitab
və broşürlərə, not və coğrafi xəritələrə həmçinin 4.1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş bənddəki güzəştlər.
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5. M kisələrə tətbiq edilən tarif 1 kq-lıq çəki vahidi üzrə hər bir kisənin tam çəkisi üçün hesablanır.
Qəbul edən müdiriyyət belə kisələr üçün müvafiq kateqoriyalı göndərişlər üzrə tariflərin 20%-dək güzəşt
təyin etmək hüququna malikdir. Bu güzəşt 4-cü paraqrafda göstərilən güzəştlərdən asılı olmaya bilər.
6. Qəbul edən Müdiriyyət qeyri-standart göndərişlərə, tətbiq edilən tariflərdən fərqli tariflər tətbiq
etmək hüququna malikdir. Standart göndərişlər Reqlamentdə təyin edilmişdir.
7. Tərkibə əsaslanmış sistemdə, müxtəlif tariflərlə ödənilən əşyaların bir göndərişdə birləşdirilməsi
zamanı ümumi çəki ən yüksək çəki limitinə malik kateqoriyalı göndərişin maksimum çəkisindən artıq
olmamalıdır. Belə göndərişə, qəbul edilən Müdiriyyətin arzusu ilə ən yüksək tarif təyin edilmiş kateqoriya
üzrə və ya göndərişin hər bir elementinə tətbiq edilən müxtəlif tariflərin cəmi üzrə yekun tarif tətbiq edilə
bilər. Bu cür göndərişlərin üzərində «Qarışıq göndərişlər» (Envois mixtes) qeydi edilir.
Maddə 10
Göndərilmə üsulundan və ya sürətdən asılı olaraq tarifikasiya
1. Daim ən tez yolla (hava və ya yerüstü) daşınan prioritet göndərişlərə tətbiq edilən tariflərə sürətli
göndərilmək üçün mümkün əlavə dəyər də daxil edilə bilər.
2. Tərkibə əsaslanmış sistemi tətbiq edən müdiriyyətlər aşağıdakı hüquqlara malikdir:
2.1. aviagöndərişlər üzrə əlavə tariflər götürmək. Əlavə tariflər hava yolları ilə daşınmalara çəkilən
xərclərə müvafiq olmalı və istifadə edilən, istiqamətdən asılı olmayaraq, ən azı hər bir ölkənin bütün ərazisi
üçün eyni olmalıdır. Aviagöndərişlər üzrə əlavə tariflərin hesablanması zamanı müdiriyyətlərə müştərilərin
istifadə etdikləri əlavə blankların da çəkisini nəzərə almağa icazə verilir;
2.2. S.A.L. göndərişləri üzrə aviagöndərişlər üçün nəzərdə tutulmuş tariflərdən aşağı əlavə tariflər
götürmək;
2.3. Aviagöndərişlərin və S.A.L. poçtunun ödənilməsi üçün onların poçt xidmətləri dəyərini və
aviadaşınma xərclərini nəzərə almaqla, kombinəedilmiş tarifləri təyin etmək.
3. 9.4 və 9.5-ci maddələri uyğun olaraq, tariflərin azaldılması hava yolu ilə daşınan göndərişlərə də
tətbiq edilir, lakin bu nəqliyyat xərclərinin bağlanması üçün nəzərdə tutulan tarif payına heç bir güzəşt
tətbiq olunmur.
Maddə 11
Güzəştli tariflər
1. 6.2-ci maddəsində təyin edilmiş tariflərin minimal limitindən əlavə olaraq, Poçt Müdiriyyətləri
onların ölkələrində qəbul edilmiş məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün öz daxili qanunvericiliyinə
əsaslanmış aşağı tariflər təqdim edə bilər. Xüsusi halda Poçt Müdiriyyətləri böyük poçt mübadiləsinə malik
olan öz müştərilərinə güzəştli tariflər təqdim etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 12
Xüsusi tariflər
1. 500 qramdan az çəkiyə malik kiçik paketlərin çatdırılması üçün ünvançıdan heç bir tarif alına
bilməz.
2. Əgər çəkisi 500 qramdan artıq olan kiçik paketlərin çatdırılması üçün daxili rejimdə tarif tutulursa,
həmin tarif xarici ölkələrdən daxil olan kiçik paketlər üçün də tutula bilər.
3. Müdiriyyətlərə daxili rejimlə eyni olan tarifləri aşağıdakı hallarda tutmağa icazə verilir:
3.1. iş vaxtının sonuna yaxın qəbul edilən göndərişlər üçün göndəricidən tutulan tarif;
3.2. əməliyyat pəncərəsi işini qurtardıqdan sonra qəbul edilmiş göndəriş üçün göndəricidən tutulan
tarif;
3.3. göndərişin evdə qəbul edilməsi üçün göndəricidən tutulan tarif;
3.4. əməliyyat pəncərəsi işini qurtardıqdan sonra göndərişin verilməsi üçün ünvançıdan tutulan tarif;
3.5. «Tələb olunana qədər» göndərişin verilməsi üçün ünvançıdan tutulan tarif;
3.6. pulsuz saxlanılma müddəti ərzində ünvançı tərəfindən alınmamış, çəkisi 500 qramdan artıq olan
hər cür məktub korrespondensiyası göndərişi üçün saxlanılmaya görə ünvançıdan tutulan tarif. Belə bir tarif
sekoqramlara tətbiq edilmir.
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Maddə 13
Ödəniş
1. Bir qayda olaraq, məktub korrespondensiyası göndərişləri göndərici tərəfindən tam ödənilməlidir.
Ödəniş üsulları Reqlamentdə müəyyənləşdirilmişdir.
2. Qəbul Müdiriyyəti haqqı ödənilməmiş və ya tam ödənilməmiş məktub korrespondensiyası
göndərişlərini, haqqını tam ödəmək üçün göndəriciyə qaytarmaq hüququna malikdir.
3. Qəbul Müdiriyyəti həmçinin haqqı ödənilməmiş məktub korrespondensiyası göndərişlərinin haqqını
və ya onun ödənilməmiş hissəsini özü ödəyə bilər və çatışmayan məbləği göndəricidən ala bilər. Bu halda,
o həmçinin əlavə olaraq maksimum 0,33 XAH həcmində işlənilmə üzrə tarif ala bilər. Çatışmayan ödəniş
Reqlamentdə müəyyənləşdirilmiş üsullardan biri vasitəsi ilə həyata keçirilir.
4. 2-ci və 3-cü paraqraflarda nəzərdə tutulmuş imkanlardan heç biri tətbiq edilmirsə, bu hallarda haqqı
ödənilməmiş və ya tam ödənilməmiş göndərişlər üçün ünvançıdan və ya göndəricidən (əgər geri qaytarılan
göndərişdən söhbət gedirsə) hesablanması Reqlamentdə müəyyənləşdirilmiş xüsusi tarif tutulur.
Maddə 14
Gəmilərdə məktub korrespondensiyası göndərişlərinin ödənişi
1. Marşrutun iki son məntəqəsində və ya aralıq məntəqələrin birində gəmilərin dayanması zamanı,
gəmidə qəbul edilən poçt göndərişləri gəminin üzdüyü suların aid olduğu ölkənin tarifi üzrə poçt markaları
vasitəsi ilə ödənilməlidir.
2. Açıq dənizdə gəmilərdə poçt göndərişləri qəbul edildikdə, marağı olan Müdiriyyətlər arasındakı
xüsusi razılaşma istisna edilməklə, onların ödənişi poçt markaları ilə gəminin məxsus olduğu və ya
nəzarətində olduğu ölkənin tariflərinə uyğun aparılır. Bu cür şəraitdə ödənilmiş göndərişlər gəmi son
məntəqəyə çatan kimi dərhal poçt müəssisəsinə ötürülməlidir.
Maddə 15
Beynəlxalq cavab kuponları
1. Poçt Müdiriyyətləri Beynəlxalq Büronun buraxdığı beynəlxalq cavab kuponları satmaq və bu satışı
öz daxili qanunvericilikləri əsasında məhdudlaşdırmaq ixtiyarına malikdir.
2. Bir cavab kuponunun dəyəri 0,74 XAH-a bərabərdir. Marağı olan Müdiriyyət tərəfindən müəyyən
edilən satış qiyməti bundan aşağı ola bilməz.
3. Cavab kuponları istənilən üzv ölkədə xaricə ünvanlanan sadə prioritet göndərişin və ya sadə
aviaməktubun minimal ödəniş haqqına bərabər və ya bir neçə poçt markasına dəyişdirilir. Əgər ölkənin
daxili qanunvericiliyi bunu qadağan edirsə, cavab kuponları həmçinin bütöv poçt ödəniş nişanlarına və ya
digər nişanlara və ya ödəniş ştempellərinə dəyişdirilə bilər.
4. Bundan əlavə, üzv ölkənin müdiriyyəti cavab kuponlarının mübadiləsində cavab kuponlarını və
ödənilməli olan göndərişləri eyni vaxtda tələb etmək hüququnu özündə saxlaya bilər.
Fəsil 2
XÜSUSİ XİDMƏTLƏR
Maddə 16
Sifarişli göndərişlər
1. Məktub korrespondensiyası göndərişi sifarişli qaydada göndərilə bilər.
2. Sifarişli göndəriş üçün tarif qabaqcadan ödənilməlidir. Bu, göndərişin klassifikasiya sistemindən və
kateqoriyasından asılı olaraq göndəriş üçün ödəniş tarifindən və maksimum 1,31 XAH həcmində sifarişə
görə təyin edilmiş tarifdən ibarətdir. Hər bir M kisəsi üçün Müdiriyyət vahid tarif əvəzinə bunun beş
mislindən çox olmayan ümumi tarif təyin edir.
3. Fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri zəruri olduğu hallarda Müdiriyyətlər göndəricidən və ya
ünvançıdan 2-ci paraqrafda göstərilən tarifdən başqa öz daxili qanunvericiliyinə uyğun xüsusi haqq tuta
bilər.
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4. Fors-major hallarına görə cavabdeh olan Poçt Müdiriyyətləri hər bir sifarişli göndəriş üçün
maksimum 0,13 XAH ölçüsündə xüsusi tarif tutmaq hüququna malikdir.
Maddə 17
Çatdırılması nəzarətdə olan göndərişlər
1. Məktub korrespondensiyası göndərişləri, belə xidmətlərə malik Müdiriyyətlər arasında nəzarətli
çatdırılan göndərişlər xidməti vasitəsi ilə göndərilə bilər.
2. Nəzarətli çatdırılan göndərişlər üçün tarif qabaqcadan ödənilməlidir. Bura, göndərişin təsnifat
sisteminə və kateqoriyasına uyğun ödəniş tarifi və qəbul Müdiriyyətinin təyin etdiyi nəzarətli çatdırılmaya
görə tarif daxildir. Bu tarif sifarişli göndərişə görə tarifdən aşağı olmalıdır.
Maddə 18
Qiyməti elan edilmiş göndərişlər
1. “Qiyməti elan edilmiş göndərişlər” adlanan, içərisində qiymətli kağızlar, sənədlər və ya qiymətli
əşyalar olan prioritet və qeyri-prioritet göndərişlər və məktublar tərkibi göndəricinin elan etdiyi məbləğlə
sığortalanmış halda mübadilə edilə bilər. Bu mübadilə, Poçt Müdiriyyətləri belə göndərişlərin ikitərəfli və
ya birtərəfli mübadilədə qəbulu barədə razılıq əldə etmiş üzv ölkələr arasındakı münasibətlə
məhdudlaşdırılır.
2. Elan olunmuş qiymətin məbləği prinsipcə məhdudlaşdırılmamışdır. Hər bir Müdiriyyət öz arzusu
ilə elan edilmiş qiymətin yuxarı həddini, bu hədd 4000 XAH məbləğindən aşağı olmamaq şərti ilə təyin
etmək hüququna malikdir. Bununla belə, daxili xidmətdə qəbul olunmuş qiymət həddi bu məbləğdən (4000
XAH) aşağıdırsa, həmin elan edilmiş qiymət həddi tətbiq oluna bilər.
3. Qiyməti elan olunmuş göndəriş üçün tarif əvvəlcədən ödənilməlidir. Bu tarif, sadə ödəniş tarifindən,
16,2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sifarişə görə təyin edilmiş tarifdən və sığorta rüsumundan ibarətdir.
4. Sifarişli göndəriş üçün müəyyən edilmiş tarifin əvəzinə Poçt Müdiriyyətləri öz daxili xidmətlərinə
müvafiq olan tarif və ya müstəsna qaydada maksimum 3,27 XAH həcmində tarif tətbiq etmək hüququna
malikdir.
5. Sığorta rüsumu 65,34 XAH üçün maksimum 0,33 XAH və ya 65,34 XAH-ın bir hissəsini və ya elan
edilmiş qiymət vahidinin 0,5%-ni təşkil edir. Bu tarif təyinat ölkəsindən asılı olmayaraq, hətta fors-major
şəraiti ilə əlaqədar riskə məruz qalan ölkələrdə də tətbiq edilir.
6. Fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri zəruri olduğu hallarda Müdiriyyətlər göndəricilərdən və ya
ünvançılardan 3-cü, 4-cü və 5-ci paraqraflarda göstərilən tariflərdən əlavə öz daxili qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş xüsusi tariflər də götürə bilərlər.
Maddə 19
Təcili çatdırılan göndərişlər
1. Müdiriyyətləri tərəfindən bu xidmətin həyata keçirildiyi ölkələrdə göndəricinin xahişi üzrə məktub
korrespondensiyası göndərişləri çatdırma müəssisəsinə daxil olduqdan sonra mümkün qədər tez vaxt
ərzində xüsusi paylayıcılar (çaparlar) vasitəsi ilə ünvana çatdırılır. Hər bir Müdiriyyət bu xidməti prioritet
göndərişlərlə, aviagöndərişlərlə və ya əgər iki Müdiriyyət arasında istifadə olunan yol yeganədirsə, LC
yerüstü göndərişlərlə məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir. Əgər ünvançıya göstərilən xidmətin ümumi
səviyyəsi xüsusi paylayıcıdan istifadə edildikdə olduğu kimi yüksəkdirsə, təcili çatdırılmalı (çaparlı)
göndərişlər başqa üsulla da işlənilə bilər.
2. Əgər göndərişlər çatdırma müəssisəsinə son adi gündəlik çatdırmadan sonra daxil olursa, bu zaman
həmin göndərişlər bu cür xidmətləri yerinə yetirən ölkələrin daxili rejimində tətbiq olunan şərtlər əsasında
elə həmin gün xüsusi paylayıcı vasitəsi ilə çatdırılır.
3. Məktub korrespondensiyası poçtunu bir neçə kanalla ötürmək imkanına malik Müdiriyyətlər çaparlı
göndərişləri, bu göndərişlər giriş poçtu üçün mübadilə müəssisəsinə daxil olduqdan sonra ən sürətli kanalla
buraxmalı, sonra isə mümkün qədər tez işləməlidirlər.
4. Çaparlı göndərişlər üçün ödəniş tarifindən başqa, minimum sadə prioritet/qeyri-prioritet (haldan
asılı olaraq) göndərişin və ya sadə məktubun ödəniş tarifinə və maksimum 1,63 XAH məbləğinə bərabər
1760

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

əlavə tarif götürülür. Hər bir M kisə üçün Müdiriyyətlər vahid tarif əvəzinə, bu tarifin beş mislindən çox
olmayaraq ümumi tarif götürür. Bu tarif qabaqcadan tam qaydada tutulmalıdır.
5. Əgər çaparlı çatdırma xüsusi çətinliklər yaradırsa, daxili xidmətdə bu cür göndərişlərə aid
müddəalara uyğun olaraq əlavə tarif tətbiq edilə bilər.
6. Əgər təyinat Müdiriyyətinin qaydaları imkan verirsə, ünvançılar çatdırma müəssisəsindən öz
ünvanlarına alınmış göndərişlərin onlara təcili (çaparla) çatdırılması barədə xahiş edə bilərlər.
Maddə 20
Alınma barədə xəbərnamə
1. Sifarişli göndərişlərin, nəzarətli çatdırılan göndərişlərin və ya qiyməti elan edilmiş göndərişlərin
qəbulu zamanı göndərici ən çoxu 0,98 XAH həcmində tarif ödəməklə, göndərişin alınması haqqında
xəbərnamənin ona göndərilməsini tələb edə bilər. Alınma barədə xəbərnamə göndəriciyə ən tez yolla (hava
və ya yerüstü) qaytarılır.
2. Əgər göndərici adi müddətdə almadığı xəbərnaməni tələb edirsə, bu halda ondan ikinci dəfə tarif
tutulmur.
Maddə 21
Şəxsən təqdim edilmə
1. Göndəricinin xahişi ilə və Müdiriyyətlər arasındakı razılıq əsasında sifarişli göndərişlər, nəzarətli
çatdırılan göndərişlər və qiyməti elan olunmuş göndərişlər ünvançıya şəxsən təqdim edilə bilər.
Müdiriyyətlər bu tipli göndərişlərin yalnız alınma barədə xəbərnamə ilə müşayiət edilməsi haqqında
razılaşa bilərlər. Bütün hallarda göndərici göndərişin şəxsən ələ verilməsi üçün 0,16 XAH həcmində tarif
ödəyir.
Maddə 22
Tarif və rüsum alınmadan çatdırılan göndərişlər
1. Poçt Müdiriyytləri arasındakı razılıq əsasında qəbul müəssisəsini qabaqcadan bu haqda xəbərdar
etmək şərti ilə göndərici göndərişin təyinat yerinə çatdırılması zamanı bu göndərişə hesablanacaq bütün
tarif və rüsumların ödənilməsini öz üzərinə götürə bilər. Göndəriş ünvançıya verilənə qədər göndərici
qəbuldan sonra onu tarif və rüsum ödənilmədən verilməsi barədə xahiş edə bilər.
2. 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulan hallarda göndərici təyinat müəssisəsinin tələb edə biləcəyi
məbləğləri ödəməyə hazır olduğu barədə zəmanət verməlidir. Zəruri halda o, qabaqcadan ödənişi həyata
keçirməlidir.
3. Qəbul Müdiriyyəti göndəricidən qəbul ölkəsində ona göstərilən xidmət üçün 0,98 XAH-dan çox
olmayaraq tarif götürür və xidmət haqqı kimi özündə saxlayır.
4. Göndəriş qəbul edildikdən sonra verilmiş xahişə görə qəbul Müdiriyyəti maksimum 1,31 XAH
həcmində hər bir xahişə görə əlavə tarif tutur. Əgər xahiş elektrik rabitəsi kanalı ilə verilməlidirsə, bu zaman
göndərici həmçinin müvafiq tarifi ödəməlidir.
5. Təyinat Müdiriyyəti hər bir göndəriş üçün maksimum 0,98 XAH həcmində komission rüsum almaq
hüququna malikdir. Bu rüsum göndərişin gömrüyə təqdim olunması haqqından asılı olmayaraq götürülür.
Həmin məbləğ göndəricidən təyinat Müdiriyyətinin xeyrinə olaraq tutulur.
6. Hər bir Müdiriyyət tarif və rüsum götürülməyən göndərişlər xidmətini sifarişli göndərişlərlə və
qiyməti elan olunmuş göndərişlərlə məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir.
Maddə 23
Cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiyası xidməti
1. Müdiriyyətlər öz aralarında «cavablı beynəlxalq kommersiya korrespondensiyası (MKKO/CCRİ)
adlanan fakultativ xidmətdə iştirak barədə razılığa gələ bilərlər.
2. Həmin xidməti həyata keçirən Müdiriyyətlər Reqlamentdə müəyyən edilmiş müddəalara riayət
etməlidirlər.
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3. Bununla bərabər, Müdiriyyətlər öz aralarında başqa sistemin təyin edilməsi barədə ikitərəfli qaydada
razılığa gələ bilərlər.
4. Müdiriyyətlər çəkilmiş xərcləri nəzərə alan kompensasiya sistemindən istifadə edə bilərlər.
Maddə 24
Tez xarab olan bioloji maddələr. Radioaktiv maddələr
1. Reqlamentdəki müvafiq müddəalara uyğun olaraq hazırlanıb qablaşdırılmış tez xarab olan bioloji
maddələr və radioaktiv maddələrə prioritet göndərişlər və ya məktublar tarifi və sifarişli qaydada
göndərilmə tarifi tətbiq edilir. Bu göndərişlərin buraxılması, Poçt Müdiriyyətləri arasında həmin
göndərişlərin qarşılıqlı mübadiləsi, yaxud yalnız bir istiqamətdə buraxılması haqqında razılıq əldə edilmiş
üzv ölkələr arasındakı münasibətlərlə məhdudlaşdırılır. Belə maddələr ən tez yolla və əlavə aviatariflərin
ödənilməsi şərti ilə, adətən, hava yolu ilə göndərilir.
2. Tez xarab olan bioloji maddələr yalnız kompetent, rəsmən tanınmış laboratoriyalar arasında
mübadilə edilə bilər, radioaktiv maddələrin göndəriciləri isə yalnız buna xüsusi icazəsi olan təşkilatlar ola
bilər.
Fəsil 3
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 25
Öz ölkəsindən kənarda məktub korrespondensiyası göndərişlərinin qəbulu
1. Heç bir üzv ölkə, onun ərazisində yaşayıb, digər ölkədəki daha münasib tarif şərtlərindən istifadə
etmək məqsədi ilə, bu ölkədən göndəriş göndərən və ya göndəriş göndərilməsini başqalarına həvalə edən
göndəricinin məktub korrespondensiyasını nə göndərməyə, nə də ünvançılara çatdırmağa borcludur.
2. 1-ci paraqrafın müddəaları fərq qoyulmadan göndəricinin yaşadığı ölkədə hazırlanaraq, sonra xaricə
aparılmış məktub korrespondensiyası göndərişlərinə yaxud birbaşa xarici ölkədə hazırlanmış məktub
korrespondensiyası göndərişlərinə eyni dərəcədə şamil edilir.
3. Təyinat Müdiriyyəti göndəricidən, o olmadığı halda isə qəbul Müdiriyyətindən daxili tariflərin
ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əgər nə göndərici, nə də qəbul Müdiriyyəti təyinat
Müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə bu tariflərin ödənilməsinə razı olmazsa, bu halda təyinat
Müdiriyyəti qaytarma xərclərini almaq hüququna malik olmaqla, bu göndərişləri qaytara yaxud öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun onlarla davrana bilər.
4. Heç bir üzv ölkə, göndəricinin yaşamadığı ölkədə onun özü tərəfindən və digərinin vasitəsi ilə
qəbula verilmiş böyük miqdarda məktub korrespondensiyası göndərişlərini, müvafiq kompensasiya
almadan nə göndərməyə, nə də ünvançılara çatdırmağa borcludur. Təyinat Müdiriyyəti iki aşağıdakı
qaydadan biri üzrə hesablanmış maksimum məbləğdən çox olmayaraq, çəkdiyi xərclərin kompensasiyasını
qəbul Müdiriyyətindən tələb etmək hüququna malikdir: ekvivalent göndərişlərə tətbiq edilən daxili tarixin
80 %-i həcmində yaxud hər göndəriş üçün 0,14 XAH üstə gəl hər kq üçün 1 XAH həcmində kompensasiya.
Əgər qəbul Müdiriyyəti təyinat Müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə tələb edilən məbləği
ödəməkdən imtina edirsə, bu halda təyinat Müdiriyyəti qaytarma xərclərini almaq hüququna malik olmaqla,
bu göndərişləri qaytara yaxud öz daxili qanunvericiliyinə uyğun onlarla davrana bilər.
Maddə 26
Yolverilməz (Buraxılmayan) göndərişlər. Qadağalar
1. Konvensiyanın və Reqlamentin tələblərinə uyğun şərtlərə cavab verməyən göndərişlərə yol verilmir.
2. Qiyməti elan edilmiş göndərişlər istisna olmaqla, göndərişlərdə sikkə pullar, bank biletləri, kredit
biletləri və ya təqdim edənin qiymətli əmlakı, yol çekləri, məmulatlarda və ya formaya salınmamış halda
platin, qızıl və gümüş, qiymətli daşlar, zərgərlik məmulatları və digər qiymətli əşyaların olması qadağandır.
Lakin əgər qəbul və təyinat ölkələrinin qanunvericiliyi buna yol verirsə, həmin əşyalar bağlı zərfdə sifarişli
göndərişlər kimi göndərilə bilər.
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3. Məktublarda, göndərici və ünvançı olmayan yaxud göndərici və ya ünvançı ilə birlikdə yaşamayan
şəxslərin cari və şəxsi yazışma xarakterli sənədləri mübadilə edilə bilməz. Əgər qəbul və ya təyinat
Müdiriyyəti belə faktları aşkar edərsə, bu göndərişlərlə öz qanunvericiliyinə uyğun hərəkət edə bilər.
4. Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş istisnalardan başqa, çap nəşrləri (banderollar) və sekoqramlarda
aşağıdakılar göndərilə bilməz:
4.1. hər hansı annotasiya, cari və şəxsi yazışma xarakterli hər hansı sənəd;
4.2. hər cür marka, möhürlənmiş və ya möhürlənməmiş ödəniş blankları, qiymət kəsb edən hər hansı
sənəd.
5. Məktub korrespondensiyası göndərişlərində aşağıdakı əşyaların göndərilməsi qadağandır:
5.1. narkotik və psixotrop maddələr;
5.2. partlayıcı, alovlanan və ya digər təhlükəli maddələr. Lakin bu qadağaya 24-cü maddədə göstərilən
tez xarab olan bioloji və radioaktiv maddələr daxil deyildir;
5.3. tərbiyəsizlik və ya əxlaqsızlıq təlqin edən əşyalar;
5.4. təyinat ölkəsində istifadəsi və ya gətirilməsi qadağan olan əşyalar.
6. Canlı heyvanların məktub korrespondensiyası göndərişlərində göndərilməsi qadağandır.
6.1. Lakin qiyməti elan edilmiş göndərişlər istisna edilməklə, məktub korrespondensiya
göndərişlərində aşağıdakı canlıların göndərilməsinə icazə verilir:
6.1.1. arıların, zəlilərin və barama qurdlarının göndərilməsi;
6.1.2. rəsmən tanınmış müəssisələr arasında mübadilə edilən və tədqiqat üçün nəzərdə tutulmuş
parazitlərin və ziyanverici həşəratların göndərilməsi.
7. Səhvən qəbul edilmiş göndərişlərin işlənilməsi qaydaları Reqlamentdə müəyyənləşdirilir. Bununla
bərabər, içərisində 5.1, 5.2 və 5.3-cü paraqraflarda sadalanmış əşyalar olan göndərişlərin, heç bir halda nə
təyinatı üzrə, nə ünvanı üzrə çatdırılması və nə də qəbul yerinə qaytarılması mümkün deyil.
Maddə 27
Yerdən-yerə göndərilmə
1. Alıcının ünvanının dəyişdiyi halda məktub korrespondensiyası dərhal daxili xidmət tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada yerdən-yerə göndərilir.
2. Lakin aşağıdakı hallarda göndərişlər yerdən-yerə göndərilmir:
2.1. əgər göndərici təyinat ölkəsində başa düşülən dildə göndərişin ünvan tərəfində müvafiq qeyd
göstərməklə yerdən-yerə göndərilməni qadağan edərsə;
2.2. əgər göndərişin üzərində alıcının ünvanı ilə yanaşı və ya “bu ünvanda yaşayan hər bir kəsə” qeydi
göstərilmişdirsə.
3. Öz daxili xidmətində yerdən-yerə göndərilmə xahişinə görə rüsum götürən Müdiriyyətlərə, bu cür
rüsumu beynəlxalq xidmətdə də götürməsinə icazə verilir.
4. Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə, məktub korrespondensiyası göndərişlərinin
bir ölkədən digər ölkəyə yerdən-yerə göndərilməsi üçün heç bir əlavə tarif götürülmür. Lakin öz daxili
xidmətində yerdən-yerə göndərilmə üçün tarif götürən Müdiriyyətlərə, onların xidmətində məktub
korrespondensiyası göndərişlərinin yerdən-yerə göndərilməsi üçün həmin tarifi götürməyə icazə verilir.
5. Yerdən-yerə göndərilmə şərtləri Reqlamentdə müəyyənləşdirilir.
Maddə 28
Çatdırılması mümkün olmayan göndərişlər
1. Müəyyən səbəblər üzündən ünvançıya çatdırıla bilinməyən göndərişlər çatdırılması mümkün
olmayan göndərişlər adlanır.
2. Çatdırılması mümkün olmayan göndərişlərin qaytarılması və onların saxlanılma müddəti
Reqlamentdə müəyyənləşdirilir.
Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, çatdırılması mümkün olmayan, qəbul ölkəsinə
qaytarılan göndərişlər üçün heç bir əlavə haqq götürülmür. Lakin öz daxili xidmətində qaytarılma üçün
tarif götürən Müdiriyyətlərə belə bir tarifi onların xidmətinə qaytarılan beynəlxalq göndərişlər üçün də
götürməyə icazə verilir.
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Maddə 29
Qaytarılma. Göndəricinin xahişi üzrə ünvanın dəyişdirilməsi və ya düzəliş edilməsi
1. Məktub korrespondensiyasının göndəricisi onun qaytarılması, ünvanının dəyişdirilməsi və ya
düzəliş edilməsi barədə o vaxta kimi xahiş edə bilər ki, bu göndəriş:
1.1. hələ ünvançıya çatdırılmamışdırsa;
1.2. 26-cı maddənin pozulmasına görə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hələlik müsadirə və məhv
edilməmişdirsə;
1.3. təyinat ölkəsinin qanunvericiliyi əsasında hələlik müsadirə edilməmişdirsə.
2. Hər bir Müdiriyyət, öz qanunvericiliyi buna yol verirsə, digər Müdiriyyətlərin xidmətində qəbul
olunmuş, istənilən məktub korrespondensiyası göndərişinin qaytarılması, ünvanının dəyişdirilməsi və
düzəliş edilməsi barədə xahişi qəbul etməyə borcludur.
3. Hər bir xahiş ərizəsinə görə göndərici ən çoxu 1,31 XAH həcmində xüsusi tarif ödəməlidir.
4. Xahiş ərizələri poçtla və ya elektrik rabitəsi kanalları ilə göndəricinin hesabına göndərilir.
Göndərilmə şərtləri və elektrik rabitəsi kanallarının istifadə qaydaları Reqlamentdə müəyyənləşdirilir.
5. Eyni vaxtda, eyni bir poçt müəssisəsində, eyni bir göndəricidən, eyni bir alıcının ünvanına qəbul
edilmiş bir neçə göndərişə aid olan qaytarılma, ünvanın dəyişdirilməsi və ya ona düzəliş edilməsi barədə
hər bir ərizəyə görə 3-cü və 4-cü paraqraflarda nəzərdə tutulmuş tariflər yalnız bir dəfə tutulur.
Maddə 30
Reklamasiyalar
1. Müştərilərin reklamasiyası göndərişin verilməsindən sonrakı gündən başlamaqla bir il ərzində qəbul
olunur.
2. Həmin dövr ərzində göndəricinin və ya ünvançının problem barədə məlumat verdiyi andan etibarən
reklamasiya açılır. Əgər göndəricinin reklamasiyası çatdırılmamış göndərişə aiddirsə və nəzərdə tutulmuş
göndərilmə müddəti isə hələ başa çatmamışdırsa, göndəricini həmin müddət barədə məlumatlandırmaq
lazımdır.
3. Hər bir Müdiriyyət digər Müdiriyyətlərin xidmətlərində qəbul edilmiş istənilən göndəriş haqqında
reklamasiyaları qəbul etməyə borcludur.
4. Reklamasiyaların işlənilməsi ödənişsiz həyata keçirilir. Lakin əgər sənədlərin digər elektrik rabitəsi
vasitələri və ya EMS xidmətinin köməyi ilə ötürülməsi barədə sifariş edilərsə, bu halda əlavə xərclər,
prinsipcə, bu sifarişi verən tərəfindən ödənilir. Buna aid müddəalar Reqlamentdə müəyyənləşdirilmişdir.
Fəsil 4
GÖMRÜK MƏSƏLƏLƏRİ
Maddə 31
Gömrük baxışı
Qəbul ölkəsinin Poçt Müdiriyyəti və təyinat ölkəsinin Poçt Müdiriyyəti bu ölkələrin qanunvericiliyinə
uyğun şəkildə məktub korrespondensiya göndərişlərini gömrük baxışına təqdim etmək hüququna malikdir.
Maddə 32
Göndərişlərin gömrük baxışına təqdim olunması üçün tarif
Şəraitdən asılı olaraq, qəbul ölkəsində və ya təyinat ölkəsində gömrük baxışına təqdim edilmiş
göndərişlər üçün poçtun xeyrinə ən çoxu 2,61 XAH həcmində xüsusi tarif tutula bilər. Hər bir M kisə üçün
xüsusi tarifin həcmi ən çoxu 3,27 XAH-a çata bilər. Bu tarif yalnız üzərinə gömrük rüsumu və ya bu cür
xarakterli digər vergilər qoyulmuş göndərişlərin gömrüyə təqdim edilməsi və gömrük baxışı üçün tutulur.
Maddə 33
Gömrük rüsumu və digər vergilər
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1. Poçt müdiriyyətləri şəraitdən asılı olaraq göndəricidən və ya ünvançıdan gömrük rüsumları və bütün
digər mümkün vergiləri götürmək hüququna malikdir.
Fəsil 5
MƏSULİYYƏT
Maddə 34
Poçt Müdiriyyətlərinin məsuliyyəti. Kompensasiyalar
1. Ümumi müddəalar
1.1. 35-ci maddədə göstərilən hallar istisna olmaqla, Poçt müdiriyyətləri aşağıdakılara cavabdehlik
daşıyır:
1.1.1. sifarişli göndərişlərin və qiyməti elan olunmuş göndərişlərin itirilməsinə, oğurlanmasına və ya
zədələnməsinə;
1.1.2. nəzarətlə çatdırılan göndərişlərin itirilməsinə.
1.2. Müdiriyyətlər həmçinin öz öhdələrinə fors-major halları ilə bağlı itkilərin kompensasiya
edilməsini götürə bilər.
2. Sifarişli göndərişlər
2.1. Sifarişli göndərişlərin itməsi hallarında göndərici onun kompensasiyasını almaq hüququna
malikdir.
2.1.1. Bir ədəd sifarişli göndərişin itirilməsinə görə kompensasiya, göndərişin qəbulu zamanı
ödənilmiş tariflər də daxil olmaqla, 30 XAH-a bərabərdir.
2.1.2. Bir ədəd sifarişli M kisənin itirilməsinə görə kompensasiya, göndərişin qəbulu zamanı ödənilmiş
tariflər də daxil olmaqla, 150 XAH-a bərabərdir.
2.2. Sifarişli göndərişin oğurlanması və ya zədələnməsi halında göndərici dəyən ziyanın
kompensasiyasını almaq hüququna malikdir. Lakin bu halda göndəriş tərkibinin təsadüfi oğurluq və ya
zədələnmədən etibarlı qorunması üçün qablaşdırmanın kafi olduğu təsdiq edilməlidir.
2.2.1. Sifarişli göndərişin oğurlanması və ya zədələnməsinə görə kompensasiya, prinsipcə, ziyanın
faktiki dəyərinə uyğundur. Bununla belə, bu kompensasiya heç bir halda 2.1.1. və 2.1.2-ci paraqraflarında
müəyyənləşdirilmiş məbləğlərdən artıq olmamalıdır. Dolayısı ilə dəyən ziyanlar və ya realizə edilməmiş
mənfəət nəzərə alınmır.
3. Çatdırılması nəzarətdə olan göndərişlər.
3.1. Çatdırılması nəzarətdə olan göndərişlərin itməsi hallarında göndərici ödəmiş olduğu tarifləri geri
almaq hüququna malikdir.
3.2. Əgər göndərişin içərisi tam oğurlanmış və ya zədələnmişdirsə, göndərici həmçinin ödəmiş olduğu
tarifləri geri almaq hüququna malikdir. Lakin bu halda göndəriş tərkibinin təsadüfi oğurluq və ya
zədələnmədən qorunması üçün qablaşdırmanın lazımi qaydada olduğu təsdiq edilməlidir.
4. Qiyməti elan olunmuş göndərişlər.
4.1. Qiyməti elan olunan itmiş, oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişin kompensasiyası əslində
dəymiş ziyanın həqiqi dəyəri qədər olmalıdır. Dolayısı ilə dəyən ziyanlar və ya realizə edilməmiş
mənfəətlər nəzərə alınmır. Lakin bu kompensasiya məbləği, heç bir halda, XAH-la göstərilmiş elan edilmiş
qiymətin məbləğindən yüksək ola bilməz.
4.2. Kompensasiya məbləği eyni tipli qiymətli əşyaların göndərilmə üçün qəbul olunduğu yerdə və
anda mövcud preyskurant qiymətləri üzrə XAH-a çevrilməklə hesablanır. Preyskurant qiymətləri
olmadıqda, kompensasiya əşyaların adi qiymətləri üzrə, həmin əsaslarla hesablanır.
4.3. Əgər kompensasiya, qiyməti elan edilmiş göndərişin itkisinə, tam oğurlanmasına və ya tam
zədələnməsinə görə hesablanmışdırsa, bu halda, göndərici və ya şəraitdən asılı olaraq ünvançı, əlavə olaraq,
ödəmiş olduğu tarif və rüsumların kompensasiyasını almaq hüququna malikdir. Bununla bərabər, sığorta
rüsumu heç bir halda kompensasiya edilmir; bu rüsum qəbul Müdiriyyətinin xeyrinə qalır.
5. 2.1 və 4.1-ci paraqrafların üzrə müddəalardan istisna olaraq, ünvançı oğurlanmış və zədələnmiş
sifarişli və ya qiyməti elan edilmiş göndərişləri aldıqdan sonra da kompensasiya hüququna malikdir.
6. Qəbul Müdiriyyəti göndəricilərə öz ölkəsində 2.1-ci paraqraf üzrə təyin edilmiş kompensasiyalardan
az olmamaq şərti ilə sifarişli göndərişlər üçün öz daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
kompensasiyalar ödəmək hüququna malikdir. Bu müddəa, əgər kompensasiya ünvançıya ödənilirsə, təyinat
ölkəsinə də aiddir.
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Bununla bərabər 2.1-ci paraqraf üzrə təyin edilmiş məbləğlər aşağıdakı hallarda tətbiq ediləcək qalır:
6.1. məsul Müdiriyyətdən tutulduğu hallarda;
6.2. əgər göndərici öz hüquqlarından ünvançının xeyrinə imtina edərsə və ya əksinə.
Maddə 35
Poçt müdiriyyətlərinin məsuliyyətdən azad edilməsi
1. Poçt müdiriyyətləri sifarişli göndərişləri, nəzarətlə çatdırılan göndərişləri və qiyməti elan edilmiş
göndərişləri, öz ölkələrinin müvafiq kateqoriyalı göndərişlər üçün müəyyən edilmiş daxili qaydalarına
uyğun şəkildə ötürdükləri hallarda, bu göndərişlərə görə məsuliyyət daşımaqdan azad edilirlər. Bununla
belə, məsuliyyət aşağıdakı hallarda saxlanılır:
1.1. əgər oğurluq və ya zədələnmə göndərişin təqdim edildiyi ana qədər yaxud təqdim edildiyi anda
aşkar edilmişdirsə;
1.2. əgər daxili qanunvericilik buna icazə verirsə, ünvançı və ya lazımi halda, göndəriş qəbul yerinə
qaytarıldığı zaman, göndərici oğurlanmış və ya zədələnmiş göndərişi qeyd-şərtlə qəbul edirsə;
1.3. əgər daxili qanunvericilik buna icazə verirsə, sifarişli göndəriş məktublar üçün yeşiyə qoyulur,
lakin ünvançı reklamasiya təqdim edərək göndərişi almadığını bəyan edərsə;
1.4. əgər qiyməti elan edilmiş göndərişin ünvançısı və ya bu göndərişi qəbul yerinə qaytarıldığı halda
onun göndəricisi, göndərişi alarkən düzgün imza verməsinə baxmayaraq, ona göndərişi vermiş Müdiriyyətə
zədələnmə aşkar etdiyi barədə dərhal xəbər verirsə; o, oğurluğun və ya zədələnmənin göndərişi aldıqdan
sonra baş vermədiyi barədə sübut təqdim etməlidir.
2. Poçt Müdiriyyətləri aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:
2.1. 34.1.2-ci maddəyə əməl edilməsi şərti ilə, fors-major şəraitinin təsiri halında;
2.2. əgər məsuliyyət başqa cür sübut olunmamışsa, fors-major şəraitinin təsiri nəticəsində xidməti
sənədlərin məhv olması səbəbindən göndərişin taleyini müəyyənləşdirə bilmədikləri halda;
2.3. əgər ziyan, göndəricinin günahı və ya səhlənkarlığı üzündən yaxud göndəriş tərkibinin
xüsusiyyətləri ilə əlaqədar dəymişdirsə;
2.4. tərkibinə 26-cı maddədə nəzərdə tutulmuş qadağaların şamil edildiyi göndərişlər barədə söhbət
gedirsə; çünki bu göndərişlər, onların tərkibi ilə əlaqədar olaraq, müvafiq hökumətlər tərəfindən müsadirə
və ya məhv edilmişdir;
2.5. təyinat ölkəsinin qanunvericiliyi əsasında bu ölkənin Müdiriyyətinin məlumatına uyğun olaraq
göndərişin müsadirə edilməsi hallarında;
2.6. əgər qiyməti bilərəkdən içindəkilərin real dəyərindən yüksək elan edilmiş göndərişlərdən söhbət
gedirsə;
2.7. əgər göndərici göndərişin qəbul günündən sonrakı gündən başlayaraq, bir il müddətində heç bir
reklamasiya verməmişdirsə.
3. Poçt Müdiriyyətləri gömrük bəyannaməsinə görə, onun hansı formada tərtib edilməsindən asılı
olmayaraq, heç bir məsuliyyət daşımır. Müdiriyyətlər həmçinin gömrük baxışına məruz qalan göndərişlərin
yoxlanılması zamanı gömrük xidmətləri tərəfindən qəbul edilmiş qərarlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.
Maddə 36
Göndəricinin məsuliyyəti
1. Məktub korrespondensiyası göndərişlərini təqdim edən şəxs göndərilməsinə icazə verilməyən və ya
buraxılış şərtlərinə cavab verməyən əşyaları göndərməklə əlaqədar digər poçt göndərişlərinə vurulmuş
bütün zədələnmələrə görə məsuliyyət daşıyır.
2. Göndərici Poçt Müdiriyyətləri ilə eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyır.
3. Hətta əgər qəbul müəssisəsi bu cür göndərişi qəbul etmişdirsə də, göndərici üzərindən məsuliyyət
götürülmür.
4. Əgər Müdiriyyətlər və ya daşıyıcılar tərəfindən səhvlərə və laqeydliklərə yol verilmişdirsə, bu halda
göndərici məsuliyyət daşımır.
Maddə 37
Kompensasiyanın ödənilməsi
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1. Məsuliyyət daşıyan Müdiriyyətə qarşı iddia vermə hüququna əməl edilməsi şərti ilə
kompensasiyasının ödənilməsi öhdəliyi, şəraitdən asılı olaraq, qəbul Müdiriyyətinin və ya təyinat
Müdiriyyətinin üzərinə qoyulur. Nəzarətli çatdırılan göndərişlərə görə tariflərin ödənilməsi öhdəçiliyi
qəbul Müdiriyyətinin üzərinə qoyulur.
2. Göndərici bu kompensasiyadan ünvançının xeyrinə imtina etmək hüququna malikdir və əksinə,
ünvançı öz hüquqlarından göndəricinin xeyrinə imtina etmək hüququna malikdir. Əgər daxili
qanunvericilik buna imkan verirsə, göndərici və ya ünvançı üçüncü bir şəxsə kompensasiyanı almağa icazə
verə bilər.
3. Daşınmada iştirak edən və müntəzəm şikayətləri alaraq, iki ay müddətində qəti cavab və ya
aşağıdakı 3,1 və 3.2-ci paraqraflarında göstərilən cavablardan birini verməyən Müdiriyyətin əvəzində qəbul
Müdiriyyəti və ya şəraitdən asılı olaraq, təyinat Müdiriyyəti şikayətçiyə ona çatası müvafiq kompensasiyanı
ödəyə bilər:
3.1. göndərişin zədələnməsinin səbəbinin, ehtimal ki, fors-major şəraitinin təsiri ilə bağlı olması barədə
məlumat;
3.2. göndərişin içərisindəkinə görə tutulub saxlanılması, müsadirə edilməsi və ya səlahiyyətli orqanlar
tərəfindən məhv edilməsi yaxud təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə olunması
barədə məlumat.
4. Reklamasiya blankının tam doldurulmadığı və 3-cü paraqrafda nəzərdə tutulmuş müddəti aşmasına
səbəb olmaqla, əlavə informasiya üçün qaytarılmalı olduğu halda da qəbul Müdiriyyəti və ya şəraitdən asılı
olaraq, təyinat Müdiriyyəti şikayətçiyə çatası kompensasiyanı ödəmək hüququna malikdir.
Maddə 38
Ödənilmiş kompensasiyanın göndəricidən və ya ünvançıdan geri alınma imkanı
1. Əgər kompensasiya ödənildikdən sonra əvvəllər itirilmiş hesab olunan sifarişli və ya qiymətli elan
edilmiş göndəriş və ya içindəkinin bir hissəsi tapılmışdırsa, bu halda ödənilmiş kompensasiya məbləğinin
geri qaytarılması şərti ilə, üç ay ərzində göndərişin göndəriciyə və ya ünvançıya verilə biləcəyi barədə ona
məlumat verilir. Eyni zamanda ondan göndərişin kimə təqdim edilməli olduğu barədə sorğu edilir. İmtina
halında və ya müəyyən edilmiş müddət ərzində cavab alınmadığı halda göstərilən qayda ünvançı barədə və
ya şəraitdən asılı olaraq, göndərici barədə tətbiq edilir.
2. Əgər göndərici və ya ünvançı göndəriş almaqdan imtina edirsə, bu halda həmin göndəriş
Müdiriyyətin və ya lazımi halda, ziyanı ödəmiş Müdiriyyətin ixtiyarına keçir.
3. İtmiş hesab olunan qiyməti elan edilmiş göndəriş sonradan tapıldıqda, içindəkinin dəyəri ödənilmiş
kompensasiya məbləğindən aşağı olduğu aşkar edilərsə, qəsdən artıq qiymətin elan edilməsindən irəli gələn
nəticələrdən asılı olmayaraq, göndərici göndərişin ona çatdırılması zamanı kompensasiya məbləğini geri
qaytarmalıdır.
Fəsil 6
ELEKTRON POÇTU
Maddə 39
Ümumi müddəalar
1. Poçt Müdiriyyətləri öz aralarında elektron poçtu xidmətində iştirak etmək barədə razılıq əldə edə
bilərlər.
2. Elektron poçtu — poçt xidmətinin elə bir növüdür ki, burada göndəricidən fiziki və ya elektron
şəkildə qəbul edilmiş məlumatların orijinala uyğun olaraq və bir neçə saniyə ərzində ötürülməsi üçün
elektrik kanallarından istifadə olunur və ya məlumatlar ünvançıya fiziki və ya elektron şəkildə çatdırılır.
Məlumat fiziki formada qəbul edildiyi halda o, elektron yolu ilə, bir qayda olaraq, mümkün qədər ən uzaq
məsafələrə ötürülür və ünvançı üçün mümkün qədər ən münasib fiziki formada bərpa edilir. Fiziki formada
olan məlumat ünvançıya bağlı şəkildə, məktub korrespondensiyası göndərişi kimi təqdim edilir.
3. Elektron poçtu üzrə tariflər Müdiriyyətlər tərəfindən dəyərə və bazar tələblərinə uyğun olaraq təyin
edilir.
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Maddə 40
Faks rabitəsi xidməti
1. Bürofaks tipli xidmətlər qamması mətn və illüstrasiyaları orijinala uyğun olaraq, faks xidməti
vasitəsilə ötürməyə imkan verir.
Maddə 41
Teleçap xidməti
1. Xidmətlər qamması EHM-də (fərdi Kompüter, mərkəzi EHM elektron maşına) tərtib olunmuş mətn
və illüstrasiyaların ötürülməsini həyata keçirməyə imkan verir.
ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASI BARƏDƏ MÜDDƏALAR: POÇT MÜDİRİYYƏTLƏRİ
ARASINDA MÜNASİBƏTLƏR
Fəsil 1
MƏKTUB KORRESPONDENSİYASI GÖNDƏRİŞLƏRİNİN İŞLƏNİLMƏSİ
Maddə 42
Xidmətin keyfiyyəti sahəsində məqsədlər
1. Müdiriyyətlər daxil olan və ya çıxan prioriter və aviagöndərişlərin, eləcə də yerüstü və qeyriprioritet göndərişlərin işlənilməsi müddətini təyin etməlidir. Bu müddət onların daxili xidmətlərinin
müvafiq göndərişlərinə tətbiq edilən müddətlərdən az münasib olmamalıdır.
2. Qəbul və təyinat Müdiriyyətləri tərəfindən təyin edilmiş müddətləri oriyentir kimi qəbul edərək və
daşınma vaxtını nəzərə alaraq qəbul Müdiriyyətləri xaricə göndərilən prioritet və aviagöndərişlər üzrə
xidmətin keyfiyyəti sahəsində məqsədləri dərc etməlidir.
3. Poçt Müdiriyyətləri təyin edilmiş müddətlərə əməl edilməsini Beynəlxalq Büro və ya Regional
İttifaqlar tərəfindən təşkil olunmuş sorğular vasitəsi ilə, yaxud ikitərəfli razılaşmalar əsasında vaxtaşırı
olaraq yoxlayır.
4. Təyin edilmiş müddətlərə əməl edilməsini həmçinin Poçt Müdiriyyətləri tərəfindən digər nəzarət
sistemləri vasitəsi ilə də xüsusi halda xarici nəzarət yoxlayışları zamanı müntəzəm olaraq yoxlamaq
lazımdır.
5. İmkan daxilində Müdiriyyətlər xidmətin keyfiyyətinə nəzarət sistemini beynəlxalq poçt depeşləri
istər daxil olan, istərsə də çıxan üzrə tətbiq edirlər; burada söhbət, imkan daxilində, qəbul anından çatdırma
anına qədər keçirilən tam nəzarətdən gedir.
6. Bütün üzv ölkələr öz beynəlxalq poçt xidmətlərinin istismarında onlar üçün sorğu əhəmiyyəti olan
qəbulun son müddətləri barədə aktuallaşdırılmış məlumatı Beynəlxalq Büroya təqdim edirlər.
7. İmkan daxilində məlumatlar prioritet və qeyri-prioritet poçt axınları üçün ayrı-ayrılıqda təqdim
edilməlidir.
Maddə 43
Göndərişlərin mübadiləsi
1. Müdiriyyətlər, onlardan birinin və ya bir neçəsinin vasitəçiliyi ilə göndərişləri bir-birinə istər bağlı
depeşlərdə, istərsə də açıq tranzitlə xidmətin tələbatına və rahatlığına uyğun olaraq göndərir.
2. Əgər poçtun daşınması hər hansı bir ölkədən tranzitlə keçməklə, bu ölkənin Poçt Müdiriyyətinin
iştirakı olmadan həyata keçirilirsə, həmin Müdiriyyət bu barədə qabaqcadan məlumatlandırılmalıdır.
Tranzitin bu cür forması tranzit ölkənin Poçt Müdiriyyətinin üzərinə məsuliyyət qoymur.
3. Müdiriyyətlər öz aralarında müvafiq razılaşma əldə etdikləri şəraitdə, yerüstü poçt depeşlərini hava
yolu ilə məhdud prioritetlə göndərmək hüququna malikdir və bu Müdiriyyətlər həmin depeşləri öz
ölkələrinin aeroportlarında alırlar.
4. Mübadilə Reqlamentin müddəaları əsasında həyata keçirilir.
Maddə 44
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Hərbi hissələrlə aparılan bağlı depeş mübadiləsi
1. Bağlı depeşlərlə mübadilə digər ölkələrin quruyol, dəniz və ya hava yolları xidmətlərinin vasitəsi
ilə aşağıdakılar arasında həyata keçirilə bilər:
1.1. üzv ölkələrdən birinin poçt müəssisələri ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sərəncamında olan
hərbi bölmələrin komandanlıqları arasında;
1.2. bu hərbi bölmələrin komandanlıqları arasında;
1.3. üzv ölkələrdən birinin Poçt müəssisələri və həmin ölkənin ölkə xaricində yerləşən dəniz və ya
hava bölmələrinin, hərbi gəmi və ya təyyarələrinin komandanlıqları arasında;
1.4. eyni bir ölkənin dəniz, hava bölmələrinin hərbi gəmi və ya təyyarələrinin komandanlıqları
arasında.
2. 1-ci paraqrafda göstərilən depeşlərə yığılmış məktub korrespondensiyası göndərişləri yalnız bu
depeşləri alan və ya göndərən hərbi bölmələrin və ya qərargahların, eləcə də gəmi və ya təyyarə
ekipajlarının üzvləri tərəfindən göndərilə və ya alına bilər. Bu göndərişlərə tətbiq edilən tariflər və
göndərilmə şərtləri sərəncamında hərbi bölmənin olduğu yaxud gəmi və ya təyyarələrin məxsus olduğu
ölkənin Poçt Müdiriyyətlərinin qaydalarına uyğun müəyyən edilir.
3. Xüsusi razılaşma istisna edilməklə, hərbi bölməni öz sərəncamına götürmüş yaxud hərbi gəmi və
ya təyyarənin məxsus olduğu ölkənin Müdiriyyəti depeşlərin tranzit üzrə xərclərini, son xərcləri və hava
daşınması xərclərini müvafiq Müdiriyyətlərə ödəməyə borcludur.
Maddə 45
Xidmətlərin öz işini müvəqqəti dayandırması
1. Əgər fövqəladə şərait nəticəsində hər hansı Poçt müdiriyyəti müvəqqəti olaraq xidmət işini tam və
ya qismən dayandırmağa məcburdursa, o, bu barədə marağı olan Müdiriyyətlərə dərhal xəbər verməlidir.
Fəsil 2
MƏSULİYYƏTİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
Maddə 46
Poçt rəhbərlikləri arasında məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi
1. Əks hal sübut olunmayınca, məsuliyyət, göndərişi qeyd-şərtsiz qəbul edərək və təhqiqatın aparılması
üçün bütün lazımi vasitələr əlində olmaqla, bu göndərişin nə ünvançıya çatdırılmasını, nə də digər
Müdiriyyətə düzgün qaydada ötürülməsini (bu həqiqətən də olmuşdursa) müəyyənləşdirə bilməyən
Müdiriyyətin üzərinə düşür.
2. Əgər itki, oğurluq və ya zədələnmə halları göndərilmə zamanı baş vermişdirsə və bu hadisələrin
hansı ölkənin ərazisində və ya xidmətində baş verdiyini müəyyən etmək mümkün deyildirsə, bu halda
müvafiq Müdiriyyətlər ziyanı bərabər hissələrlə (yarıbayarı) ödəyir.
3. Bir Müdiriyyətin digər Müdiriyyətlərə görə məsuliyyəti heç bir halda, bu Müdiriyyət tərəfindən
qəbul olunmuş qiymət elan edilməsinin ən yüksək həddindən artıq ola bilməz.
4. Qiyməti elan edilmiş göndərişlər xidmətini təmin etməyən Poçt Müdiriyyətləri qiyməti elan edilmiş
göndərişlərin bağlı depeşlərdə daşınması zamanı bu göndərişlərə görə sifarişli göndərişlər üçün nəzərdə
tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır. Poçt Müdiriyyətləri istifadə etdikləri gəmilərdə və təyyarələrdə
qiymətli əşyaların daşınmasına görə məsuliyyət daşımadığı hallarda da, həmin qayda tətbiq edilir.
5. Əgər itki, oğurluq və ya zədələnmə halları qiyməti elan edilmiş göndərişlər xidmətini təmin etməyən
aralıq Müdiriyyətin ərazisində və ya xidmətində baş vermişdirsə, bu halda qəbul Müdiriyyəti aralıq
Müdiriyyətin bağlamadığı ziyanı ödəyir. Ziyanın ölçüsünün aralıq Müdiriyyət tərəfindən qəbul olunmuş
qiymət elan edilməsinin ən yüksək həddindən artıq olduğu hallarda da, eyni qayda tətbiq edilir.
6. Ləğv edilməsi mümkün olmayan gömrük rüsumları və digər vergilər göndərişin itkisi, oğurlanması
və ya zədələnməsi üçün məsuliyyət daşıyan Müdiriyyətin hesabına aid edilir.
7. Kompensasiyanı ödəmiş Müdiriyyət bu ödənişi almış şəxsin hüquqlarını ödənişin məbləği
hüdudlarında təmsil etməklə, lazımi halda ziyanı ünvançıdan və ya göndəricidən yaxud üçüncü şəxslərdən
ala bilər.
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Fəsil 3
TRANZİT XƏRCLƏRİ VƏ SON XƏRCLƏR
1. 50-ci maddənin şərtlərinə əməl edilməklə iki Müdiriyyət arasında və ya eyni bir ölkənin iki
müəssisəsi arasında, bir və ya bir neçə digər Müdiriyyətin xidmətlərinin (üçüncü xidmətlər) vasitəçiliyi ilə
mübadilə olunan bağlı depeşlərin daşınmasına görə tranzit xərclərin ödənişi tutulur. Bu ödəniş quruyol və
dəniz tranziti xidmətlərinin göstərilməsinə görə olan kompensasiyadır.
2. Açıq tranzitlə göndərilən göndərişlər üçün həmçinin tranzit xərcləri alına bilər. Tətbiq üsulları
Reqlamentdə müəyyənləşdirilmişdir.
Maddə 48
Tranzit xərcləri şkalaları:
1. Tranzit xərcləri aşağıdakı cədvəldə göstərilən şkalalara uyğun olaraq hesablanır:
Məsafələr
1
1.1. quruyol məsafələri km-lə
100 km-dək
100 km-dən 200 km-dək
200 km-dən 300 km-dək
300 km-dən 400 km-dək
400 km-dən 500 km-dək
500 km-dən 600 km-dək
600 km-dən 700 km-dək
700 km-dən 800 km-dək
800 km-dən 900 km-dək
900 km-dən 1000 km-dək
1000 km-dən 1100 km-dək
1100 km-dən 1200 km-dək
1200 km-dən 1300 km-dək
1300 km-dən 1500 km-dək
1500 km-dən 2000 km-dək
2000 km-dən 2500 km-dək
2750 km-dən 3000 km-dək
3000 km-dən 4000 km-dək
4000 km-dən 5000 km-dək
5000 km-dən 6000 km-dək
6000 km-dən 7000 km-dək
7000 km-dən 8000 km-dək
8000 km-dən 9000 km-dək
9000 km-dən 10000 km-dək
10000 km-dən 11000 km-dək
11000 km-dən 12000 km-dək
12000 km-dən 13000 km-dək
13000 km-dən 14000 km-dək
14000 km-dən yuxarı
Məsafələr
1.2. Dəniz yolları, dəniz mili (d.m.)
ilə
1
100 d.m.-dək

1 kq brutto üçün xərclər
2
XAH ilə
0,14
0,17
0,20
0,22
0,24
0,26
0,27
0,29
0,31
0,32
0,34
0,35
0,37
0,39
0,43
0,49
0,53
0,62
0,72
0,81
0,89
0,97
1,05
1,12
1,19
1,26
1,32
1,39
1,45
Bir dəniz mili 1852 km-ə
bərabər olmaqla, kilometrlərlə (km)
2

XAH
ilə
3

185 km-dək

0,17
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100 d.m.-dən
200 d.m.-dən

200 d.m.-dək
300 d.m.-dək

185 km-dən
370 km-dən

370 km-dək
556 km-dək

0,19
0,21

300 d.m.-dən
400 d.m.-dən
500 d.m.-dən
600 d.m.-dən
700 d.m.-dən
800 d.m.-dən

400 d.m.-dək
500 d.m.-dək
600 d.m.-dək
700 d.m.-dək
800 d.m.-dək
900 d.m.-dək

556 km-dən
741 km-dən
926 km-dən
1111 km-dən
1296 km-dən
1482 km-dən

741 km-dək
926 km-dək
1111 km-dək
1296 km-dək
1482 km-dək
1662 km-dək

0,22
0,23
0,24
0,24
0,25
0,25

900 d.m.-dən

1000 d.m.dək
1100 d.m.dək
1200 d.m.dək
1300 d.m.dək
1500 d.m.dək
2000 d.m.dək
2500 d.m.dək
2750 d.m.dək
3000 d.m.dək
4000 d.m.dək
5000 d.m.dək
6000 d.m.dək
7000 d.m.dək
8000 d.m.dək
10000 d.m.dək
1000 d.m.dək
12000 d.m.dək
13000 d.m.dək
14000 d.m.dək

1667 km-dən

1852 km-dək

0,26

1852km-dən

2037 km-dək

0,26

2037 km-dən

2222 km-dək

0,27

2222 km-dən

2408 km-dək

0,27

2408 km-dən

2778 km-dək

0,28

2778 km-dən

3704 km-dək

0,29

3704 km-dən

4630 km-dək

0,31

4630 km-dən

5093 km-dək

0,32

5093 km-dən

5556 km-dək

0,32

5556 km-dən

7408 km-dək

0,34

7408 km-dən

9260 km-dək

0,36

9260 km-dən

11112 km-dək

0,38

1112 km-dən

12964 km-dək

0,40

12964 kmdən
14816 kmdən
16668 kmdən
18520 kmdən
20372 kmdən
22224 kmdən
24076 kmdən
25928 kmdən

14816 km-dək

0,41

16668 km-dək

0,42

18520 km-dək

0,43

20372 km-dək

0,45

22224 km-dək

0,46

24076 km-dək

0,47

25928 km-dək

0,48

1000 d.m.-dən
1100 d.m.-dən
1200 d.m.-dən
1300 d.m.-dən
1500 d.m.-dən
2000 d.m.-dən
2500 d.m.-dən
2750 d.m.-dən
3000 d.m.-dən
4000 d.m.-dən
5000 d.m.-dən
6000 d.m.-dən
7000 d.m.-dən
8000 d.m.-dən
10000 d.m.-dənl
11000 d.m.-dən
12000 d.m.-dən
13000 d.m.-dən
14000 d.m.-dən

0,49
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2. Poçt İstismarı Şurası birinci paraqrafda xatırladılan şkalaları iki Konqres arasındakı müddətdə
yenidən nəzərdən keçirmək və dəyişdirmək hüququna malikdir. Tranzit əməliyyatlarını həyata keçirən
Müdiriyyətlərə ədalətli qaydada bölünmüş kompensasiyaları təmin edən metodologiya sayəsində keçirilən
yenidənbaxılma etibarlı və xarakterik iqtisadi və maliyyə məlumatlarına əsaslanmalıdır. Mümkün
dəyişiklik haqqında qərar Poçt İstismarı Şurasının müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə 49
Son xərclər
1. 50-ci maddənin şərtlərinə əməl edilməklə Digər Müdiriyyətdən məktub korrespondensiyası
göndərişləri alan hər bir Müdiriyyət alınmış beynəlxalq poçta görə göndərici Müdiriyyətdən xərclərin
kompensasiyasını götürmək hüququna malikdir.
2. Kompensasiya
2.1. M kisələr istisna edilməklə, məktub korrespondensiyası göndərişlərinə görə kompensasiya hər kq
üçün 3,427 XAH təşkil edir.
2.2. M kisələrə tətbiq edilən tariflər hər kq üçün 0,653 XAH-a bərabərdir.
2.2.1. Çəkisi 5 kq-dan az olan kisələr son xərclərin kompensasiyası zamanı 5 kq çəkisi olan kisə kimi
götürülür.
3. Yenidənbaxılma mexanizmi
3.1. Əgər hər hansı istiqamətdə il ərzində 150 tondan çox (M kisələr istisna olmaqla) poçt göndərən
və ya qəbul edən Müdiriyyət, göndərilmiş və ya alınmış poçtun 1 kq-a düşən göndərişlərin orta miqdarının
dünya üzrə qəbul edilmiş orta kəmiyyətindən — 17,26 göndərişdən fərqli olduğunu aşkar edirsə, bu
Müdiriyyət tariflərə yenidənbaxılmanı o halda tələb edə bilər ki, əgər dünya üzrə qəbul edilmiş orta
kəmiyyətlə münasibətdə:
3.1.1. göndərişlərin miqdarı 2/1-dən çoxdur və ya;
3.1.2. göndərişlərin miqdarı 14-dən azdır;
3.1.3. əgər poçt axını, Konqres tərəfindən bu məqsədlə tərtib edilmiş siyahıda göstərilmiş inkişaf
etməkdə olan ölkəyə göndərilirsə, bu halda 3.1.2-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş yenidənbaxılma həyata
keçirilir;
3.1.4. əgər bir Müdiriyyət 3.1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş yenidənbaxılmanın tətbiq olunmasını
tələb edirsə, bu halda qarşı Müdiriyyət də (hətta digər istiqamətdə illik poçt axını 150 tondan daha az olarsa
belə) həmçinin həmin qaydanı tətbiq edə bilər.
3.1.4.1. 3.1.4-cü paraqrafdakı müddəa, Konqres tərəfindən bu məqsədlə tərtib edilmiş siyahıda
göstərilmiş inkişaf etməkdə olan ölkələrə tətbiq olunmur.
3.2. Yenidənbaxılma Reqlamentdə müəyyən edilmiş şərtlər əsasında həyata keçirilir.
4. Böyük miqdarda poçt
4.1. Böyük miqdarda poçt üçün təyinat Müdiriyyəti aşağıdakı düsturlardan birinə uyğun olaraq, xüsusi
kompensasiya tələb edə bilər:
4.1.1. hər bir göndərişə görə 0,14 XAH və hər bir kq-a görə 1 XAH ölçüsündə olan orta dünya
tariflərinin tətbiq edilməsi;
4.1.2. təyinat ölkəsində işlənilmə dəyərini əks etdirən, göndərişə görə və hər kq-a tariflərin tətbiq
edilməsi. Bu dəyər Reqlamentdə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq daxili tarifləri özündə əks etdirməlidir.
4.2. 3.1.3-cü paraqrafının müddəalarına qeyd-şərt etməklə, əgər təyinat Müdiriyyəti böyük miqdarda
poçt üçün xüsusi ödəniş tələb edirsə, bu halda göndərən müdiriyyət poçt axınının qalığına 3.1-ci paraqrafına
uyğun olaraq, yenidənbaxılmanı tələb etmək hüququna malikdir.
5. Poçt İstismarı Şurası iki Konqres arasındakı müddətdə 2-ci və 4.1.1-ci paraqraflarda göstərilən
kompensasiyasını dəyişdirmək hüququna malikdir. Həyata keçiriləcək yenidənbaxılma etibarlı iqtisadi və
maliyyə məlumatlarına əsaslanmalıdır. Mümkün dəyişiklik haqqında qərar Poçt İstismarı Şurası tərəfindən
müəyyən edilmiş tarixdən qüvvəyə minir. O, həmçinin 4.2.1-ci paraqrafda göstərilmiş kompensasiya
sisteminin tətbiq edilməsinin üsullarını təyin etmək hüququna malikdir.
6. İstənilən Müdiriyyət 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş kompensasiyadan tam və ya qismən imtina
edə bilər.
7. İkitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər əsasında maraqlı Müdiriyyətlər son xərclərlə bağlı hesabların
ödənilməsi üçün digər kompensasiya sistemlərini tətbiq edə bilər.
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Maddə 50
Tranzit və son xərclərin ödənişindən azad edilmə
1. 7.2.2-ci maddədə göstərilmiş məktub korrespondensiyası göndərişləri, bağlı depeşlərdə qəbul yerinə
qaytarılan çatdırılmamış poçt göndərişləri, həmçinin içərisində boş poçt kisələri olan göndərişlər quruyol
və ya dəniz tranziti üzrə xərclərin və son xərclərin ödənilməsindən azad edilir.
Maddə 51
Tranzit və son xərclər üzrə hesabat
1. Tranzit xərcləri
1.1. Yerüstü poçt üçün tranzit xərcləri üzrə hesabat hər il tranzit Müdiriyyət tərəfindən hər bir qəbul
Müdiriyyəti üçün tərtib edilir. Bu hesabat baxılan il ərzində tranzitlə alınan göndərilmiş depeşlərin çəkisi
əsasında aparılır. Bu zaman 48-ci maddə üzrə təyin edilmiş şkalalar tətbiq edilir.
1.2. Tranzit xərclərini depeşlərin qəbul Müdiriyyəti çəkir. 1.4-cü paraqrafda nəzərdə tutulmuş
istisnanın qəbul edilməsi şərti ilə, bu xərclər tranzit ölkə kimi depeşlərin göndərilməsini həyata keçirmiş və
ya depeşlərin quruyol və ya dəniz daşınmasında onun xidməti iştirak etmiş ölkələrin Müdiriyyətlərinə
ödənilir.
1.3. Əgər depeşlərin tranzit keçməklə göndərildiyi ölkənin Müdiriyyəti, bu depeşlərin quruyol və ya
dəniz daşınmasında iştirak etmirsə, bu halda müvafiq tranzit xərcləri təyinat Müdiriyyətinə (əgər bu
Müdiriyyət həmin tranzitlə bağlı xərcləri çəkmişdirsə) ödənilir.
1.4. Tranzit depeşlərin dəniz daşınması üçün xərclər depeşlərin qəbul Poçt Müdiriyyətləri və dəniz
şirkətləri və ya onların vasitəçiləri arasında bilavasitə ödənilə bilər. Müvafiq yükləmə portunun Poçt
Müdiriyyəti qabaqcadan buna öz razılığını bildirməlidir.
1.5. Əgər illik saldo 163,35 XAH-dan çox deyilsə, bu halda Müdiriyyət-debitor tranzit xərclərin
ödənilməsindən azad edilir.
2. Son xərclər
2.1. M kisələr istisna edilməklə, məktub korrespondensiyası göndərişləri üçün son xərclər üzrə illik
hesabat baxılan il ərzində alınmış depeşlərin faktiki çəkisi əsasında Müdiriyyət-kreditor tərəfindən tərtib
edilir. Bu zaman 49-cu maddədə təyin edilmiş tariflər tətbiq olunur.
2.2. M kisələri üçün son xərclər üzrə illik hesabat çəki əsasında 49-cu maddədə müəyyən edilmiş
müddəalara uyğun olaraq tərtib edilir.
2.3. İllik çəkinin təyin edilməsinin mümkün olması üçün depeşlərin qəbul Müdiriyyəti daim hər bir
depeş üçün aşağıdakıları göstərməlidir:
poçtun çəkisi (M kisələri istisna edilməklə);
5 kq-dan yuxarı çəkisi olan M kisələrinin çəkisi;
5 kq-a qədər çəkisi olan M kisələrinin sayı.
2.4. Əgər böyük miqdarda göndərişlərin miqdarını və çəkisini təyin etmək zəruri olarsa, bu halda
həmin kateqoriyalı poçt üçün Reqlamentdə göstərilmiş üsullar tətbiq olunur.
2.5. Maraqlı Müdiriyyətlər öz qarşılıqlı münasibətlərində son xərclərin hesabatının müxtəlif statistik
metodlarla həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə edə bilərlər. Onlar həmçinin Reqlamentdə nəzərdə
tutulmuş statistik dövrdən fərqli olan dövrlük barədə də razılaşa bilərlər.
2.6. Əgər illik saldo 326,70 XAH-dan çox deyilsə, bu halda Müdiriyyət-debitor son xərclərin
ödənilməsindən azad edilir.
3. Hər bir Müdiriyyət illik nəticələri, bu nəticələr, onun fikrinə görə həqiqilikdən xeyli fərqlənirsə,
arbitraj üzrə komissiyanın baxılmasına vermək hüququna malikdir. Bu arbitraj Ümumi Reqlamentin 128ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada yaradılır. Arbitrlər məhkəmə qaydasında tranzit və ya son
xərclərin ödəniləcək məbləğini təyin etmək hüququna malikdir.
Fəsil 4
HAVA YOLLARI İLƏ DAŞINMALARLA BAĞLI XƏRCLƏR
Maddə 52
Ümumi prinsiplər
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1. Hava yolunun bütün məsafəsi boyu daşınma üzrə xərclər aşağıdakı qaydada ödənilir:
1.1. əgər söhbət bağlı depeşlərdən gedirsə, qəbul ölkəsinin Müdiriyyəti hesabına;
1.2. əgər söhbət səhv göndərilmiş korrespondensiya da daxil olmaqla, açıq tranzitlə göndərilən prioritet
və aviagöndərişlərdən gedirsə, bu göndərişləri digər Müdiriyyətə ötürən Müdiriyyətin hesabına.
2. Bu qaydalar həmçinin, tranzit rüsumlardan azad olunmuş aviadepeşlərə, açıq tranzitilə göndərilən
prioritet göndərişlərə və aviagöndərişlərə də tətbiq edilir.
3. Əgər ölkə daxilində hava daşımaları üzrə orta-tarazlaşdırılmış keçid məsafəsi 300 km-dən çox
olarsa, bu halda öz ölkəsi daxilində beynəlxalq poçtun hava daşımasını təmin edən hər bir təyinat
Müdiriyyəti, bu daşıma ilə bağlı əlavə xərclərin kompensasiyasını almaq hüququna malikdir. Əgər pulsuz
daşıma barədə razılaşma yoxdursa, bu halda xarici ölkədən daxil olan bütün prioritet depeşlər və
aviadepeşlər üçün, onların daxildə hava yolu ilə daşınmamasından asılı olmayaraq, yuxarıda göstərilən
xərclər eyni qaydada olmalıdır.
4. Lakin əgər təyinat Müdiriyyəti tərəfindən son xərclər üzrə götürülən kompensasiya başlıca olaraq,
dəyərə və ya daxili tariflərə əsaslanırsa, bu halda daxili hava daşıması üçün xərclərin heç bir əlavə
kompensasiyası həyata keçirilmir.
5. Təyinat Müdiriyyəti orta-tarazlaşdırılmış məsafənin hesablanması zamanı, son xərclərinin
kompensasiyasının hesabatı başlıca olaraq, dəyərə və ya təyinat Müdiriyyətinin daxili tariflərinə əsaslanmış
bütün depeşlərin çəkisini istisna edir.
6. Maraqlı Müdiriyyətlər arasında aviakorrespondensiya barədə xüsusi razılaşma olmadıqda, bu
aviakorrespondensiyanın yerüstü və ya dəniz yolu ilə mümkün daşınması halında 48-ci maddə tətbiq
olunur. Bununla belə, aşağıdakı işlər üçün tranzit xərclərin heç bir ödənişi aparılmır:
6.1. eyni bir şəhərə xidmət göstərən iki aeroport arasında aviadepeşlərin yüklənib boşaldılması;
6.2. depeşlərin şəhərə xidmət göstərən aeroportla həmin şəhərdə yerləşən anbar arasında daşınması,
həmçinin bu depeşlərin yerdən-yerə göndərilməsi məqsədi ilə qaytarılması.
Maddə 53
Əsas tarif və hava yolu ilə daşınmalar üzrə xərclərin hesabatı
1. Müdiriyyətlər arasında hava daşımaları üçün hesabların ödənişinə tətbiq olunan əsas tarif Poçt
İstismarı Şurası tərəfindən təsdiq edilir. Bu tarif Reqlamentdə təyin edilmiş düstur üzrə Beynəlxalq Büro
tərəfindən hesablanır.
2. Bağlı depeşlərin açıq tranzitlə göndərilən prioritet və aviagöndərişlərin daşınması üzrə xərclərin
hesabatı, eləcə də buna aid hesabat metodları Reqlamentdə şərh edilmişdir.
Fəsil 5
FAKS RABİTƏSİ
Maddə 54
Ümumi müddəalar
1. Poçt Müdiriyyətləri digər Poçt Müdiriyyətləri ilə və xarici partnyorlarla faks rabitəsinin qurulması
barədə razılığa gələ bilərlər.
2. Marağı olan Müdiriyyətlər məlumat mübadiləsini həyata keçirmək üçün təchizatçı və texniki vasitə
(elektron avadanlığı və təminatı) seçməkdə sərbəstdir.
3. Şəbəkə xidmətinin təchizatçısı ilə razılaşma əsasında Poçt Müdiriyyətləri bu xidmətlərin ödəniş
üsulu barədə iki tərəfli qaydada saziş bağlayır.
4. Poçt Müdiriyyətləri, faks mübadiləsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xidmət üçün ödəniş aparmayan
hər hansı digər Müdiriyyətlə görə nə maliyyə, nə də hüquqi məsuliyyət daşımır.
Fəsil 6
MÜXTƏLİF MÜDDƏALAR
Maddə 55
Hesabların ödənilməsi
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1. Poçt Müdiriyyətləri arasındakı münasibətlərdə beynəlxalq poçt mübadiləsi üzrə hesabların ödənişi
cari maliyyə əməliyyatı kimi baxıla bilər və bu, maraqlı üzv ölkələrin, bu məsələ üzrə razılaşmalar olduğu
halda, qüvvədə olan beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun həyata keçirilə bilər. Müvafiq razılaşmalar olmadıqda,
hesabların ödənişi Reqlamentin müddəalarına uyğun aparılır.
Maddə 56
Məlumatların təqdim edilməsi, Beynəlxalq Büronun dərc etdiyi xülasələr, sənədlərin saxlanılması,
blanklar
1. Poçt xidmətinin təmin edilməsinə dair məlumatların təqdim olunması, Beynəlxalq Büronun nəşrləri,
sənədlərin saxlanılması və istifadə olunan blanklar barədə müddəalar Reqlamentə aid edilir.
DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
Maddə 57
EMS xidməti
1. EMS xidməti poçt xidmətləri içərisində fiziki cəhətdən ən sürətlisidir. Bu xidmət məktub
korrespondensiyasının, sənədlərin və ya malların ən qısa müddətlərdə qəbulu, ötürülməsi və çatdırılmasını
özündə birləşdirir.
2. EMS xidməti ikitərəfli sazişlər əsasında reqlamentləşdirilir. Bu sazişlərlə dəqiq
müəyyənləşdirilməyən aspektlər İttifaq Aktlarının müvafiq müddəalarına aid olunur.
3. Bu xidmət, imkan daxilində, aşağıdakı elementlərdən ibarət olan loqotip üzrə müəyyən edilir:
narıncı rəngdə qanadın forması;
göy rəngdə EMS hərfləri;
narıncı rəngdə üç üfüqi zolaq.
Loqotip milli xidmətdə istifadə olunan adla tamamlana bilər.
4. Xidmət tarifləri qəbul Müdiriyyəti tərəfindən xərclər və bazar tələbatı nəzərə alınmaqla təyin edilir.
BEŞİNCİ HİSSƏ
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 58
Cinayət təqibedilmə tədbirlərinə dair öhdəliklər
1. Üzv ölkələrin hökumətləri aşağıdakı tədbirləri yerinə yetirməyi və ya həmin zəruri tədbirlərin
görülməsi barədə öz ölkələrinin qanunverici orqanlarına təklif verməyi öz öhdəsinə götürür:
1.1. poçt markalarının (hətta tədavüldən çıxarılmış), beynəlxalq cavab kuponlarının
saxtalaşdırılmasına görə cəza verilməsi üçün;
1.2. aşağıdakıların istifadə edilməsinə və ya dövriyyəyə buraxılmasına görə cəza verilməsi üçün:
1.2.1. saxta (hətta tədavüldən çıxarılmış) və ya istifadədə olmuş poçt markalarının, eləcə də saxta və
ya istifadədə olmuş frankirə maşını və ya mətbəə çap maşını ottisklərini;
1.2.2. saxta beynəlxalq cavab kuponlarının;
1.3. Üzv ölkələrdən birinin Poçt Müdiriyyəti tərəfindən buraxılan marka və vinetkalarla asanlıqla
qarışıq salına bilinəcək dərəcədə imitasiya edilmiş və ya saxtalaşdırılmış marka və vinetkaların
hazırlanması, tədavülə buraxılması və onların poçt xidmətində istifadəsi ilə bağlı hər cür naqis hərəkətlərin
qadağan olunması və qarşısının alınması üçün;
1.4. göndərişə qoyulması Konvensiya və Sazişlərlə birmənalı şəkildə qadağan olunmuş narkotik və
psixotrop, eləcə də partlayıcı, tez alışan və ya digər təhlükəli maddələrin göndərilməsinə görə xəbərdarlıq
edilməsi, lazımi halda isə cəza tədbirlərinin tətbiq olunması üçün.
Maddə 59
Konvensiya və onun icra Reqlamentinə dair təkliflərin təsdiq edilməsi şərtləri
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1. Bu Konvensiya və onun Reqlamentinə dair Konqresə təqdim olunmuş təkliflər iştirak edən və səs
verən üzv ölkələrin əksəriyyəti tərəfindən bəyənildiyi halda qüvvəyə minir. Konqresdə təmsil edilmiş üzv
ölkələrin ən azı yarısı səsvermədə iştirak etməlidir.
2. Qərar qəbul edilməsi üçün Konqres tərəfindən Poçt İstismarı Şurasına verilmiş və ya iki Konqres
arasındakı müddətdə irəli sürülmüş Reqlamentə dair təkliflər Poçt İstismarı Şurası üzvlərinin əksəriyyəti
tərəfindən bəyənildiyi halda qüvvəyə minir.
3. İki Konqres arasındakı müddətdə hazırkı Konvensiyaya dair irəli sürülmüş təkliflər aşağıdakı
qaydalar üzrə qəbul olunduğu halda qüvvəyə minir:
3.1. əgər söhbət Konvensiyanın 1-7 (birinci hissə), 8-11, 13,16-18, 20, 24-26, 34-38, (ikinci hissə),
43.2, 44-51, 55 (üçüncü hissə), 58-60-cı (beşinci hissə) maddələrinə və onun Yekun Protokolunun bütün
maddələrinə dəyişikliklərdən gedirsə, İttifaqın üzv ölkələrinin ən azı yarısının məsləhətə cavab verməsi
şərti ilə, səslərin üçdə iki hissəsi ilə;
3.2. əgər söhbət 3.1-ci paraqrafda xatırladılan müddəalardan savayı, digər müddəalara mahiyyəti üzrə
dəyişikliklərdən gedirsə, İttifaqın üzv ölkələrinin ən azı yarısının məsləhətə cavab verməsi şərti ilə, səslərin
əksəriyyəti ilə;
3.3. əgər söhbət aşağıdakı təkliflər barədə gedirsə, səslərin əksəriyyəti ilə:
3.3.1. 3.1-ci paraqrafda göstərilən müddəalardan savayı, Konvensiya müddəalarına redaksiya
qaydasında dəyişikliklər edilməsi barədə;
3.3.2. Konvensiya müddəalarının və onun Yekun Protokolunun şərh edilməsi barədə.
4. 3.1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş müddəalara baxmayaraq milli qanunvericiliyi təklif olunmuş
dəyişikliyə hələ uyğunlaşa bilməyən hər hansı üzv ölkə Beynəlxalq Büronun Baş direktoruna, bu
dəyişikliyin qəbul edilməsinin onun üçün qeyri-mümkün olduğu barədə yazılı bəyanatla müraciət etmək
hüququna malikdir və bu bəyanat məlum dəyişiklik haqqında məlumatın alındığı andan doxsan gün
müddətində təqdim edilməlidir.
Maddə 60
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və qüvvədə qalma müddəti
1. Bu Konvensiya 1996-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir və növbəti Konqres Aktlarının qüvvəyə
mindiyi tarixə qədər qüvvədə qalır.
2. Bunu təsdiq edərək üzv ölkələrin hökumətlərinin Səlahiyyətli nümayəndələri bu Konvensiyanı bir
nüsxədə imzaladılar və bu Konvensiya saxlanılmaq üçün Beynəlxalq Büronun Baş Direktoruna
veriləcəkdir. Həmin nüsxənin surəti hər bir tərəfdaşa Konqresin keçirildiyi ölkənin hökuməti tərəfindən
çatdırılacaqdır.
Seulda 1994-cü il sentyabrın 14-də imzalanmışdır.
Ümumdünya Poçt Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının
QEYD-ŞƏRTLƏRİ
1. 7-ci maddənin 4-cü bəndinə dair:
«Azərbaycan Respublikasının Poçt Müdiriyyəti rəsmən tanınan korlar cəmiyyətlərinin səs yazılarını
sekoqram şəklində göndərməyə və qəbul etməyə icazə verir».
2. 26-cı maddəyə dair:
«Azərbaycan Respublikasının Poçt Müdiriyyəti içərisində gömrük rüsumu tətbiq edilən əşyalar olan
sadə və sifarişli məktubların göndərişinə icazə vermir».
«Azərbaycan Respublikasının Poçt Müdiriyyəti milli qanunvericiliyə əsasən poçt göndərişlərinin
müsadirə olunması səbəblərini yalnız gömrük orqanlarının verdiyi məlumatlar həddində açıqlamaq
hüququnu özündə saxlayır».
3. 52-ci və 53-cü maddələrə dair:
«Azərbaycan Respublikasının Poçt Müdiriyyəti daşıma haqlarını ancaq aviagöndərişlərin kisə
yarlıklarında (CN 35) və təhvil barədə qaimədə (CN 38) göstərilən reyslər üçün qəbul edəcək».
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“Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair
qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və onun I-X Əlavələrinə qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1977-ci il iyunun 9-da Nayrobi şəhərində imzalanmış “Gömrük
hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati
yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və onun I-X Əlavələrinə qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 19 fevral 2002-ci il
№ 267-IIQ
Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair
qarşılıqlı inzibati yardım haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
PREAMBULA
Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının himayədarlığı altında təsis edilmiş bu Konvensiyaya Razılığa gələn
Tərəflər,
gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının Dövlətlərin iqtisadi, ictimai və maliyyə maraqlarına və
ticarətin hüquqi maraqlarına ziyan vurduğunu nəzərə alaraq,
gömrük qanunvericiliyinin pozulmasına qarşı tədbirlərin Gömrük idarələri arasında əməkdaşlıq yolu
ilə daha səmərəli həyata keçirilə bilməsini və bu cür əməkdaşlığın Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının təsis
edilməsi haqqında Konvensiyanın məqsədlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq,
Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
TƏRİFLƏR
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) «Gömrük qanunvericiliyi»—malların idxalı, ixracı və ya tranzit ilə əlaqədar Gömrük idarələrinin
həyata keçirdiyi və ya rəhbər tutduğu qanunla müəyyən olunan və ya tənzim edilən müddəalardır;
(b) «Gömrük hüquqpozması»—gömrük qanunvericiliyinin hər hansı şəkildə pozulması yaxud
pozulmasına cəhd göstərilməsi;
(c) «Gömrük saxtakarlığı»—şəxsin gömrük orqanını aldatma yolu ilə gömrük qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş idxal və ya ixrac rüsum və vergiləri ödəməkdən tamamilə yaxud qismən yayınması və ya
qadağalara yaxud məhdudiyyətlərə riayət etməməsi və yaxud gömrük qanunvericiliyinə zidd olaraq hər
hansı mənfəət əldə etməsi ilə əlaqədar gömrük hüquqpozmalarıdır;
(ç) «Qaçaqmalçılıq»—malların gömrük sərhədindən hər hansı gizli üsulla keçirilməsindən ibarət
gömrük saxtakarlığı;
(d) «İdxal və ya ixrac rüsum və vergiləri» —göstərilmiş xidmətlərin təxmini dəyərinə
məhdudlaşdırılmış ödəniş və yığımlar istisna olmaqla, malların idxalı və ya ixracı zamanı və yaxud bunlarla
əlaqədar tutulmuş gömrük rüsumları və bütün digər rüsum, vergi, ödəniş və ya başqa yığımlar;
(e) «Şəxs»—kontekst başqa cür tələb etmirsə, fiziki və hüquqi şəxslər;
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(ə) «Şura»—Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının təsis edilməsi haqqında 1950-ci il dekabr ayının 15-də
Brüsseldə qəbul olunmuş Konvensiya tərəfindən yaradılmış təşkilat;
(f) «Daimi Texniki Komitə»—Şuranın Daimi Texniki Komitəsi;
(g) «Ratifikasiya»—ratifikasiya, qəbul və yaxud təsdiq edilmə.
Fəsil II
KONVENSİYANIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
Maddə 2
1. Bu Konvensiyaya olan Əlavələrin birini və ya bir neçəsini qəbul edən Razılığa gələn Tərəflər, bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, öz gömrük idarələrinin gömrük hüquqpozmalarının qarşısının
alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılması sahəsində bir-birlərinə qarşılıqlı yardım
göstərəcəyi barədə razılığa gəlirlər.
2. Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi bu maddənin 1-ci bəndində göstərildiyi kimi, həmin Razılığa
gələn Tərəfin həyata keçirdiyi hər hansı təhqiqat zamanı yaxud məhkəmə və ya inzibati araşdırma ilə
əlaqədar olan qarşılıqlı yardım üçün sorğu verə bilər. Əgər Gömrük idarəsi bu araşdırmanı özü həyata
keçirmirsə, o, qarşılıqlı yardımı bu araşdırmanın aparılmasında yalnız öz səlahiyyəti çərçivəsində xahiş edə
bilər. Eyni qaydada, əgər araşdırma sorğu alan idarənin ölkəsində aparılırsa, həmin idarə tələb olunan
yardımı bu araşdırmanın aparılmasında öz səlahiyyəti çərçivəsində göstərir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş qarşılıqlı yardım başqa Razılığa gələn Tərəfin adından
şəxslərin həbs edilməsi və ya rüsum, vergi, yığım, cərimə və ya digər pul məbləğlərinin qaytarılması üçün
sorğuları nəzərdə tutmur.
Maddə 3
Əgər Razılığa gələn Tərəf tələb olunan yardımın onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya digər vacib
milli maraqlarına xələl gətirilməsini, yaxud hər hansı dövlət və ya özəl müəssisənin hüquqi ticarət
maraqlarına zidd olduğu hesab edirsə, o bu yardımı göstərməkdən imtina edə və yaxud, onu müəyyən şərtlər
və ya tələblər yerinə yetirildikdə göstərə bilər.
Maddə 4
Əgər bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi digər Razılığa gələn tərəfə yardım üçün sorğu edirsə
və bu sorğunun özünə edildiyi təqdirdə, onu yerinə yetirmək iqtidarında deyilsə, o bu fakta sorğuda diqqət
yetirməlidir. Bu sorğunun yerinə yetirilməsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qərarından asılıdır.
Fəsil III
YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİNİN ÜMUMİ PROSEDURLARI
Maddə 5
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq verilən və ya əldə olunan hər hansı məlumat, sənədlər və ya digər
informasiya:
(a) məhkəmə və ya inzibati araşdırmanın aparılması zamanı istifadə də daxil olmaqla, yalnız bu
Konvensiyada göstərilmiş məqsədlər üçün və məlumat verən Gömrük İdarəsi tərəfindən qoyula biləcək
məhdudiyyətlərə uyğun olaraq istifadə olunacaqdır; və
(b) məlumatı alan ölkədə həmin ölkənin ərazisində eyni xarakterli məlumat, sənədlər və digər
informasiyaya aid edilən məxfilik və rəsmi sirr səviyyəsində qorunacaqdır.
2. Bu cür məlumat, sənədlər və ya digər informasiya yalnız məlumat verən Gömrük İdarəsinin yazılı
razılığı olduqda və həmin idarə tərəfindən qoyulmuş məhdudiyyətlərə və bu maddənin 1-ci (b) bəndinin
müddəalarına uyğun olaraq digər məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.
Maddə 6
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1. Razılığa gələn Tərəflər arasında bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş məlumatlar bilavasitə Gömrük
İdarələri arasında ötürülməlidir. Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri bu cür məlumatların
ötürülməsinə məsuliyyət daşıyan xidmətləri və ya vəzifəli şəxsləri təyin etməli və həmin xidmətlərin və ya
vəzifəli şəxslərin ad və ünvanlarını Şuranın Baş katibinə təqdim etməlidir. Baş katib bu məlumatı Razılığa
gələn digər Tərəflərə verəcəkdir.
2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi öz ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyə
müvafiq olaraq, yardım üçün sorğunu yerinə yetirmək məqsədilə bütün zəruri tədbirləri görür.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi yardım üçün sorğuya mümkün qədər tez bir
zamanda cavab verir.
Maddə 7
1. Yardım üçün sorğular bu Konvensiyaya uyğun, bir qayda olaraq, yazılı surətdə təqdim edilir; onlar
tələb olunan məlumatları əks etdirməlidir və faydalı ola biləcək sənədlərlə müşayiət olunur.
2. Yazılı sorğular Razılığa gələn Tərəflər üçün məqbul olan dildə olmalıdır. Bu cür sorğuları müşayiət
edən sənədlər, ehtiyac olduqda, hər iki tərəf üçün məqbul olan dilə tərcümə olunur.
3. Razılığa gələn Tərəflər bütün hallarda yardım üçün sorğuları və müşayiət olunan sənədləri ingilis
və ya fransız dillərində və həmin sənədləri müşayiət edən ingilis və ya fransız dillərinə edilmiş tərcüməni
qəbul edir.
4. Xüsusilə təxirəsalınmaz hallarda, yardım üçün sorğular yazılı surətdə edilmədiyi təqdirdə, sorğu
alan Razılığa gələn Tərəf yazılı surətdə təsdiqi tələb edə bilər.
Maddə 8
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq, ekspert və ya şahidlərə çəkilmiş bütün xərcləri sorğu edən Razılığa
gələn Tərəf öz üzərinə götürür. Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsində çəkilmiş
başqa xərclərin geri qaytarılmasına dair bütün iddialardan imtina edir.
Fəsil IV
MÜXTƏLİF MÜDDƏALAR
Maddə 9
Bu Konvensiyanın əsas məqsədlərinin həyata keçirilməsinə kömək etmək məqsədi ilə Şura və Razılığa
gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması
və aradan qaldırılması üçün məsul olan xidmətləri arasında şəxsi və bilavasitə əlaqələrin saxlanılmasını
təmin edir.
Maddə 10
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Razılığa gələn Tərəfin qəbul etdiyi hər hansı bir Əlavə, yaxud
Əlavələr bu Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və həmin Razılığa gələn Tərəfə münasibətdə
Konvensiyaya edilən hər bir istinada bu cür Əlavəyə yaxud Əlavələrə edilən istinad da daxil olur.
Maddə 11
Bu Konvensiyanın müddəaları müəyyən Razılığa gələn Tərəflərin göstərdiyi və ya gələcəkdə göstərilə
biləcək daha böyük qarşılıqlı yardıma mane olmur.
Fəsil V
ŞURANIN VƏ DAİMİ TEXNİKİ KOMİTƏNİN ROLU
Maddə 12
1. Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq Şura Konvensiyanın tətbiqi və inkişaf etdirilməsində
məsuldur.
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2. Daimi Texniki Komitə bu məqsədlərlə Şuranın səlahiyyətli altında və Şura tərəfindən verilmiş hər
hansı göstərişlərə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
(a) lazım bildikdə bu Konvensiyaya düzəlişlərə dair təklifləri Şuraya təqdim etmək;
(b) Konvensiyanın müddəalarının şərhinə dair rəylər təqdim etmək;
(c) narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı tədbirlər və incəsənət
əsərlərinin, əntiq əşyaların və digər mədəni mülkiyyətin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı tədbirlər sahəsində
digər beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səlahiyyətli orqanları, BMT-nin
təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təşkilatı (UNESCO) və Beynəlxalq Kriminal Polis Təşkilatı /
İnterpol ilə əlaqə saxlamaq;
(ç) Konvensiyanın ümumi məqsədlərinin həyata keçirilməsinə kömək etmək, xüsusilə də gömrük
hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılmasını sadələşdirmək
üçün yeni metod və prosedurların tədqiq edilməsi, iclasların çağırılması və s. məqsədlə tədbir görmək;
(d) Konvensiyanın müddəaları ilə əlaqədar Şura tərəfindən təyin oluna biləcək vəzifələri yerinə
yetirmək.
Maddə 13
Şurada və Daimi Texniki Komitədə səsvermə məqsədləri üçün hər bir Əlavə ayrıca Konvensiya kimi
nəzərə alınacaqdır.
Fəsil VI
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 14
İki yaxud daha artıq Razılığa gələn Tərəf arasında bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı hər
hansı bir mübahisə onlar arasında danışıqlar yolu ilə həll olunacaqdır.
Maddə 15
1. Şuranın üzvü olan hər hansı Dövlət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan hər hansı dövlət
yaxud bu təşkilatın ixtisaslaşdırılmış agentlikləri
a) Konvensiyanı ratifikasiya haqqında qeyd-şərtsiz imzalamaqla;
b) Ratifikasiya haqqında qeyd-şərtlə Konvensiya imzalandıqdan sonra ratifikasiya sənədini saxlanmaq
üçün təqdim etməklə; və ya
s) Konvensiyaya qoşulmaqla
bu Konvensiyanın* Razılığa gələn Tərəfi ola bilər.
2. Bu Konvensiya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş Dövlətlər tərəfindən Şuranın Brüsseldəki
Qərargahında 1978-ci il 30 iyun tarixinədək imzalanmaq üçün açıqdır. Həmin vaxtdan etibarən Konvensiya
onların qoşulması üçün açıq olacaqdır.
3. Ən azı bir Əlavə qəbul etməyin vacib olduğunu nəzərə alaraq, bu Konvensiyanın imzalanması,
ratifikasiya edilməsi yaxud ona qoşulma zamanı bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş hər bir Dövlət
qəbul etdiyi Əlavəni yaxud Əlavələri qeyd etməlidir. Dövlət bir və ya bir neçə Əlavənin sonradan qəbul
edilməsi barədə Şuranın Baş katibinə xəbər verə bilər.
4. Ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədlər Şuranın Baş Katibinə saxlanmaq üçün təqdim edilir.
5. Gömrük və ya iqtisadi ittifaqlar öz Üzv Dövlətləri ilə birlikdə, yaxud öz Üzv Dövlətlərinin bu
Konvensiyaya Razılığa gələn Tərəflər olduqdan sonra, bu maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərinin müddəalarına
uyğun olaraq həmçinin bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri ola bilərlər. Lakin bu cür ittifaqlar səs
vermək hüququna malik olmayacaqlar.
Maddə 16
1. Bu Konvensiya 15-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş Dövlətlərdən beşinin onu ratifikasiya
haqqında qeyd-şərtsiz imzalamasından yaxud ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədləri saxlanmaq
üçün təqdim etməsindən üç ay sonra qüvvəyə minir.
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2. Bu Konvensiya onu beş Dövlətin ratifikasiya haqqında qeyd-şərtsiz imzalamasından yaxud
ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədlərini saxlanmaq üçün təqdim etməsindən sonra bu Konvensiyanı
ratifikasiya haqqında qeyd-şərtsiz imzalayan, ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər hansı Razılığa gələn
Tərəfə münasibətdə həmin Razılığa gələn Tərəfin ratifikasiya haqqında qeyd-şərtsiz imzalamasından,
yaxud ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədini saxlamaq üçün təqdim etməsindən üç ay sonra qüvvəyə
minir.
3. Bu Konvensiyaya olan hər bir Əlavə iki Dövlətin həmin Əlavəni qəbul etməsindən üç ay sonra
qüvvəyə minir. İki Dövlətin qəbul etdiyi Əlavəni sonradan qəbul edən hər hansı Razılığa gələn Tərəf üçün
həmin Əlavə adı çəkilən Razılığa gələn Tərəfin qəbul etməsini bildirməsindən üç ay sonra qüvvəyə minir.
Lakin Razılığa gələn Tərəf üçün heç bir Əlavə Konvensiyanın həmin Razılığa gələn Tərəf üçün qüvvəyə
minməsindən əvvəl qüvvəyə minməyəcəkdir.
Maddə 17
1. Hər hansı bir Dövlət bu Konvensiyanı ratifikasiya haqqında qeyri-şərtsiz imzaladığı yaxud
ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədlərini saxlanmaq üçün təqdim etdiyi zamanda, yaxud ondan sonra
istənilən vaxt beynəlxalq münasibətlərə cavab verən ərazilərin hamısına və ya müəyyən bir hissəsinə bu
Konvensiyanın yayıldığı barədə Şuranın Baş katibinə təqdim etdiyi bildirişlə bəyan edə bilər. Belə bildiriş
Şuranın Baş katibi tərəfindən alındıqdan üç ay sonra qüvvəyə minir. Lakin, Konvensiya həmin Dövlət üçün
qüvvəyə minənə qədər Konvensiya bildirişdə qeyd olunan ərazilərə tətbiq olunmur.
2. Beynəlxalq münasibətlərə cavab verən hər hansı bir əraziyə bu Konvensiyanın yayıldığı barədə bu
maddənin 1-ci bəndinə uyğun bildiriş göndərən hər hansı bir Dövlət, bu Konvensiyanın 19-cu maddəsində
nəzərdə tutulmuş proseduraya uyğun olaraq, Konvensiyanın həmin əraziyə daha tətbiq olunmayacağı
barədə Şuranın Baş Katibinə bildirə bilər.
Maddə 18*
Hər bir Razılığa gələn Tərəf o zaman Konvensiya və ya Əlavələrə qoşulmuş yaxud onun bütün
müddəalarını qəbul etmiş hesab olunur ki, Konvensiyaya qoşulan və ya bir Əlavəni ayrıca qəbul edən
zaman yaxud ondan sonra istənilən vaxt, o, Şuranın Baş katibinə qoşulmaq iqtidarında olmadığı müddəalara
dair hər hansı şərtlər barədə bildirmiş olsun. O, şərtlər irəli sürdüyü müddəaları müntəzəm olaraq nəzərdən
keçirməyi öhdəsinə götürür və şərtləri geriyə götürdüyü təqdirdə Şuranın Baş Katibinə bildiriş verir.
Maddə 19
1. Bu Konvensiyanın müddəti qeyri-məhduddur lakin, hər hansı bir Razılığa gələn Tərəf bu
Konvensiyanın 16-cı maddəsinə uyğun olaraq, onun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, istənilən vaxt onu
denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya yazılı şəkildə Şuranın Baş katibinə saxlanmaq üçün təqdim ediləcək sənədlə bildirilir.
3. Denonsasiya Şuranın Baş katibi tərəfindən denonsasiya haqqında sənədi aldıqdan altı ay sonra
qüvvəyə minir.
4. Bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinin müddəaları bu Konvensiyaya olan Əlavələrə də tətbiq edilir
və hər hansı bir Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanın 16-cı maddəsinə uyğun olaraq, Əlavələrin qüvvəyə
mindiyi tarixdən sonra istənilən vaxt qəbul etdiyi bir və ya bir neçə Əlavədən imtina etməsi hüququna
malikdir. Qəbul etdiyi bütün Əlavələrdən imtina edən hər hansı bir Razılığa gələn Tərəf Konvensiyanı
denonsasiya etmiş hesab olunur.
5. Konvensiya denonsasiya edən yaxud qəbul etdiyi bir və ya bir neçə Əlavədən imtina edən hər hansı
bir Razılığa gələn Tərəf Konvensiyaya uyğun olaraq əldə edilmiş hər hansı məlumat, sənədlər və ya digər
informasiyanın onda qaldığı müddət ərzində bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin müddəalarını yerinə yetirir.
Maddə 20
1. Şura bu Konvensiyaya düzəlişlər tövsiyə edə bilər.
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2. Tövsiyə olunmuş hər hansı bir düzəlişin mətni Şuranın Baş katibi tərəfindən bu Konvensiyaya bütün
Razılığa gələn Tərəflərə, Konvensiyanı imzalamış digər Dövlətlərə və Şuranın bu Konvensiyaya Razılığa
gələn Tərəflər olmayan Üzv Dövlətlərinə göndərilir.
3. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq göndərilən təklif olunmuş hər hansı düzəliş bütün Razılığa gələn
Tərəflərə münasibətdə təklif olunmuş düzəlişin göndərilməsi tarixindən iki il müddət ərzində Razılığa gələn
Tərəf olan Dövlət tərəfindən Şuranın Baş katibinə təklif olunmuş düzəlişlə bağlı heç bir etiraz
bildirilmədikdə, bu müddət bitdikdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində müəyyən olunmuş iki il müddətin bitməsinə qədər Razılığa gələn
Tərəf olan Dövlət tərəfindən Şuranın Baş katibinə təklif olunmuş düzəlişlə bağlı etiraz irəli sürülübsə,
düzəliş qəbul edilməmiş hesab olunur və heç bir qüvvəyə malik olmur.
Maddə 21
1. Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər hansı bir Razılığa gələn Tərəf ratifikasiya
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlamaq üçün təqdim etdiyi tarixdə qüvvəyə minmiş hər hansı düzəlişləri
qəbul etmiş hesab olunur.
2. Bu və ya digər Əlavəni qəbul etmiş hər hansı bir Razılığa gələn Tərəf Əlavənin qəbul edilməsi
barədə Şuranın Baş katibinə bildiriş verdiyi tarixdə qüvvəyə minmiş həmin Əlavəyə hər hansı bir düzəliş
qəbul edilmiş hesab olunur.
Maddə 22
Şuranın Baş Katibi bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri, Konvensiyanı imzalamış digər
Dövlətləri, Şuranın üzvü olan, lakin bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəf olmayan Üzv Dövlətlərə və
Birləşmiş Millətlər təşkilatının Baş katibinə aşağıdakılar barədə bildiriş verir:
a) bu Konvensiyanın 15-ci maddəsinə uyğun olaraq imzalanmalar, ratifikasiyalar, qoşulmalar və
bildirişlər;
b) 16-cı maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın və Əlavələrin hər birinin qüvvəyə mindiyi tarix;
c) 17-ci maddəyə uyğun olaraq alınmış bildiriş;
ç) 19-cu maddədə nəzərdə tutulmuş denonsasiya;
d) 20-ci maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş hesab olunan hər hansı düzəliş və onun qüvvəyə mindiyi
tarix.
Maddə 23
Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci
maddəsinə uyğun olaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydə alınır.
Aşağıda imza edənlər lazımi qaydada səlahiyyət almış, bunları təsdiq edərək bu Konvensiyanı
imzalamışlar.
Nayrobidə, min doqquz yüz yetmiş yeddinci il iyunun doqquzunda hər iki mətn eyni qüvvəyə malik
olmaqla, ingilis və fransız dillərində vahid orijinal nüsxədə imzalanmışdır və Şuranın Baş katibinə
saxlanmaq üçün təqdim ediləcəkdir. Şuranın Baş katibi bu Konvensiyanın 15-ci maddəsinin 1-ci bəndində
göstərilmiş bütün Dövlətlərə təsdiq edilmiş surətləri göndərəcəkdir.
ƏLAVƏ I
Öz təşəbbüsü əsasında Gömrük İdarəsi tərəfindən yardım
1. Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi, öz təşəbbüsü əsasında, öz normal fəaliyyəti dövründə
meydana çıxan və Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində ciddi Gömrük hüquqpozmasının törədilməsinə
ehtimal etməyə əsas verən hər hansı mühüm xarakterli məlumatı Razılığa gələn digər Tərəfin Gömrük
İdarəsinə verir. Veriləcək məlumat xüsusən şəxslərin, malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsinə aid
olmalıdır.
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2. Münasib hesab olunduqda, bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi, öz təşəbbüsü əsasında, I
bənddə göstərilən informasiyaya kömək məqsədi ilə sənədləri, hesabatları, şahidlik ifadələrini və ya təsdiq
olunmuş surətləri Razılığa gələn digər Tərəfin Gömrük idarəsinə verir.
3. Bir Razılığa gələn Tərəfin birinin Gömrük İdarəsi, öz təşəbbüsü əsasında birbaşa marağı olan
Razılığa gələn digər Tərəfin Gömrük İdarəsinə gömrük hüquqpozmalarında maddi yardım sayıla bilən və
xüsusən bu hüquqpozmaların törədilməsinin yeni metod və vasitələri ilə bağlı istənilən məlumatı verir.
ƏLAVƏ II
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin
təyin edilməsində sorğu əsasında yardım
1. Öz ölkəsində hər hansı bir ciddi Gömrük hüquqpozmasının törədilməsinə ehtimal etməyə əsas
olduqda, Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu ilə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin Gömrük
İdarəsi idxal və ixrac rüsum və vergilərinin düzgün təyin edilməsinə kömək edə biləcək bütün mümkün
olan məlumatı verir.
2. Razılığa gələn Tərəf o zaman öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş hesab olunur ki, o, məsələn, sorğuya
müvafiq cavab olaraq aşağıdakı mövcud olan məlumat və sənədləri verir:
(a) gömrük məqsədləri üçün malların dəyərinə dair: ixrac və ya idxal ölkəsinin gömrük orqanlarına
təqdim olunmuş kommersial fakturalar və ya şərait tələb etdikdə, gömrük orqanları tərəfindən təsdiq
edilmiş və ya edilməmiş surətləri; cari ixrac və idxal qiymətlərini göstərən sənədlər; malların ixrac və ya
idxal zamanı edilmiş dəyər bəyannaməsinin surəti; ixrac və ya idxal ölkəsində çap olunmuş ticari
kataloqlar, qiymət siyahıları və s.
(b) malların tarif təsnifatına dair: malların tarif təsnifatını müəyyən etmək üçün laboratoriya xidmətləri
tərəfindən aparılan təhlillər; ixrac və ya idxal zamanı bəyan edilən tarifin təsviri.
(c) malların mənşə ölkəsinə dair: tələb olunduğu halda, ixrac zamanı bəyan edilən mənşə bəyannaməsi;
ixrac ölkəsində malların Gömrük Statusu (gömrük tranziti, gömrük anbarı, müvəqqəti idxal, sərbəst zona,
sərbəst dövriyyə, müvəqqəti ixrac və s.)
ƏLAVƏ III
Sorğu əsasında nəzarət tədbirləri ilə bağlı yardım
Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusuna əsasən, Razılığa gələn digər Tərəfin Gömrük
İdarəsi həmin Gömrük İdarəsinə aşağıdakılar barədə məlumat verir:
(a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin gömrük orqanlarına təqdim edilmiş yük gömrük bəyannaməsinə
kömək olan rəsmi sənədlərin həqiqiliyi;
(b) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə idxal olunmuş malların digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisindən qanuni yolla ixrac olunması;
(c) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisindən ixrac olunmuş malların digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisinə qanuni yolla idxal olunması.
ƏLAVƏ IV
Sorğu əsasında müşahidə ilə bağlı yardım
Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu əsasında, digər Razılığa gələn Tərəfin Gömrük
İdarəsi öz səlahiyyət və imkanları çərçivəsində aşağıdakılar üzərində müəyyən müddət ərzində xüsusi
müşahidə təşkil edir:
(a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində Gömrük hüquqpozmalarında peşəkar və ya adətkar
surətdə iştirak etməsi əsaslı olaraq şübhəli hesab edilən xüsusi şəxslərin hərəkəti, xüsusilə də onun öz
ərazisinə daxil olması və onu tərk etməsi;
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(b) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin məlumatına görə həmin Razılığa gələn
Tərəfin ərazisinə və ya onun ərazisindən mühüm qeyri-qanuni dövriyyəsinə səbəb ola bilən xüsusi malların
keçirilməsi;
(c) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə qeyri-qanuni idxal üçün istifadə olunmasını ehtimal
etməyə əsas verən malların saxlanılması üçün xüsusi yerlər;
(ç) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində Gömrük hüquqpozmasının törədilməsində istifadə
olunmasına ehtimal etməyə əsaslı olan xüsusi daşıma vasitələri, gəmilər, təyyarələr və ya digər nəqliyyat
vasitələri, və sonra sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinə hesabat verir.
ƏLAVƏ V
Sorğu əsasında digər Razılığa gələn Tərəfin adından arayış və bildirişlər
1. Razılığa gələn bir Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu əsasında, digər Razılığa gələn tərəfin Gömrük
İdarəsi öz ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində təhqiq olunan hər hansı bir Gömrük hüquqpozması ilə bağlı sübutları əldə etmək üçün arayışlar
aparır və bu hüquqpozma ilə əlaqəli olan hər hansı axtarışda olan şəxslərdən yaxud şahidlərdən və ya
ekspertlərdən izahat alır və arayışın yekunlarını, həmçinin bütün sənəd və digər sübutları sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinə çatdırır.
2. Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin yazılı sorğusu əsasında, digər Razılığa gələn Tərəfin
Gömrük İdarəsi, öz ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq, bu Konvensiyanın əhatə
dairəsinə düşən hər hansı məsələyə dair, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qəbul etdiyi hər hansı tədbir və
qərarlarla öz ərazisində yaşayan əlaqəli şəxslərinə özü yaxud səlahiyyətli orqanlar vasitəsi ilə bildiriş verir.
ƏLAVƏ VI
Gömrük vəzifəli şəxslərinin xaricdəki məhkəmə və ya tribunalların qarşısında çıxışı
Yalnız yazılı şəkildə verilmiş hər hansı bir şahidlik ifadəsi kifayət etmədikdə, bir Razılığa gələn
Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu əsasında, digər Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi öz imkanları
çərçivəsində vəzifəli şəxslərinə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində Gömrük hüquqpozması ilə
əlaqədar keçirilən məhkəmə və ya tribunalda şahid və ya ekspert qismində çıxış etmək səlahiyyətini verir.
Çıxış etmək üçün sorğuda, xüsusi olaraq, vəzifəli şəxsin iştirak edəcəyi iş və onun səlahiyyəti
göstərilməlidir. Sorğunu qəbul edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi məhkəmədə çıxış edən vəzifəli
şəxslərə səlahiyyət verdiyi zaman həmin vəzifəli şəxslərin şahidlik ifadələrini verməsində bütün
məhdudiyyətləri bəyan edir.
ƏLAVƏ VII
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin gömrük vəzifəli şəxslərin digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
iştirakı
1. Xüsusi Gömrük hüquqpozması üzərində təhqiqat aparan bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük
İdarəsinin sorğusu əsasında, digər Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi, müvafiq hesab olunduqda, sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin xüsusi təyin olunmuş vəzifəli şəxslərinə öz idarəsində olan müvafiq kitablar,
jurnallar və digər sənədlər və ya informasiya vasitələrində məlumat axtarmaq, həmin sənədlərin surətini
çıxarmaq və ya hüquqpozması ilə bağlı hər hansı məlumatı və ya təfsilatları əldə etmək səlahiyyəti verir.
2. Yuxarıda göstərilən 1-ci bəndin müddəalarının icrasında sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin vəzifəli
şəxslərinə onların təhqiqatlarının aparılmasını asanlaşdırmaq üçün bütün mümkün yardım və əməkdaşlıq
təmin edilməlidir.
3. Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin yazılı sorğusu əsasında, digər Razılığa gələn Tərəfin
Gömrük İdarəsi, müvafiq hesab olunduqda, sorğu edən idarənin vəzifəli şəxslərinə sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfə aid olan Gömrük hüquqpozmalarının təhqiqatı və ya rəsmi hesabatı ilə əlaqədar sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində iştirak etmək səlahiyyətini verir.
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ƏLAVƏ VIII
Xaricdə aparılan təhqiqatlarda iştirak
Hər iki Razılığa gələn Tərəf üçün münasib hesab olunduqda, bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük
İdarəsinin vəzifəli şəxsləri digər Razılığa gələn Tərəfin sorğusu əsasında həmin Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində aparılan təhqiqatlarda iştirak edir.
ƏLAVƏ IX
Məlumatın toplanması
1. Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri aşağıda bundan sonra müəyyən edilən beynəlxalq
əhəmiyyətli məlumatı Şuranın Baş katibinə verir.
2. Şuranın Baş katibi Razılığa gələn Tərəflərin ona verilən məlumatların mərkəzi sorğu kartotekasını
yaradır və onu daim yeniləyir və həmin məlumatı gömrük saxtakarlığı ilə bağlı yeni və təkrar olunan
istiqamətlərə aid qısa icmallar və tədqiqatların hazırlanmasında istifadə edir. O, faydasını itirmiş və ya
köhnəlmiş məlumatı ləğv etmək məqsədi ilə kartotekanı müntəzəm olaraq nəzərdən keçirir.
3. Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri Şuranın Baş katibinin sorğusu əsasında və həmçinin
Konvensiyanın və bu Əlavənin digər müddəalarına uyğun olaraq bu Əlavənin 2-ci bəndində adı çəkilən
qısa icmalların və tədqiqatların hazırlanmasında zəruri olan əlavə məlumatlarla Baş katibi təmin edir.
4. Şuranın Baş katibi Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri tərəfindən təyin olunmuş xidmətlərə
və ya vəzifəli şəxslərinə mərkəzi kartotekada olan xüsusi məlumatları, həmin məlumatları faydalı hesab
etdiyi təqdirdə və bu Əlavənin 2-ci bəndində adı çəkilən qısa icmalları və tədqiqatları yayır.
5. Şuranın Baş katibi sorğu əsasında Razılığa gələn Tərəfləri bu Əlavənin müddəalarına uyğun digər
mövcud olan məlumatla təmin edir.
6. Şuranın Baş katibi məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəfi öz dövri sənədinə daxil etdiyi hər
hansı məhdudiyyəti qəbul edir.
7. Məlumatı vermiş Razılığa gələn Tərəf məlumatın mərkəzi sorğu kartotekasından və həmin məlumatı
alan Razılığa gələn Tərəflərin təsis edildiyi jurnallardan ardıcıl olaraq ləğv edilməsini və onun gələcək
istifadəsinə yol verməməsini tələb etmək hüququna malikdirlər.
HİSSƏ I
ŞƏXSLƏR
Bölmə I
QAÇAQMALÇILIQ
8. Bu bölməyə aid olan bildirişlər aşağıdakılara dair məlumatı təqdim edir:
(a) Qaçaqmalçılıqda məhkum olunan şəxslər; və
(b) müvafiq hallarda, hətta məhkəmə işləri başa çatmadıqda, bildiriş verən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində qaçaqmalçılıqda şübhəli olan və ya qaçaqmalçılığın keçirilməsi zamanı tutulan şəxslər.
Bu o deməkdir ki, öz milli qanunvericiliyi üzrə belə bildirişləri verməyin qadağan olunduğuna görə
Razılığa gələn Tərəflər əlaqəli şəxslərin adını və ya əlamətlərini verməkdən imtina etdikdə, onlar buna
baxmayaraq, bu bölmədə sadalanan mümkün qədər çox bəndlər üzrə bildiriş verir.
Xüsusən, çatdırılacaq məlumat həbs etməklə və ya 2,000 ABŞ dolları təşkil edən ekvivalent məbləğdən
artıq cərimələrlə nəticələnən və ya səbəb ola bilən hüquqpozmalarla məhdudlaşdırılır.
9. Veriləcək məlumat mümkün qədər aşağıdakıları əhatə edir:
(A) Fiziki Şəxslər
(a) Soyadı
(b) Adı
(c) Qızlıq soyadı (tətbiq edilirsə)
(ç) Təxəllüsü və ya ləqəbi
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(d) Peşəsi
(e) Ünvan (hazırkı)
(ə) Doğulduğu yer və tarix
(f) Vətəndaşlığı/milliyyəti
(g) Yaşadığı ölkə və son 12 ayda səfər etdiyi ölkələr
(ğ) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi, ölkə və verildiyi tarix daxil olmaqla
(h) Fiziki əlamətləri:
(1) Cins
(2) Boy
(3) Çəki
(4) Bədən quruluşu
(5) Saç
(6) Gözlər
(7) Üzün rəngi
(8) Fərqli əlamətləri və xüsusiyyətləri
(x) Hüquqpozmanın qısa əlamətləri (hüquqpozmaya aid olan malların növü, miqdarı və mənşə ölkəsi,
istehsalçı, yükgöndərən və daşıyıcı daxil olmaqla) və onun aşkar olunmasına səbəb olan şərait
(ı) Cəzanın və/və ya çıxarılan hökmün ölçüsü və mahiyyəti
(i) Digər qeydlər, danışılan dil və (mövcud olduqda) qeydə alınmış hər hansı öncəki ittihamlar daxil
olmaqla
(j) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla)
(B) Hüquqi şəxslər (şirkətlər)
(a) Adı
(b) Ünvan
(c) Əleyhinə hüquqi akt tərtib edilən firmanın əsas vəzifəli şəxslərinin və ya işçilərinin adı və müvafiq
hesab olduqda (A) Hissəsində, (a)-(1) bəndlərində göstərilən şəxsiyyəti təsdiq edən məlumat
(ç) Aid olan beynəlmiləl şirkət
(d) Aparılan biznesin xarakteri
(e) Hüquqpozmanın növü
(ə) Hüquqpozmanın xüsusiyyətləri (istehsalçı, yükgöndərən və daşıyıcı daxil olmaqla) və onun aşkar
olunmasına səbəb olan şərait
(f) Cəzanın ölçüsü
(g) Digər qeydlər, (mövcud olduqda) qeydə alınmış öncəki ittihamlar daxil olmaqla
(ğ) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla).
10. Ümumi qayda kimi Şuranın Baş katibi fiziki şəxslərə aid olan məlumatı ən azı onların
vətəndaşlıq/milliyyət və yaşadığı ölkələrə və son 12 ayda şəxsin səfər etdiyi ölkələrə yayır.
Bölmə II
QAÇAQMALÇILIQDAN FƏRQLİ DİGƏR GÖMRÜK SAXTAKARLIQLARI
11. Bu bölməyə aid olan bildirişlər aşağıdakılara dair məlumatı təqdim edir:
(a) qaçaqmalçılıqdan fərqli digər gömrük saxtakarlığında məhkum olunan şəxslər;
(b) müvafiq hallarda, hətta məhkəmə işləri başa çatmadıqda, belə saxtakarlıqda şübhəli olan şəxslər.
Bu o deməkdir ki, öz milli qanunvericiliyi üzrə belə bildirişləri verməyin qadağan olunduğuna görə
Razılığa gələn Tərəflər əlaqəli şəxslərin adını və ya əlamətlərini verməkdən imtina etdikdə, onlar buna
baxmayaraq, bu bölmədə sadalanan mümkün qədər çox bəndlər üzrə bildiriş verir.
Xüsusən, çatdırılacaq məlumat həbs etməklə və ya 2,000 ABŞ dolları təşkil edən ekvivalent məbləğdən
artıq cərimələrlə nəticələnən və ya səbəb ola bilən hüquqpozmalarla məhdudlaşdırılır.
12. Veriləcək məlumat mümkün olduğu qədər aşağıdakıları əhatə edir:
(a) Adı (və ya şirkətin adı) və ünvan
(b) Əleyhinə hüquqi akt tərtib edilən şirkətin əsas vəzifəli şəxslərinin adları və şəxsiyyəti təsdiq edən
məlumat
(c) Malların növü
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(ç) Məncə ölkəsi
(d) Aid olan beynəlmiləl şirkət
(e) Satıcının adı və ünvanı
(ə) Yükgöndərənin adı və ünvanı
(f) Cəlb edilən digər tərəflərin adları və ünvanları (alış və satış agentləri, digər vasitəçi şəxs və s.)
(g) Malların ixrac olunduğu liman(lar) və yer(lər)
(ğ) Hüquqpozmanın qısa təfsilatı və onun aşkar olunmasına səbəb olan şərait
(h) Cəzanın ölçüsü və gəlir itkisi (əgər varsa)
(x) Digər qeydlər (mövcud olduqda), öncə qeydə alınmış məhkumlar daxil olmaqla
(ı) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla)
HİSSƏ II
QAÇAQMALÇILIQ VƏ DİGƏR SAXTAKARLIQLARIN METODLARI, O CÜMLƏDƏN
ALDATMA, SAXTALAŞDIRMA VƏ DƏYİŞDİRMƏ İLƏ SAXTAKARLIQ
13. Bu hissəyə aid olan bildirişlər mühüm beynəlxalq maraq kəsb edən hallarda qaçaqmalçılıq və digər
saxtakarlıq metodları, gizlətmə, aldatma, saxtalaşdırma və ya dəyişdirmə ilə saxtakarlıq metodları barədə
məlumatı təmin edir. Razılığa gələn Tərəflər qaçaqmalçılığın və digər saxtakarlığın məlum olan hər bir
metodun istifadəsi barədə və həmçinin yeni, qeyri-adi və mümkün metodu barədə xəbər verir və beləliklə,
bu sahədə qaçaqmalçılığın hazırkı istiqamətləri aşkar olunur.
14. Veriləcək məlumat mümkün qədər aşağıdakılar əhatə edir:
(a) Qaçaqmalçılıq və digər saxtakarlıqların, aldatma, saxtalaşdırma və dəyişdirmə ilə saxtakarlıq
metodlarının təsviri. Əgər mövcuddursa, istifadə olunan bütün nəqliyyat vasitələrinin təsviri (növü, modeli,
qeydiyyat nömrəsi və s.). Tətbiq olunduqda, beynəlxalq Konvensiya ilə təsdiq olunmuş qurğulu
konteynerlərin və ya nəqliyyat vasitələrinin sertifikatı və ya qeydiyyat lövhəsi barədə məlumat və həmçinin
plombların, bağlayıcı qurğuların, plomblama vasitələrinin və ya konteynerlərin və ya nəqliyyat
vasitələrinin digər hissələrinin pozulması barədə məlumat
(b) tətbiq olunduqda, gizlətmə yerinin təsviri, mümkün olduqda fotoşəkli və ya eskizi daxil olmaqla
(c) Aid olan malların təsviri
(ç) Aldatma, saxtalaşdırma və dəyişdirmənin mahiyyəti və təsviri; aldatma, saxtalaşdırma və
dəyişdirmə ilə tərtib olunmuş sənədlərin, gömrük plomblarının, qeydiyyat lövhələrinin və s. istifadəsi
(d) Digər qeydlər, aşkar olunmaya səbəb olan şəraitlər daxil olmaqla
(e) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla)
HİSSƏ III
QAÇAQMALÇILIĞA CƏLB EDİLMİŞ GƏMİLƏR
15. Bu hissəyə aid olan bildirişlər qaçaqmalçılığa cəlb edilmiş bütün növ gəmilər barədə məlumatı
təmin edir, lakin əsasən, beynəlxalq əhəmiyyətli hallarla məhdudlaşdırılır.
16. Mövcud olduqda və milli qanunvericiliyə müvafiq verilə biləcək məlumat aşağıdakıları əhatə edir:
(a) Gəminin adı və qısa təsviri (paroxod, teploxod; tonnaj, xarici görünüş və s.)
(b) Sahibin/icarəçinin adı və ünvanı
(c) Bayraq
(ç) Qeydiyyat limanı və əgər fərqlidirsə, mənzil limanı
(d) Sahibinin adı və vətəndaşlığı / milliyyəti (və mümkündürsə, əsas vəzifəli şəxslər)
(e) Hüquqpozmanın mahiyyəti, müsadirə olunmuş malların təsviri daxil olmaqla
(ə) Tətbiq olunduqda, gizlətmə yerinin təsviri (mümkün olduqda fotoşəkil və ya eskiz) və aşkar
olunmaya səbəb olmuş şəraitin təsviri
(f) Müsadirə olunmuş malların mənşə ölkəsi
(g) Birinci yükləmə limanı
(ğ) Son təyinat limanı
(h) (g) və (ğ) arasında dayanacaq limanları
(x) Digər qeydlər (eyni gəmi, xəttə üzən gəmi, gəmiçilik idarəsi, gəminin fraxtı və ya gəmini icarəyə
götürənin cəlb edildiyi qaçaqmalçılıq hallarının sayı və s.)
(ı) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla).
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ƏLAVƏ X
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılığına qarşı aparılan fəaliyyətə yardım
1. Bu Əlavənin müddəaları narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin sui-istifadəsinə qarşı tədbir
görmək səlahiyyətinə malik olan müxtəlif orqanların fəaliyyətinin koordinasiyası sahəsində milli səviyyədə
qüvvədə olan tədbirlərin tətbiq edilməsini məhdudlaşdırmamalıdır. Onlar həm də Narkotik Vasitələr barədə
1961-ci il tarixli Vahid Konvensiyasının, 1971-ci il tarixli Psixotrop Maddələr barədə Konvensiyanın
müddəalarının bu Əlavəni qəbul etmiş və həmin Konvensiyalara qoşulmuş Tərəflər tərəfindən həyata
keçirilməsinə maneə yox, onlara əlavə olmalıdır.
2. Bu Əlavənin narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığına dair müddəaları,
müvafiq hesab olduqda və Gömrük İdarələrinin səlahiyyəti çərçivəsində, bu cür qaçaqmalçılıqla bağlı
aparılan maliyyə əməliyyatlarını da əhatə edir.
Öz təşəbbüsləri əsasında Gömrük İdarələrinin məlumat mübadiləsi
3. Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri, öz təşəbbüsləri əsasında və gecikdirilmədən, birbaşa
maraqlı olan digər Gömrük İdarəsinə aşağıdakılara dair mövcud olan məlumatı verir:
(a) Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığını törədən və ya şübhə doğuran
yaxud səbəb ola bilən əməliyyatlar;
(b) Yuxarıdakı (a) bəndində göstərilən əməliyyatlarla məşğul olması məlum olan şəxslər və ya milli
qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin şəxslərə aid məlumatın verilə bilməsini nəzərə alaraq bu
əməliyyatların aparılmasında şübhə doğuran şəxslər və belə əməliyyatlarda istifadə olunan və ya istifadə
olunması şübhə doğuran yük maşınları, gəmilər, təyyarələr və digər nəqliyyat vasitələri barədə məlumat;
(c) narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığında istifadə olunan yeni vasitə və
metodlar;
(ç) qaçaqmalçılığın obyekti olan, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr kimi ilk hazırlanan və ya
istifadə olunan məhsullar.
Müşahidəyə aid sorğu əsasında yardım
4. Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu əsasında digər Razılığa gələn Tərəfin Gömrük
İdarəsi öz səlahiyyət və imkanları çərçivəsində aşağıdakılar üzərində müəyyən müddət ərzində xüsusi
müşahidə təşkil edir:
(a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılığında peşəkar və ya adətkar surətdə iştirak etməsi əsaslı olaraq şübhəli hesab edilən xüsusi
şəxslərin hərəkəti, xüsusilə də onun öz ərazisinə daxil olması və onu tərk etməsi;
(b) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin məlumatına görə həmin Razılığa gələn
Tərəfin ərazisinə və ya onun ərazisindən mühüm qeyri-qanuni dövriyyəsinə səbəb ola bilən narkotik
vasitələrin və ya psixotrop maddələrin keçirilməsi;
(c) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə qeyri-qanuni idxal üçün istifadə olunmasını ehtimal
etməyə əsas verən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ehtiyatlarının saxlanılması üçün xüsusi
yerlər;
(ç) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılığının törədilməsində istifadə olunmasına ehtimal etməyə əsaslı olan xüsusi daşıma vasitələri,
gəmilər, təyyarələr və ya digər nəqliyyat vasitələri; və sonra sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük
İdarəsinə hesabat verir.
Sorğu əsasında, Razılığa gələn digər Tərəfin adından arayışlar
5. Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu əsasında, Razılığa gələn digər Tərəfin
Gömrük İdarəsi öz ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq, sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində təhqiq olunan narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı ilə bağlı
sübutları əldə etmək üçün arayışlar aparır və bu qaçaqmalçılıqla bağlı olan hər hansı axtarışda olan
şəxslərdən yaxud şahidlərdən və ya ekspertlərdən izahat alır və arayışın yekunlarını, həmçinin bütün sənəd
və digər sübutları sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinə çatdırır.
Bir Razılığa gələn Tərəfin gömrük vəzifəli şəxslərinin, Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində
fəaliyyəti
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6. Yalnız yazılı şəkildə verilmiş hər hansı bir şahidlik ifadəsi kifayət etmədikdə, bir Razılığa gələn
Tərəfin Gömrük İdarəsinin sorğusu əsasında, Razılığa gələn digər Tərəfin Gömrük İdarəsi öz imkanları
çərçivəsində öz vəzifəli şəxslərinə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində narkotik vasitələrin və ya
psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı ilə əlaqədar keçirilən məhkəmə və ya tribunalda şahid və ya ekspert
qismində çıxış etmək səlahiyyətini verir. Çıxış etmək üçün sorğu xüsusi olaraq, vəzifəli şəxsin iştirak
edəcəyi iş və onun səlahiyyəti göstərilməlidir. Sorğunu qəbul edən Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsi
məhkəmədə çıxış edən vəzifəli şəxslərə səlahiyyət verdiyi zaman həmin vəzifəli şəxslərin şahidlik
ifadələrini verməsində bütün məhdudiyyətləri bəyan edir.
7. Bir Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin yazılı sorğusu əsasında Razılığa gələn digər Tərəfin
Gömrük İdarəsi, müvafiq hesab olunduqda və öz səlahiyyət və imkanları çərçivəsində, sorğu edən idarənin
vəzifəli şəxslərinə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə aid olan narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılığının təhqiqatı və ya rəsmi hesabatı ilə əlaqədar sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
iştirak etmək səlahiyyətini verir.
8. Hər iki Razılığa gələn Tərəf üçün münasib hesab olunduqda və onların ərazilərində qüvvədə olan
qanunvericiliyə uyğun olaraq, Razılığa gələn Tərəfin Gömrük İdarəsinin vəzifəli şəxsləri, Razılığa gələn
digər Tərəfin sorğusu əsasında, həmin Razılığa gələn Tərəfin ərazisində aparılan təhqiqatlarda iştirak edir.
Məlumatın toplanması
9. Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri beynəlxalq əhəmiyyətli olan aşağıdakı məlumatı Şuranın
Baş Katibinə verirlər.
10. Şuranın Baş Katibi Razılığa gələn Tərəflərin ona verilən məlumatların mərkəzi sorğu kartotekasını
yaradır və onu daim yeniləyir və həmin məlumatı narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılığı ilə bağlı yeni və təkrar olunan istiqamətlərə aid qısa icmallar və tədqiqatların
hazırlanmasında istifadə edir. O, faydasını itirmiş və köhnəlmiş məlumatı ləğv etmək məqsədi ilə
kartotekanı müntəzəm olaraq nəzərdən keçirir.
11. Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri Şuranın Baş katibinin sorğusu əsasında və həmçinin
Konvensiyanın və bu Əlavənin digər müddəalarına uyğun olaraq, bu Əlavənin 10-cu bəndində adı çəkilən
qısa icmalların və tədqiqatların hazırlanmasında zəruri olan əlavə məlumatlarla Baş katibi təmin edir.
12. Şuranın Baş Katibi Razılığa gələn Tərəflərin Gömrük İdarələri tərəfindən təyin olunmuş xidmətlərə
və ya vəzifəli şəxslərinə mərkəzi kartotekada olan xüsusi məlumatları, həmin məlumatları faydalı hesab
etdiyi təqdirdə və bu Əlavənin 10-cu bəndində adı çəkilən qısa icmalları və tədqiqatları yayır.
13. Şuranın Baş Katibi, məlumatı çatdıran Razılığa gələn Tərəfin etiraz etmədiyi təqdirdə, mərkəzi
kartotekada olan narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığına dair məlumatı, həmin
məlumatları faydalı hesab etdiyi halda və bu Əlavənin 10-cu bəndində göstərilən məsələ üzrə hazırlana
bilən qısa icmalları və tədqiqatları Şuranın digər üzvləri tərəfindən təyin olunmuş xidmətlərə və ya vəzifəli
şəxslərə, BMT-nin səlahiyyətli orqanlarına, Beynəlxalq Kriminal Polis Təşkilatına /İnterpol və bu məsələdə
razılaşmalar əldə edilmiş digər beynəlxalq təşkilatlara yayır.
14. Şuranın Baş katibi sorğu əsasında bu Əlavədə göstərilən məlumatın toplanmasına uyğun olaraq,
bu Əlavəni qəbul edən Razılığa gələn Tərəfləri digər mövcud olan məlumatla təmin edir.
Mərkəzi kartoteka, Hissə I: Şəxslər
15. Mərkəzi kartotekanın bu hissəsinə aid olan bildirişlər aşağıdakılar barədə məlumatı təmin edir:
(a) qaçaqmalçılıqda məhkum olunan şəxslər; və
(b) müvafiq olduqda, hətta məhkəmə işləri başa çatmadıqda, bildiriş verən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində qaçaqmalçılıqda şübhəli olan və ya qaçaqmalçılığın keçirilməsi zamanı tutulan şəxslər.
Bu o deməkdir ki, öz milli qanunvericiliyi üzrə belə bildirişləri verməyin qadağan olunduğuna görə
Razılığa gələn Tərəflər əlaqəli şəxslərin adını və ya əlamətlərini verməkdən imtina etdikdə, onlar buna
baxmayaraq, mərkəzi kartotekanın bu hissəsində sadalanan mümkün qədər çox bəndlər üzrə bildiriş verir.
16. Veriləcək məlumat mümkün qədər aşağıdakıları əhatə edir:
(a) Soyadı
(b) Adı
(c) Qızlıq soyadı (tətbiq edilirsə)
(ç) Təxəllüsü və ya ləqəbi
(d) Peşəsi
(e) Ünvan (hazırkı)
(ə) Doğulduğu yer və tarix
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(f) Vətəndaşlığı / milliyyəti
(g) Yaşadığı ölkə və son 12 ayda səfər etdiyi ölkələr
(ğ) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin növü və nömrəsi, ölkə və verildiyi tarix daxil olmaqla
(h) Fiziki əlamətləri:
(1) Cins
(2) Boy
(3) Çəki
(4) Bədən quruluşu
(5) Saç
(6) Gözlər
(7) Üzün rəngi
(8) Fərqli əlamətləri və xüsusiyyətləri
(x) Hüquqpozmanın qısa əlamətləri (hüquqpozmaya aid olan malların növü, miqdarı və mənşə ölkəsi,
istehsalçı, yükgöndərən və daşıyıcı daxil olmaqla) və onun aşkar olunmasına səbəb olan şərait
(ı) Cəzanın və / və ya çıxarılan hökmün ölçüsü və mahiyyəti
(i) Digər qeydlər, danışılan dil və (mövcud olduqda) qeydə alınmış hər hansı öncəki ittihamlar daxil
olmaqla
(j) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla)
17. Ümumi qayda kimi, Şuranın Baş katibi mərkəzi kartotekanın I hissəsinə aid olan məlumatı ən azı
vətəndaşlıq/milliyyət və yaşadığı ölkələrə və son 12 ayda əlaqəli şəxsin səfər etdiyi ölkələrə yayır.
Mərkəzi kartoteka, Hissə II: Metodlar
18. Mərkəzi kartotekanın bu Hissəsinə aid olan bildirişlər mühüm beynəlxalq maraq kəsb edən bütün
hallarda narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığının metodları, o cümlədən gizlətmə
metodlarına dair məlumatları təmin edir. Razılığa gələn Tərəflər qaçaqmalçılığın məlum olan metodlarının
hər bir istifadəsi barədə və həmçinin yeni, qeyri-adi və ya mümkün metodu barədə xəbər verir və bununla
bu sahədə mövcud istiqamətləri təyin edə bilər.
19. Veriləcək məlumat mümkün olduğu qədər aşağıdakıları əhatə edir:
(a) Qaçaqmalçılıq metodlarının təsviri. Əgər mümkündürsə, istifadə olunan bütün nəqliyyat
vasitələrinin təsviri (növü, modeli, qeydiyyat nömrəsi və s.). Tətbiq olunduqda, beynəlxalq Konvensiya ilə
təsdiq olunmuş qurğulu konteynerlərin və ya nəqliyyat vasitələrinin sertifikatı və ya qeydiyyat lövhəsi
barədə məlumat və həmçinin plombların, bağlayıcı qurğuların, plomblama vasitələrinin və ya
konteynerlərin və ya nəqliyyat vasitələrinin digər hissələrinin pozulması barədə məlumat
(b) Tətbiq olunduqda, gizlətmə yerinin təsviri, mümkün olduqda fotoşəkli və ya eskizi daxil olmaqla
(c) Aid olan malların təsviri
(ç) Digər qeydlər, aşkar olunmaya səbəb olan şəraitlər daxil olmaqla
(d) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla)
Mərkəzi sorğu kartotekası, Hissə III: Qaçaqmalçılığa cəlb olunmuş gəmilər
20. Mərkəzi kartotekanın bu hissəsinə aid olan bildirişlər narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılığına cəlb edilmiş bütün növ gəmilər barədə məlumatı təmin edir, lakin əsasən, beynəlxalq
əhəmiyyətli olan hallarda məhdudlaşdırılır.
21. Mövcud olduqda və milli qanunvericiliyə müvafiq verilə biləcək məlumat aşağıdakıları əhatə edir:
(a) Gəminin adı və qısa təsviri (paroxod, teploxod; tonnaj, xarici görünüş və s.)
(b) Sahibin / icarəçinin adı və ünvanı
(c) Bayraq
(ç) Qeydiyyat limanı və əgər fərqlidirsə, mənzil limanı
(d) Sahibinin adı və vətəndaşlığı / milliyyəti (və mümkündürsə, əsas vəzifəli şəxsləri)
(e) Hüquqpozmanın mahiyyəti, müsadirə olunmuş malların təsviri daxil olmaqla
(ə) Tətbiq olunduqda, gizlətmə yerinin təsviri (mümkün olduqda, fotoşəkil və ya eskiz) və aşkar
olunmaya səbəb olmuş şəraitin təsviri
(f) Müsadirə olunmuş malların mənşə ölkəsi
(g) Birinci yükləmə limanı
(ğ) Son təyinat limanı
(h) (g) və (ğ) arasında dayanacaq limanlar
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(x) Digər qeydlər (eyni gəmi, xəttə üzən gəmi, gəminin fraxta götürən və ya gəmini icarəyə götürənin
cəlb edildiyi qaçaqmalçılıq hallarının sayı və s.)
(i) Məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf (arayış nömrəsi daxil olmaqla).
* 27 iyul 1989-cu il tarixdə qüvvəyə minmiş Protokoldakı düzəlişlərilə
* Düzəlişlərlə 20-ci maddədə nəzərdə tutulan sadələşdirilmiş proseduraya müvafiq olaraq, 7 oktyabr 1995ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Belarus Respublikası Hökuməti arasında "İkiqat
vergiqoymanın aradan qaldırılması, gəlirlərə və əmlaka münasibətdə vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Belarus Respublikası Hökuməti arasında 2001-ci il avqustun
8-də Bakı şəhərində imzalanmış "İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması, gəlirlərə və əmlaka
münasibətdə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiya təsdiq
edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV,
Bakı şəhəri, 1 fevral 2002-ci il
№ 256-IIQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Belarus Respublikası Hökuməti arasında ikiqat
vergiqoymanın aradan qaldırılması, gəlirlərə və əmlaka münasibətdə vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti
İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması, gəlirlərə və əmlaka münasibətdə vergilərin ödənilməsindən
yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya bağlamaq məqsədi ilə
aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1. Bu Konvensiya, vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin adından gəlirlərə və
əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq olunur.
2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə — gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən
yaxud gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlərdən,
müəssisələrin ödədikləri əmək haqqının ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından əldə
olunmuş gəlirlərdən tutulan bütün vergilər aiddir.
3. Konvensiya aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
a) Azərbaycan Respublikasında:
(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
(iii) əmlak vergisi
(bundan sonra «Azərbaycan vergiləri» adlanır);
b) Belarus Respublikasında:
(i) müəssisə, birlik və təşkilatların gəlirindən və mənfəətindən vergi;
(ii) vətəndaşların gəlir vergisi;
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(iii) daşınmaz əmlak vergisi;
(bundan sonra «Belarus vergiləri» adlanır);
4. Bu Konvensiya onun imzalandığı tarixdən sonra 3-cü bənddə göstərilən vergilərə əlavə olaraq yaxud
onların əvəzinə tutulan eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları onların vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə
bir-birinə məlumat verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi anlayışlar
1. Kontekstdən başqa məna alınmırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) «Razılığa gələn bir Dövlət» və «Razılığa gələn digər Dövlət» terminləri — kontekstdən asılı
olaraq, Azərbaycan Respublikasını və ya Belarus Respublikasını bildirir;
b) «Azərbaycan» termini - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilməklə,
hüdudlarında dənizin dibi, yerin təki və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren
hüquqlarının həyata keçirildiyi, dəniz məkanı da daxil olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisi, habelə
beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən və
gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən ərazi deməkdir;
c) «Belarus» termini — Belarus Respublikası deməkdir və coğrafi mənada istifadədə Belarus
Respublikasının suverenliyi və Belarus qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquqa əsasən Belarus
Respublikasının yurisdiksiyası şamil edilən ərazi deməkdir;
d) «şəxs» termini — fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin hər hansı digər birliyini ifadə edir.
e) «şirkət» termini — vergiqoyma məqsədləri üçün ayrıca təşkilat kimi baxılan istənilən hüquqi şəxsi
yaxud təşkilatı bildirir;
f) «Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi» və «Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi»
terminləri — müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) «beynəlxalq daşıma» termini — dəniz və ya hava gəmisinin Razılığa gələn digər Dövlətin
məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan
müəssisə tərəfindən istismar edilən dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən
daşımaları ifadə edir;
h) «vətəndaş (milli şəxs)» termini:
(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(ii) Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən, öz statusunu alan istənilən hüquqi şəxsi,
yoldaşlığı və yaxud assosiasiyanı bildirir.
i) «səlahiyyətli orqanlar» termini:
Azərbaycan Respublikasına münasibətdə — Vergilər Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi;
Belarus Respublikasına münasibətdə — Dövlət Vergi Komitəsi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi
deməkdir.
j) «daimi baza» termini — daimi yeri, misal üçün, müstəqil şəxsi xidmətlər göstərən fiziki şəxsin
fəaliyyətinin tam və ya qismən həyata keçirildiyi kabineti yaxud ofisi bildirir.
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın tətbiqi zamanı, kontekstdə başqa mənalar
alınmırsa, burada müəyyən edilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq olunduğu vergilərə
münasibətdə həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənanı daşıyır.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti» termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə yaxud digər oxşar meyarlara
əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi bildirir. Bununla belə, bu termin yalnız həmin Dövlətdəki
mənbələrdən gəlirlərlə yaxud orada yerləşən əmlakla bağlı həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə
etmir.
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2. Əgər 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
a) o, daimi yaşayış yerinin olduğu Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur. Əgər onun hər iki
Razılığa gələn Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o, yalnız daha sıx şəxsi və iqtisadi əlaqələrə
malik olduğu (həyati mənafelərin mərkəzi) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelərin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək mümkün
deyilsə, yaxud onun bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o, adətən yaşadığı Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, vətəndaşı
olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər hər iki Razılığa gələn Dövlət onu öz vətəndaşı hesab edirsə və ya o, onlardan heç birinin
vətəndaşı deyilsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə
həll edirlər.
3. Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs 1-ci bəndin müddəalarına görə hər iki Razılığa gələn Dövlətin
rezidentidirsə, o, qeydiyyatdan keçdiyi Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «daimi nümayəndəlik» termini Razılığa gələn bir Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətini tamamilə və ya qismən
həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.
2. «Daimi nümayəndəlik» termininə əsasən aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) filial;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən qurğu, tikili, gəmi yaxud hər hansı başqa yer;
g) yataq, mədən, neft və ya qaz quyusu, karxana, daş karxanası, qurğu, tikili yaxud təbii ehtiyatların
hasil olunduğu və ya işləndiyi hər hansı başqa yer;
h) Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində malların,
məmulatların, işlərin və xidmətlərin satışı üçün istifadə olunan yer.
3. «Daimi nümayəndəlik» termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:
a) tikinti meydançası, tikinti, quraşdırma yaxud yığma obyekti və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti,
yalnız həmin meydança, obyekt və ya fəaliyyət 12 aydan artıq müddət ərzində davam etdikdə;
b) məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisənin öz işçiləri və ya onun tərəfindən işə götürülmüş
digər işçi heyəti vasitəsi ilə xidmətlərin göstərilməsi, yalnız bu qəbildən olan işlər (həmin və ya onunla
bağlı obyekt üçün) ölkənin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində 6 aydan artıq bir müddət və ya
müddətlər ərzində davam etdikdə.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, «daimi nümayəndəlik» termininə aşağıdakılar aid
edilmir:
a) qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların yalnız saxlanılma, nümayiş
etdirilmə yaxud çatdırılma məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılma, nümayiş etdirilmə və
çatdırılma məqsədləri üçün saxlanılması;
c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən yenidən
emal edilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması yaxud
informasiya toplanması məqsədi ilə saxlanılması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər
işlərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə saxlanılması;

1794

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

f) daimi fəaliyyət yerinin a) — e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
birləşmədə həyata keçirilməsi üçün saxlanılması — bir şərtlə ki, bu birləşmə nəticəsində meydana çıxan
daimi fəaliyyət yerinin fəaliyyəti hazırlıq yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5. 1-ci və 2-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, əgər 6-cı bəndin şamil edildiyi müstəqil statusu
agentdən fərqli şəxs müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və müəssisənin adından müqavilələr
bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə və Razılığa gələn Dövlətdə adətən bu səlahiyyətdən istifadə edirsə
yaxud müəssisəyə məxsus olan mal və məmulat ehtiyatlarını saxlayırsa və müəssisənin adından onların
digər şəxslərə satışını həyata keçirirsə, müəssisə, bu şəxsin müəssisə üçün həyata keçirdiyi istənilən
fəaliyyətlə bağlı, həmin Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir (həmin şəxsin 4cü bənddə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məhdudlaşan fəaliyyəti istisna olmaqla, belə ki, həmin fəaliyyətin
daimi fəaliyyət yeri vasitəsi ilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu bəndin müddəalarına görə həmin
daimi fəaliyyət yeri daimi nümayəndəlik yaratmır).
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə yalnız broker, komission agenti yaxud müstəqil statuslu hər hansı
digər agent vasitəsi ilə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə, həmin Dövlətdə
daimi nümayəndəliyi olan müəssisə hesab edilmir, bu şərtlə ki, həmin şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində
fəaliyyət göstərirlər. Lakin bu agentin fəaliyyəti tamamilə yaxud əsasən həmin müəssisə üçün həyata
keçirilirsə, ona bu maddə çərçivəsində müstəqil statuslu agent kimi baxılmayacaqdır.
7. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan yaxud
həmin digər Dövlətdə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsi
ilə yaxud başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun tərəfindən nəzarət olunması faktı bu şirkətlərdən
birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. «Daşınmaz əmlak» termini əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş mənaya malikdir. Bütün hallarda bu termin daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı əmlakı, kənd
və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə ümumi
qanunvericilik müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu, mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi yaxud işlənmə hüququna görə haqq kimi
ödənilən dəyişkən və ya təsbit olunmuş ödənişləri əhatə edir. Dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak hesab
olunmur.
Belarusun qanunvericilik aktlarına müvafiq dəyişikliklər edilənədək, «daşınmaz əmlak» termininin bu
açıqlanması Belarus tərəfindən yalnız onun qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hissədə tətbiq
olunacaqdır.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə (kirayə)
verilməsindən yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. 1-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları həmçinin müəssisələrin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi gəlirlərə
və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərə
də şamil edilir.
Maddə 7
Kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin mənfəəti, əgər həmin müəssisə Razılığa gələn digər
Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyəti göstərmirsə, yalnız
adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətini
yuxarıda göstərilən tərzdə həyata keçirirsə, bu halda, onun mənfəəti yalnız daimi nümayəndəliyə aid edilən
hissədə Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. 3-cü bəndin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn
digər Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyəti
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göstərirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, əgər o, eyni və ya
oxşar şəraitdə eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olsaydı və daimi
nümayəndəliyi olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərsəydi, həmin halda əldə edə
biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Dövlətdə
yaxud onun hüdudlarından kənarda çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün
çəkilmiş xərclərin, o cümlədən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin həmin Dövlətin daxili qanunvericiliyi
çərçivəsində çıxılmasına yol verilir.
4. Öz müəssisəsi üçün yalnız mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət aid
edilmir.
5. Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Beynəlxalq nəqliyyat
1. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin dəniz yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz yaxud hava gəmilərini beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə həmçinin beynəlxalq daşımalarda dəniz və ya hava gəmilərinin istifadəsi zamanı
gəmilərin heyətsiz icarəyə verilməsindən və ya beynəlxalq daşımalarda istismar edilən konteynerlərin (o
cümlədən belə konteynerlərin daşınması üçün istifadə edilən treylerlər və avadanlıqlar) istifadəsi,
saxlanması yaxud icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət də aiddir, əgər belə icarədən əldə olunan
mənfəət 1-ci bənddə qeyd olunan mənfəətə münasibətdə ikinci dərəcəlidirsə.
3. 1-ci bəndin müddəaları həmçinin pulda iştirakdan, birgə fəaliyyətdən və yaxud beynəlxalq nəqliyyat
agentliyində iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qohum müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa və dolayısı ilə iştirak edirsə və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və ya kapitalında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak
edirsə,
və hər iki halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə əlaqələrində iki müstəqil
müəssisə arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda yaxud müəyyən edildikdə,
onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin olduğuna görə hesablanmamış istənilən mənfəət həmin
müəssisənin mənfəətinə daxil edilə bilər və müvafiq olaraq vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər Razılığa gələn bir Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edib, müvafiq olaraq
vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, əgər bu müəssisələr arasındakı şərtlər müstəqil
müəssisələr arasındakı şərtlər kimi olsaydı, adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana bilən
mənfəətdirsə, bu halda həmin digər Dövlət bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğində müvafiq düzəliş
aparmalıdır. Belə düzəliş müəyyən edilərkən bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə
alınmalıdır, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları isə zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr
aparmalıdırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
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2. Bununla belə, bu dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividend alan
dividendlərin faktiki sahibi olduğu halda, tutulan vergi dividendlərin ümumi məbləğinin 15 faizindən artıq
olmamalıdır.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına aid edilmir.
3. Bu maddədə istifadə olunan «dividendlər» termini səhmlərdən və ya borc tələbləri olmayan,
mənfəətdə iştirak etmək hüququ verən digər hüquqlardan, həmçinin gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezidenti
olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi eyni vergi rejiminə aid olunan
digər hüquqlardan əldə edilən gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən
şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə
kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyəti göstərirsə yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi
xidmətlər göstərirsə və dividendlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə yaxud daimi
bazaya aiddirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, 7-ci
və 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdə mənfəət və ya gəlir
əldə etdiyi halda, digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlər
ödənilən holdinqin həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid olduğu
hallar istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendləri və ya bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta bu
dividendlər və ya bölüşdürülməmiş mənfəət tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan
mənfəətə və ya gəlirə aid olduğu halda, vergiyə cəlb edə bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bununla belə, bu faizlər həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizləri alan onların faktiki sahibidirsə, tutulan vergi faizlərin
ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları
qarşılıqlı razılıq əsasında bu məhdudiyyətin tətbiqi üsulunu təyin edirlər.
3. 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan faizlər, bu faizləri
alan və onların faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti və ya bu Dövlətin Milli Bankıdırsa,
adı birinci çəkilən Dövlətdə vergi ödənişindən azad edilir.
4. Bu maddədə istifadə olunan «faizlər» termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak etmək hüququnun sahibliyindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc tələbindən olan gəlirləri, o
cümlədən hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlarından yaxud borc öhdəliklərindən
gəlirləri, həmin qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar da daxil
olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə edir. Vaxtında aparılmayan ödənişlərə görə tətbiq edilən cərimələr bu
maddənin məqsədləri üçün faizlər sayılmır.
5. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olmaqla, faizlərin yarandığı
Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətini
həyata keçirirsə, yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsi ilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərirsə və faizlər ödənilən borc tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə yaxud daimi bazaya
aiddirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci yaxud
14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
6. Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlət və ya həmin Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə,
belə hesab olunur ki, faizlər həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn
Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə
yaxud daimi bazaya malikdirsə və həmin daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə bağlı faizlər ödənilən
borc yaranırsa və bu faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə,
belə hesab edilir ki, faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn
Dövlətdə yaranmışdır.
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7. Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs
arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən faizlərin məbləği,
bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında razılaşdırıla bilən məbləğdən
artıq olarsa, onda bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu halda
ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royalti
1. Razılığa gələn bir Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Belə royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq
vergiyə cəlb oluna bilər, lakin royaltini alan onun faktiki sahibidirsə, onda tutulan vergi royaltilərin ümumi
məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan «royalti» termini istənilən ədəbiyyat, incəsənət yaxud elm əsərlərinə, o
cümlədən kompüter proqramlarına, kinofilmlər və ya radio və televiziya yayımında istifadə olunan film və
lent yazılarına, istənilən patentə, ticarət markasına, layihəyə, dizayna yaxud modelə, plana, sxemə, məxfi
düstura yaxud prosesə və ya sənaye, kommersiya yaxud elmi avadanlığın və ya nəqliyyat vasitələrinin
istifadəsinə və ya istifadə hüquqlarının verilməsinə və ya sənaye, kommersiya yaxud elmi təcrübəyə dair
informasiyaya, know-how dair istənilən müəllif hüquqlarının istifadəsinə və istifadə hüququnun
verilməsinə görə mükafatlar kimi alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olmaqla, royaltinin yarandığı
digər Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətini
həyata keçirirsə yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsi ilə müstəqil fərdi xidmətlər
göstərirsə və barəsində royalti ödənilən hüquq yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə yaxud
bazaya aiddirsə, onda 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, 7ci və 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq edilir.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlət və ya həmin Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə,
belə hesab olunur ki, royalti həmin bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə yaxud daimi
bazaya malikdirsə və royalti ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik yaxud daimi baza ilə əlaqədar yaranırsa və
bu royaltilər daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza tərəfindən ödənilirsə, belə hesab olunur ki, royalti
daimi nümayəndəliyin yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
6. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa və məlumata görə ödənilən royalti
məbləğləri bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə şamil edilir. Bu
halda ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə uyğun vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən 6-cı maddədə
müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin dəyərinin 50 faizindən çoxu Razılığa gələn digər Dövlətdə
yerləşən daşınmaz əmlakla bilavasitə və ya dolayısı ilə təmin edilən səhmlərinin özgəninkiləşdirilməsindən
əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya (sahibkarlıq) əmlakının bir hissəsi olan əmlakın yaxud Razılığa gələn bir
Dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi
bazasına aid olan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda
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yaxud bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya belə daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz
yaxud hava gəmilərinin yaxud onların istismarı ilə bağlı olan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə
olunan gəlirlər yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə sadalananlar istisna edilməklə, istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezident olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin peşəkar xidmətlər göstərməsindən yaxud oxşar xarakterli
digər müstəqil fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər, bu gəlirlərin Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna biləcəyi hallar istisna olmaqla, yalnız adı birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər:
a) əgər onun fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi bazası varsa,
gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid olan hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər; və ya
b) əgər o, maliyyə ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183
gün və ya daha artıq müddətdə və ya müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa, əldə etdiyi
gəlirin yalnız həmin digər Dövlətdə həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı hissəsi həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. «Peşəkar xidmətlər» termininə əsasən müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil yaxud müəllimlik
fəaliyyəti, habelə həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların və mühasiblərin
müstəqil fəaliyyəti daxildir.
Maddə 15
Muzdla görülən fərdi xidmətlər
1. 16-cı, 18-ci və 19-cu maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn bir Dövlətin
rezidentinin muzdlu işə görə aldığı əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar, əgər muzdlu iş Razılığa gələn
digər Dövlətdə həyata keçirilmirsə, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu iş Razılığa
gələn digər Dövlətdə həyata keçirilirsə, bununla bağlı alınan mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2. 1-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentini Razılığa gələn
digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız adı birinci çəkilən
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs maliyyə ilində başlayan yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində
ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə digər Dövlətdə olursa, və
b) mükafat digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən yaxud onun adından ödənilirsə, və
c) mükafatların verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi yaxud daimi
bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin
beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla işləməyə görə
alınan mükafatlardan həmin Dövlətdə vergi tutula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının üzvü kimi aldığı qonorarlar və oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
Maddə 17
Artistlər və idmançılar
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1. 14-cü və 15-ci maddələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, o cümlədən teatr, kino, radio və ya televiziya artisti və ya
musiqiçi yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna
bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin yaxud idmançının belə bir şəxs kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
onların özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin yaxud idmançının fəaliyyətini həyata keçirdiyi
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan
incəsənət işçilərinin və idmançıların hər iki Razılığa gələn Dövlətin hökumətləri arasında mədəni mübadilə
haqqında razılaşmaya əsasən Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirdikləri fəaliyyətdən əldə etdikləri
gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergidən azad edilir.
Maddə 18
Təqaüdlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və
oxşar mükafatlar bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. 1-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan fiziki şəxsin
Razılığa gələn digər Dövlətin sosial təminata dair qanunvericiliyinə müvafiq aldığı ödənişlər yalnız həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət qulluğu
1. a) Razılığa gələn Dövlət tərəfindən fiziki şəxsə həmin Dövlətə göstərdiyi xidmətlərə görə ödənilən
təqaüd olmayan mükafatlar yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
b) Bununla belə, əgər xidmət Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin Dövlətin
rezidentidirsə və o:
(i) həmin Dövlətin vətəndaşıdırsa; yaxud
(ii) yalnız xidmət göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidenti olmamışdırsa,
belə mükafatlar yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. a) Razılığa gələn Dövlət tərəfindən və onun yaratdığı fondlardan fiziki şəxsin həmin Dövlətə
göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və vətəndaşı olduğu halda, bu təqaüd yalnız həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3. 15-ci, 16-cı və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin kommersiya (sahibkarlıq)
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan xidmətlərə görə ödədiyi mükafat və təqaüdlərə şamil olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn bir Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl rezidenti olmuş və adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız təhsil almaq və ya təcrübə keçmək
məqsədi ilə olan tələbələrin yaxud müdavimlərin yaşamaq, təhsil almaq və ya təcrübə üçün aldıqları
ödənişlər, bu ödənişlər həmin Dövlətdən kənarda yerləşən mənbələrdən yarandığı halda, həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb olunmur.
Maddə 21
Digər gəlirlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Sazişin əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir növləri,
yaranma yerindən asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. 1-ci bəndin müddəaları 6-cı maddənin 2-ci bəndinə əsasən müəyyən edilən daşınmaz əmlakdan əldə
olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, əgər bu gəlirləri alan şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə kommersiya (sahibkarlıq)
fəaliyyəti göstərirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə
və barəsində gəlirlər ödənilən hüquq və ya əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik yaxud daimi baza
ilə bağlıdırsa, tətbiq edilmir. Belə halda, şəraitdən asılı olaraq, 7-ci yaxud 14-cü maddələrin müddəaları
tətbiq edilir.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin bu
Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə yaranan gəlir növləri
həmin digər Dövlətdə də vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 22
Əmlak
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinə məxsus olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən və 6cı maddə ilə müəyyən edilən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya (sahibkarlıq) əmlakının bir hissəsi olan əmlakla yaxud Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın
əmlakı ilə təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və
hava gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan əmlakla təmsil olunmuş əmlak
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər elementləri yalnız həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb edilir.
Maddə 23
İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması
İkiqat vergiqoyma aşağıdakı qaydada aradan qaldırılır:
əgər Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti Konvensiyanın müddəalarına əsasən Razılığa gələn digər
Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilən gəlir (mənfəət) əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, adı birinci çəkilən
Razılığa gələn Dövlət:
a) Razılığa gələn digər Dövlətdə ödənilən gəlir (mənfəət) vergisinə bərabər olan məbləğin həmin
rezidentin gəlir (mənfəət) vergisindən çıxılmasına:
b) Razılığa gələn digər Dövlətdə ödənilən daşınmaz əmlak vergisinə bərabər olan məbləğin həmin
rezidentin daşınmaz əmlak vergisindən çıxılmasına icazə verir.
Lakin, istənilən halda, çıxılan məbləğ birinci Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və vergitutma
qaydalarına uyğun olaraq, bu cür gəlirə (mənfəətə), yaxud əmlaka hesablanan gəlir (mənfəət) və ya əmlak
vergisinin məbləğindən çox olmamalıdır.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn bir Dövlətin vətəndaşları (milli şəxsləri) Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin digər
Dövlətin vətəndaşlarının (milli şəxslərinin) eyni şəraitdə, o cümlədən, rezidentliyə münasibətdə cəlb
olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi vergitutmadan yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən yaxud
daha ağır olan vergitutmaya və ya bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməyəcəklər. Bu şərt, 1-ci
maddənin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin yaxud hər ikisinin rezidenti
olmayan fiziki şəxslərə də şamil edilir.
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2. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Razılığa gələn Dövlətlərdən
heç birində həmin Dövlətin vətəndaşlarının (milli şəxslərinin) eyni şəraitdə cəlb olunduğu istənilən
vergitutmadan və bununla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır olan vergitutmaya və
bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməyəcəklər.
3. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi həmin digər Dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin
vergiyə cəlb edilməsindən ağır olmamalıdır. Bu maddənin müddəaları Razılığa gələn bir Dövlətin
vergitutma məqsədləri üçün öz rezidentlərinə verdiyi hər hansı şəxsi imtiyazların, azadolmaların,
çıxılmaların və güzəştlərin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə də onların mülki status və ya ailə
öhdəlikləri əsasında verilməsi məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
4. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin, 11-ci maddənin 7-ci bəndinin, yaxud 12-ci maddənin 6-cı bəndinin
müddəalarının tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi tərəfindən
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin
vergiyə cəlb olunan mənfəətinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
ödənilmiş olduğu halda edilən çıxılmalarla eyni şərtlər əsasında çıxılmalıdır. Müvafiq olaraq, Razılığa
gələn bir Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin
müəssisənin vergiyə cəlb olunan əmlakının müəyyən edilməsi məqsədi ilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə olan borcu kimi eyni şərtlər əsasında azaldılmalıdır.
5. Razılığa gələn bir Dövlətin əmlakı tamamilə yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
yaxud rezidentlərinə mənsub olan və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisəsi adı
birinci çəkilən Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu yaxud cəlb oluna biləcəyi vergilərdən və ya
onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən yaxud daha ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb edilə bilməz.
6. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyanın obyekti olan vergilərə şamil edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşdırma proseduru
1. Əgər şəxs hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətləri onun bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergitutmaya gətirib çıxarır və ya gətirib çıxara bilər,
bu halda həmin şəxs, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş müdafiə
vasitələrindən asılı olmayaraq, işini rezident olduğu Dövlətin yaxud bu iş 24-cü maddənin 1-ci bəndinin
təsiri altına düşürsə, vətəndaşı (milli şəxsi) olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına
baxılmaq üçün təqdim edə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergiqoymaya
səbəb olmuş hərəkətlər haqqında ilk bildirişin göndərildiyi tarixdən etibarən 2 il ərzində təqdim
olunmalıdır.
2. Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edərsə, eyni zamanda, qənaətbəxş qərara gələ
bilmirsə, bu Sazişin müddəalarına uyğun gəlməyən vergiqoymanı aradan qaldırmaq məqsədi ilə, məsələni
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə çalışmalıdır.
Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
hər hansı vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, yerinə yetirilməlidir.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri yaxud tətbiqi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərirlər. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq
üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılığın əldə
edilməsi məqsədi ilə bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər. Razılığın əldə edilməsi məqsədi ilə şifahi
fikir mübadiləsi keçirilməsi zərurəti yarandığı halda, həmin fikir mübadilələri Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanlarının nümayəndələrindən ibarət olan komissiyada aparıla bilər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın və Razılığa gələn Dövlətlərin
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərə dair daxili qanunvericiliyinin, həmin qanunvericiliyin bu
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Konvensiyaya zidd olmadığı həddə müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya
mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi 1-ci maddə ilə məhdudlaşdırılmır. Razılığa gələn Dövlətin
aldığı istənilən informasiya həmin Dövlətin milli qanunvericiliyi çərçivəsində alınan informasiya kimi
məxfi sayılır və yalnız vergilərin müəyyən edilməsi yaxud toplanması, məcburi alınması yaxud qərarların
icrası və ya Konvensiyanın şamil edildiyi vergilərə dair ərizələrin araşdırılması ilə bağlı olan şəxslərə və
ya orqanlara (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara) bildirilir. Bu şəxslər yaxud orqanlar
informasiyadan yalnız həmin məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə iclası
və ya məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı açıqlaya bilərlər.
2. Heç bir halda, 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn bir Dövlətin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin
qoyulması kimi şərh edilməyəcəkdir:
a) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati təcrübəsinə zidd olan inzibati
tədbirlər görmək;
b) bu və ya digər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati təcrübəsinə görə alınması
mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sənaye, kommersiya (sahibkarlıq) yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan informasiya vermək.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluq idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsulluq idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normalarına, yaxud xüsusi razılaşmaların müddəalarına əsasən müəyyən
edilmiş vergi imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 28
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərin zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə bir-birinə diplomatik kanallarla bildiriş göndərilməsindən sonra qüvvəyə minir.
2. Konvensiya 1-ci bənddə nəzərdə tutulan sonuncu bildirişin alındığı tarixdən on gün sonra qüvvəyə
minir və onun müddəaları tətbiq edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə — bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim
ilinin yanvar ayının 1-də yaxud yanvar ayının 1-dən sonra yaranan gəlirlərə;
b) digər vergilərə münasibətdə — Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilində yanvar
ayının 1-də və ya yanvar ayının 1-dən tarixindən sonra başlanan hər hansı vergitutma dövründə tutulan
vergilərə.
Maddə 29
Qüvvədən düşmə
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
qalacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 il müddət
keçdikdən sonra istənilən təqvim ilinin sonuna ən azı 6 ay qalmış, diplomatik kanallarla yazılı bildiriş
göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər.
Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi ləğv edilir:
a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə — qüvvədən düşmə haqqında bildirişin göndərildiyi ildən
sonrakı təqvim ilinin yanvar ayının 1-də və ya yanvar ayının 1-dən sonra yaranan gəlirlərdən mənbədə
tutulan vergilərə;
b) digər vergilərə münasibətdə — qüvvədən düşmə haqqında bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin yanvar ayının 1-də və ya yanvar ayının 1-dən sonra başlanan hər hansı vergitutma dövründə
tutulan vergilərə.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıdakı imza edənlər bu Konvensiyanı
imzalamışlar.
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Bakı şəhərində 2001-ci il avqustun 8-də hər biri Azərbaycan, Belarus və rus dillərində olmaqla, iki
nüsxədə imzalanmışdır. Bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Şərh edilərkən fikir ayrılığı yarandığı halda
rus dilində olan mətnə üstünlük veriləcək.
Azərbaycan Respublikası
Hökuməti adından

Belarus Respublikası
Hökuməti adından

(imza)

(imza)
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"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın və onun 1, 4, 6 və 7
saylı Protokollarının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1950-ci il noyabrın 4-də Roma şəhərində imzalanmış "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında" Konvensiya və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokolları müvafiq bəyanatlar və qeyd-şərtlər
ilə (bəyanatların və qeyd-şərtlərin mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2001-ci il
№ 236-IIQ
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
KONVENSİYA
Roma, 4.XI.1950
3 sentyabr 1953-cü ildə qüvvəyə minmişdir
1970-ci il sentyabrın 21-də qüvvəyə minmiş 3 saylı Protokolla,
1971-ci il dekabrın 20-də qüvvəyə minmiş 5 saylı Protokolla,
1990-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minmiş 8 saylı Protokolla,
1998-ci il noyabrın 1-də qüvvəyə minmiş 11 saylı Protokolla dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir.
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Konvensiyanı imzalayan hökumətlər,
1948-ci il 10 dekabrın-da BMT Baş Məclisi tərəfindən bəyan edilmiş İnsan hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannaməni nəzərə alaraq;
bu Bəyannamənin məqsədinin, bəyan etdiyi hüquqların hamılıqla və səmərəli tanınmasının və həyata
keçirilməsinin təmin edilməsi olduğunu nəzərə alaraq;
Avropa Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında böyük birliyə nail olmaqdan ibarət olduğunu və
bu məqsədlərə nail olmağın əsas vasitələrindən birinin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların
dəstəklənməsi və gələcək reallaşdırılması olduğunu hesab edərək;
dünyada ədalətin və sülhün əsası olan və riayət edilməsi başlıca olaraq, bir tərəfdən həqiqi demokratik
siyasi rejimlə və digər tərəfdən onların sadiq qaldığı insan hüquqlarını hamının anlaması və riayət etməsi
ilə təmin olunan əsas azadlıqlara öz dərin sədaqətlərini təsdiq edərək;
vahid səylərlə hərəkət edən və siyasi ənənələrin, idealların, azadlığın və hüququn aliliyinin ümumi
irsinə malik olan Avropa ölkələrinin hökumətləri kimi Ümumi Bəyannamədə təsbit olunmuş bəzi
hüquqların kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda ilk addımlar atmaq əzmində olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
İnsan hüquqlarına hörmət olunması öhdəliyi
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər onların yurisdiksiyasında olan hər
Konvensiyanın I bölməsində müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqları təmin edirlər.

kəs üçün

bu

I BÖLMƏ
HÜQUQLAR VƏ AZADLIQLAR
Maddə 2
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Yaşamaq hüququ
1. Hər kəsin yaşamaq hüququ qanunla qorunur. Heç kəs qanunla ölüm cəzası nəzərdə tutulmuş cinayət
törətməyə görə, məhkəmə tərəfindən çıxarılmış belə hökmün icrasından başqa, həyatından məhrum edilə
bilməz.
2. Həyatdan məhrumetmə, aşağıdakı məqsədlər üçün güc tətbiqində mütləq zərurətin nəticəsi olduqda,
bu maddənin pozulması hesab edilmir:
a) istənilən şəxsin hüquqa zidd zorakılıqdan qorunması üçün;
b) qanuni həbsi həyata keçirmək və ya qanuni əsaslarla həbsdə olan şəxsin qaçmasının qarşısını
almaq üçün;
c) qanuna müvafiq olaraq iğtişaş və ya qiyamın yatırılması üçün.
Maddə 3
İşgəncələrin qadağan olunması
Heç kəs işgəncəyə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qalmamalıdır.
Maddə 4
Köləliyin və məcburi əməyin qadağan olunması
1. Heç kəs köləlikdə və ya əsarət altında saxlanılmamalıdır.
2. Heç kəs məcburi və ya icbari əməyə cəlb olunmamalıdır.
3. Bu maddənin məqsədləri üçün "məcburi və ya icbari əmək" termini aşağıdakıları ehtiva etmir:
a) bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq həbsdəolan və ya belə həbsdən
şərti azad edilmiş şəxsin adətən yerinə yetirməli olduğu hər hansı iş;
b) hərbi xarakterli hər hansı xidmət və ya hərbi xidmətdən əqidəyə görə imtina etmənin qanuni hesab
edildiyi ölkələrdə məcburi hərbi xidmətin əvəzinə müəyyən edilmiş xidmət;
c) fövqəladə vəziyyət və ya əhalinin həyatı və rifahı üçün təhlükə yaradan fəlakət hallarında hər hansı
məcburi xidmət;
d) adi vətəndaşlıq vəzifələrinin bir hissəsi olan hər hansı iş və ya xidmət.
Maddə 5
Azadlıq və toxunulmazlıq hüququ
1. Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. Heç kəs qanunla müəyyən olunmuş
aşağıdakı hallardan və qaydadan başqa, azadlıqdan məhrum edilə bilməz:
a) səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən məhkum olunduqdan sonra şəxsin qanuni həbsə alınması;
b) məhkəmənin qanuni çıxardığı qərarı icra etməməyə görə və ya qanunla nəzərdə tutulmuş hər
hansı öhdəliyin icra olunmasını təmin etmək məqsədi ilə şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması;
c) hüquq pozuntusunun törədilməsində əsaslı şübhə ilə bağlı şəxsin səlahiyyətli məhkəmə orqanı
qarşısında durmasından irəli gələn və ya onun tərəfindən törədilən hüquq pozuntusunun yaxud törətdikdən
sonra onun gizlənməsinin qarşısını almaq üçün kifayət qədər zəruri əsaslar olduğunun hesab edildiyi
hallarda şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması;
d) yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin tərbiyə nəzarəti üçün qanuni qərar əsasında həbsə alınması və ya
onun səlahiyyətli orqana verilməsi üçün qanuni həbsə alınması;
e) yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün şəxslərin, habelə ruhi xəstələrin,
alkoqolizmə və narkomaniyaya mübtəla olanların və ya səfillərin qanuni həbsə alınması;
f) şəxsin ölkəyə qanunsuz gəlməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə və ya barəsində deportasiya yaxud
ekstradisiya tədbirləri tətbiq olunan şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması.
2. Tutulmuş hər bir kəsə ona aydın olan dildə onun tutulmasının səbəbləri və ona qarşı irəli sürülən
istənilən ittiham barədə dərhal məlumat verilir.
3. Bu maddənin I bəndinin "c" yarımbəndinə müvafiq olaraq tutulmuş və ya həbsə alınmış hər kəs
dərhal hakimin və ya qanunla məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş digər vəzifəli
1806

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

şəxsin yanına gətirilir və ağlabatan müddət ərzində məhkəmə araşdırması və ya məhkəməyə qədər azad
edilmək hüququna malikdir. Azad edilmək məhkəməyə gəlmə təminatlarının təqdim edilməsi ilə
şərtləndirilə bilər.
4. Tutulma və ya həbsə alınma nəticəsində azadlıqdan məhrum edilmiş hər kəs onun həbsə alınmasının
qanuniliyinə məhkəmə tərəfindən təxirə salınmadan baxılması hüququna və əgər onun həbsi məhkəmə
tərəfindən qanunsuz hesab edilibsə, azad edilmək hüququna malikdir.
5. Bu maddənin müddəalarının pozulması ilə tutulmağa və ya həbsə alınmağa məruz qalan hər kəsin
iddia ilə təmin olunan kompensasiya hüququ var.
Maddə 6
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ
1. Hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı
irəli sürülərkən, qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsi ilə, ağlabatan müddətdə
işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir. Məhkəmə qərarı açıq elan edilir, lakin demokratik
cəmiyyətdə əxlaq, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik mülahizələrinə görə, həmçinin yetkinlik
yaşına çatmayanların maraqları və ya tərəflərin şəxsi həyatının müdafiəsi bunu tələb etdikdə yaxud
məhkəmənin fikrincə, aşkarlığın ədalət mühakiməsinin maraqlarını poza biləcəyi xüsusi hallar
zamanı ciddi zərurət olduqda mətbuat və ictimaiyyət bütün proses boyu və ya onun bir hissəsində məhkəmə
iclasına buraxılmaya bilər.
2. Cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs onun təqsiri qanun əsasında sübut edilənədək təqsirsiz
hesab edilir.
3. Cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs ən azı aşağıdakı hüquqlara malikdir:
a) ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın xarakteri və əsasları haqqında onun başa düşdüyü dildə dərhal və
ətraflı məlumatlandırılmaq;
b) öz müdafiəsini hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxta və imkana malik olmaq;
c) şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsi ilə özünü müdafiə etmək ya müdafiəçinin
xidmətini ödəmək üçün vəsaiti kifayət etmədiyi zaman, ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə, belə
müdafiədən pulsuz istifadə etmək;
d) onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri dindirmək və ya bu şahidlərin dindirilməsi hüququna malik
olmaq və onun əleyhinə ifadə vermiş şahidlər üçün eyni olan şərtlərlə onun lehinə olan
şahidlərin çağırılması və dindirilməsi hüququna malik olmaq;
e) məhkəmədə istifadə olunan dili başa düşmürsə və ya bu dildə danışa bilmirsə, tərcüməçinin pulsuz
köməyindən istifadə etmək.
Maddə7
Qanunsuz cəzalandırılmamaq
1. Heç kəs törədildiyi zaman milli və ya beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılmayan hər hansı hərəkət
və ya hərəkətsizliyə görə cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilə bilməz. Habelə cinayət əməlinin törədildiyi
zaman tətbiq edilməli olan cəzadan daha ağır cəza verilə bilməz.
2. Bu maddə sivil ölkələrin tanıdığı ümumi hüquq prinsiplərinə müvafiq olaraq, törədildiyi zaman
cinayət hesab edilən hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizə görə istənilən şəxsin mühakimə edilməsinə və ya
cəzalandırılmasına mane olmur.
Maddə 8
Şəxsi həyata və ailə həyatına hörmət hüququ
1. Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına, mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət hüququna malikdir.
2. Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş, ölkənin iqtisadi rifah maraqları naminə, iğtişaş və ya
cinayətlərin qarşısını almaq üçün, sağlamlığı yaxud mənəviyyatı qorumaq üçün və ya digər şəxslərin hüquq
və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan hallar
istisna olmaqla, bu hüququn həyata keçirilməsinə dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən müdaxiləyə yol
verilmir.
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Maddə 9
Fikir, vicdan və din azadlığı
1. Hər kəsin fikir, vicdan və din azadlığı hüququ vardır; bu hüquqa öz dinini və ya əqidəsini dəyişmək
azadlığı, öz dininə və ya əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə etiqad etmək və açıq yaxud
şəxsi qaydada ibadəti, təlimləri, dini və mərasim ayinlərini yerinə yetirmək azadlığı daxildir.
2. Öz dininə və baxışlarına etiqad etmək azadlığı yalnız ictimai asayiş maraqları naminə, ictimai
qaydanı, sağlamlığı yaxud mənəviyyatı qorumaq üçün və yadigər şəxslərin hüquq və azadlıqlarını müdafiə
etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan məhdudiyyətlərə məruz qala
bilər.
Maddə 10
Fikri ifadə etmək azadlığı
1. Hər kəs öz fikrini ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa öz rəyində qalmaq azadlığı,
dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər hansı maneə olmadan və dövlət sərhədlərindən asılı olmayaraq,
məlumat və ideyaları almaq və yaymaq azadlığı daxildir. Bu maddə dövlətlərin radioyayım, televiziya və
kinematoqrafiya müəssisələrinə lisenziya tələbi qoymasına mane olmur.
2. Bu azadlıqların həyata keçirilməsi milli təhlükəsizlik, ərazi bütövlüyü və ya ictimai asayiş maraqları
naminə, iğtişaşın və ya cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması üçün, digər
şəxslərin nüfuzu və ya hüquqlarının müdafiəsi üçün, gizli əldə edilmiş məlumatların açıqlanmasının
qarşısını almaq üçün və ya ədalət mühakiməsinin nüfuz və qərəzsizliyini təmin etmək üçün qanunla
nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan müəyyən rəsmiyyətə, şərtlərə, məhdudiyyətlərə və
ya sanksiyalara məruz qala bilər.
Maddə 11
Yığıncaqlar və birləşmək azadlığı
1. Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək üçün həmkarlar ittifaqları
yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla, başqaları ilə birləşmək azadlığı hüququ vardır.
2. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə, iğtişaşın
və cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması üçün və ya digər şəxslərin
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri
olanlardan başqa, heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz. Bu maddə silahlı qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət
orqanları üzvlərinin belə hüquqlarının həyata keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane
olmur.
Maddə 12
Nikah hüququ
Nikah yaşına çatmış kişilər və qadınlar bu hüququn həyata keçirilməsini tənzimləyən milli
qanunvericiliyə müvafiq olaraq, nikaha daxil olmaq və ailə qurmaq hüququna malikdirlər.
Maddə 13
Səmərəli hüquqi müdafiə vasitələri hüququ
Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqları pozulan hər kəs, hətta bu pozulma rəsmi
fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən törədildikdə belə, dövlət orqanları qarşısında səmərəli hüquqi müdafiə
vasitələrinə malikdir.
Maddə 14
Ayrı-seçkiliyin qadağan olunması
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Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, dərinin rəngi, dil, din, siyasi
və ya digər baxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əmlak vəziyyəti, doğum və ya
digər hər hansı əlamətlərinə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin olunmalıdır.
Maddə 15
Fövqəladə hallar zamanı məhdudlaşdırma
1. Müharibə və ya millətin həyatını təhdid edən digər fövqəladə hallar zamanı Razılığa gələn Yüksək
Tərəflərdən hər hansı biri onun beynəlxalq hüquqa müvafiq digər öhdəliklərinə zidd olmamaq şərti ilə,
yalnız vəziyyətin fövqəladəliyinin şərtləndirə biləcəyi səviyyədə bu Konvensiya üzrə öhdəliklərindən
geri çəkilən tədbirlər görə bilər.
2. Bu müddəa, qanuni müharibə əməliyyatları nəticəsində ölüm halları istisna olmaqla, 2-ci maddənin
və ya 3-cü maddənin müddəalarından, 4-cü maddənin 1-ci bəndinin və 7-ci maddənin müddəalarından
geri çəkilməyə əsas vermir.
3. Bu geri çəkilmə hüququndan istifadə edən Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəf gördüyü tədbirlər
və onların səbəbləri haqqında Avropa Şurasının Baş katibini tam məlumatlandırır. O, həmçinin belə
tədbirlərin dayandırılması və Konvensiyanın müddəalarının yenidən tam həyata keçirilməyə başlanması
haqqında Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verir.
Maddə 16
Əcnəbilərin siyasi fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması
10, 11 və 14-cü maddələrdə heç nə Razılığa gələn Yüksək Tərəflər üçün əcnəbilərin siyasi fəaliyyətinə
məhdudiyyətlər qoyulmasına maneə hesab edilə bilməz.
Maddə 17
Hüquqlardan sui-istifadənin qadağan olunması
Bu Konvensiyada heç nə hər hansı dövlətin, qrupun və ya şəxsin burada təsbit olunan hüquq və
azadlıqlarının ləğvinə yönəlmiş hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq və ya hər hansı əməl törətmək və ya
onları Konvensiyada nəzərdə tutulandan daha artıq məhdudlaşdırmaq hüququna malik olması kimi şərh
oluna bilməz.
Maddə 18
Hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri
Qeyd olunan hüquq və azadlıqlarla bağlı bu Konvensiyada yol verilən məhdudiyyətlər, nəzərdə
tutulduğundan başqa, hər hansı digər məqsəd üçün tətbiq olunmamalıdır.
II BÖLMƏ
AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ
Maddə 19
Məhkəmənin təsis olunması
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Konvensiya və ona dair Protokollar ilə öz üzərlərinə
götürdükləri öhdəliklərə riayət olunmasını təmin etmək məqsədi ilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini
(bundan sonra "Məhkəmə" adlanacaq) təsis edirlər. O, daimi əsaslarla fəaliyyət göstərir.
Maddə 20
Hakimlərin sayı
Məhkəmə Razılığa gələn Yüksək Tərəflərə bərabər sayda hakimlərdən ibarətdir.
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Maddə 21
Hakimliyə dair tələblər
1. Hakimlər yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalı və yüksək məhkəmə vəzifələrinə təyin
olunarkən qoyulan tələblərə cavab verməli və ya tanınmış nüfuzlu hüquqşünaslar olmalıdırlar.
2. Hakimlər Məhkəmənin işində şəxsən iştirak edirlər.
3. Vəzifədə olduqları bütün müddət ərzində hakimlər onların müstəqilliyi, qərəzsizliyi ilə və ya tam iş
gününün xarakterindən irəli gələn tələblərlə bir araya sığmayan heç bir fəaliyyətlə məşğul olmamalıdırlar.
Bu bəndin müddəalarının tətbiqi ilə bağlı yaranan bütün məsələləri Məhkəmə həll edir.
Maddə 22
Hakimlərin seçilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Yüksək Tərəf üzrə hakim Razılığa gələn Yüksək Tərəfin təqdim
etdiyi üç namizəd siyahısından, Parlament Assambleyasının səs çoxluğu ilə seçilir.
2. Konvensiyaya Razılığa gələn yeni Yüksək Tərəflər qoşulduqda, həmçinin yaranan boş yerlər
doldurularkən Məhkəmənin tərkibinə əlavə seçkilər üçün analoji prosedur tətbiq olunur.
Maddə 23
Səlahiyyət müddəti
1. Hakimlər 6 il müddətinə seçilirlər. Onlar yenidən seçilə bilərlər. Lakin birinci seçkidə seçilmiş
hakimlərin yarısının səlahiyyət müddəti seçildikləri vaxtdan üç il sonra bitir.
2. Birinci üç ildən sonra səlahiyyət müddəti bitən hakimlər seçildikdən dərhal sonra Avropa Şurasının
Baş katibi tərəfindən püşkatma yolu ilə müəyyənləşdirilir.
3. Məhkəmənin yarı tərkibinin hər üç ildən bir, mümkün olduqca, yeniləşməsini təmin etmək məqsədi
ilə Parlament Assambleyası hər hansı növbəti seçkilərin keçirilməsinə qədər qərar qəbul edə bilər ki,
seçilmiş bir və ya bir neçə hakimin səlahiyyət müddəti və ya müddətləri bütün hallarda üç ildən az və
doqquz ildən çox olmamaqla, altı il yox, başqa müddət olacaqdır.
4. Birdən çox səlahiyyət müddətindən söhbət getdiyi və Parlament Assambleyasının bundan əvvəlki
bəndin müddəalarını tətbiq etdiyi hallarda səlahiyyət müddətləri Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən
seçkilərdən dərhal sonra püşkatma yolu ilə müəyyənləşdirilir.
5. Səlahiyyət müddəti hələ bitməmiş hakimi əvəz etmək üçün seçilmiş hakim bu vəzifəni öz sələfinin
səlahiyyət müddətinin qalan hissəsi qədər tutur.
6. Hakimlər 70 yaşa çatdıqda onların səlahiyyət müddəti bitir.
6. Hakimlər öz vəzifələrini onlar dəyişdirilənə qədər tuturlar. Bununla yanaşı, onlar artıq icraatlarında
olan işlərə dəyişdirildikdən sonra da baxmaqda davam edirlər.
Maddə 24
Vəzifədən azad etmə
Digər hakimlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə hər hansı hakimin qoyulan tələblərə daha cavab vermədiyi
haqqında qərarı olmadan hakim öz vəzifəsindən azad edilə bilməz.
Maddə 25
Dəftərxana və referentlər
Məhkəmənin, vəzifələri və təşkili Məhkəmə Reqlamenti ilə müəyyənləşdirilən dəftərxanası vardır.
Referentlər Məhkəməyə xidmət edirlər.
Maddə 26
Məhkəmənin Plenumu
Məhkəmənin Plenumu:
a) öz Sədrini və Sədrin bir yaxud iki müavinini üç il müddətinə seçir;
onlar yenidən seçilə bilərlər;
b) müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan Palatalar yaradır;
1810

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

c) Məhkəmə Palatasının Sədrlərini seçir; onlar yenidən seçilə bilərlər;
d) Məhkəmə Reqlamentini təsdiq edir;
e) dəftərxana rəhbərini və onun bir yaxud bir neçə müavinini seçir.
Maddə 27
Komitələr, Palatalar və Böyük Palata
1. Məhkəmə, ona verilmiş işlərə baxmaq üçün üç hakimdən ibarət komitələr, yeddi hakimdən ibarət
palatalar yaradır və on yeddi hakimdən ibarət Böyük Palata yaradır. Məhkəmə palataları müəyyən
müddət üçün nəzərdə tutulan komitələr yaradır.
2. İşdə tərəf olan dövlətdən seçilmiş hakim Palatanın və Böyük Palatanın exofficio üzvü olur; belə
hakim olmadığı hallarda və ya o, iclasda iştirak edə bilmədikdə, həmin üzv dövlətin təyin etdiyi şəxs hakim
qismində iştirak edir.
3. Böyük Palatanın tərkibinə həmçinin Məhkəmənin Sədri, Məhkəmə Sədrinin müavinləri, Palata
Sədrləri və Məhkəmə Reqlamentinə müvafiq olaraq təyin edilmiş Məhkəmənin digər üzvləri də daxil olur.
43-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq işin Böyük Palataya verildiyi hallarda onun iclaslarında, bu
Palatanın Sədri və işdə tərəf olan dövlətin hakimi istisna olmaqla, qərar çıxaran Palatanın hakimlərindən
heç biri iştirak etməməlidir.
Maddə 28
Komitələrin şikayəti qəbul olunmayan elan etməsi
Komitə 34-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş fərdi şikayəti yekdil qərarla qəbul
olunmayan elan edə bilər və ya əgər belə qərar şikayət əlavə öyrənilmədən qəbul edilibsə, onu icraatda olan
işlərin siyahısından çıxara bilər. Bu qərar qətidir.
Maddə 29
Şikayətin qəbul olunması və mahiyyəti barədə Palatanın qərarları
1. Əgər 28-ci maddədə nəzərdə tutulmuş heç bir qərar qəbul edilməyibsə, Palata 34-cü maddənin
müddəalarına müvafiq verilmiş fərdi şikayətin qəbul olunması və işin mahiyyəti üzrə qərar çıxarır.
2. Palata 33-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq dövlətin verdiyi şikayətin qəbul olunması və
mahiyyəti üzrə qərar çıxarır.
3. Əgər məhkəmə istisna qaydasında digər qərar qəbul etməzsə, şikayətin qəbul olunması haqqında
qərar ayrılıqda çıxarılır.
Maddə 30
Böyük Palatanın xeyrinə yurisdiksiyadan imtina
Əgər Palatanın icraatında olan iş Konvensiyanın və ya ona dair protokolların şərhi barədə ciddi
məsələyə toxunursa yaxud məsələnin həlli Məhkəmənin əvvəllər çıxardığı qərara zidd ola bilərsə,
tərəflərdən heç biri buna etiraz etmədikdə Palata öz qərarını çıxarana qədər istənilən vaxt Böyük Palatanın
xeyrinə yurisdiksiyadan imtina edə bilər.
Maddə 31
Böyük Palatanın səlahiyyətləri
Böyük Palata:
a) Palata 30-cu maddənin müddəalarına əsasən yurisdiksiyasından imtina etdikdə və ya 43cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq iş ona göndərildikdə 33-cü və ya 34-cü maddələrin
müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş şikayətlər üzrə qərar çıxarır; və
b) 47-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq təqdim edilmiş məsləhət rəyləri çıxarmaq üçün
verilmiş xahişlərə baxır.
1811

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 32
Məhkəmənin səlahiyyəti
1. Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarının şərhi və tətbiqinə dair ona verilə bilən, 33,34
və 47-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər Məhkəmənin səlahiyyətindədir.
2. Konkret iş üzrə Məhkəmənin səlahiyyəti ilə bağlı mübahisəni Məhkəmənin özü həll edir.
Maddə 33
Dövlətlərarası işlər
Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəf Razılığa gələn digər Yüksək Tərəfin Konvensiyanın və ona dair
Protokolların müddəalarını hər hansı şəkildə pozması ehtimalı ilə bağlı Məhkəməyə müraciət edə bilər.
Maddə 34
Fərdi şikayətlər
Məhkəmə istənilən fiziki şəxsdən, qeyri-hökumət təşkilatından və ya ayrı-ayrı şəxslər qrupundan,
Razılığa gələn Yüksək Tərəflərdən birinin onun bu Konvensiyanın və ya ona dair Protokolların müddəaları
ilə nəzərdə tutulmuş hüquqlarını pozmasının qurbanı olduğunu iddia edən şikayətlər qəbul edə bilər.
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu hüququn səmərəli həyata keçirilməsinə heç bir yolla mane
olmamağı öhdələrinə götürürlər.
Maddə 35
Qəbul edilmə şərtləri
1. Məhkəmə yalnız beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş normalarına müvafiq olaraq bütün
daxili hüquq müdafiə vasitələri tükəndikdən sonra işi baxılmağa qəbul edə bilər və iş üzrə son
qərarın çıxarıldığı tarixdən altı ay keçənədək işə baxa bilər.
2. Məhkəmə 34-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş aşağıdakı fərdi şikayətlərə baxmır:
a) anonim olan; və ya
b) mahiyyətcə Məhkəmənin artıq baxdığı məsələ ilə eyni olan yaxud beynəlxalq araşdırmanın və ya
tənzimləmənin digər prosedurunun predmeti olan və işə aid yeni faktları əks etdirməyən.
3. Məhkəmə 34-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş istənilən fərdi şikayəti, bu
Konvensiya və ya ona dair Protokolların müddəaları ilə bir araya sığmayan, açıq-aydın əsassız və ya şikayət
vermə hüququndan sui-istifadə hesab edərsə, qəbul olunmayan elan edə bilər.
4. Məhkəmə bu maddəyə müvafiq olaraq qəbul olunmayan hesab etdiyi istənilən şikayəti rədd
edir. O bunu icraatın istənilən mərhələsində edə bilər.
Maddə 36
Üçüncü tərəfin iştirakı
1. Palataların birində və ya Böyük Palatada olan bütün işlərdə vətəndaşı şikayətçi olan Razılığa gələn
hər bir Yüksək Tərəfin yazılı qeydlər təqdim etmək və dinləmələrdə iştirak etmək hüququ vardır.
2. Ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsi naminə Məhkəmənin Sədri işdə tərəf
olmayan istənilən Razılığa gələn Tərəfi və ya şikayətçi olmayan istənilən maraqlı şəxsi yazılı qeydlər
təqdim etmək və ya dinləmələrdə iştirak etmək üçün dəvət edə bilər.
Maddə 37
Şikayətlərin siyahıdan çıxarılması
1. Əgər vəziyyət aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verirsə, icraatın istənilən mərhələsində Məhkəmə
şikayəti işlərin siyahısından çıxarmaq barədə qərar qəbul edə bilər:
a) şikayətçi daha öz ərizəsinə baxılmasına nail olmaq üçün səy göstərmirsə; və ya
b) məsələ öz həllini tapıbsa; və ya
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c) Məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi istənilən digər səbəbə görə, şikayətəbaxışı davam etdirməyə lüzum
yoxdursa.
Bununla belə, əgər bu Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarında müəyyən edilən insan
hüquqlarına riayət olunması bunu tələb edirsə, Məhkəmə şikayətə baxmaqda davam edir.
2. Əgər Məhkəmə işin gedişinin buna bəraət qazandırdığını hesab edirsə, şikayətin baxılmalı işlər
siyahısına bərpa edilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər.
Maddə 38
Maraqlı tərəflərin iştirakı ilə işə baxılma və dostcasına həll proseduru
1. Əgər Məhkəmə şikayəti qəbul edilən elan edirsə, o:
a) maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı ilə işə baxılmasını davam etdirir və ehtiyac olduqda, işin
hallarını təhqiq edir; bunun səmərəli aparılması üçün maraqlı dövlətlər bütün zəruri şəraiti yaradırlar;
b) bu Konvensiyada və ona dair Protokollarda müəyyən edilmiş insan hüquqlarına hörmət əsasında işin
dostcasına həllini təmin etmək məqsədi ilə maraqlı tərəflərə öz xidmətlərini təqdim edir.
2. 1-ci bəndin "b" yarımbəndində nəzərdə tutulan prosedur məxfi xarakter daşıyır.
Maddə 39
Dostcasına həllin tapılması
Dostcasına həll səmərə verdikdə, Məhkəmə faktların qısa xülasəsini və əldə olunan razılığı əks etdirən
qərar çıxarmaqla işi öz siyahısından çıxarır.
Maddə 40
Açıq məhkəmə iclasları və sənədlərdən istifadə
1. Məhkəmə istisna hal kimi digər qərar qəbul etməzsə, onun iclasları açıq keçirilir.
2. Məhkəmə Sədri digər qərar qəbul etməzsə, saxlanılmaq üçün dəftərxanaya verilmiş sənədlər
ictimaiyyət üçün açıqdır.
Maddə 41
Əvəzin ədalətli ödənilməsi
Əgər Məhkəmə Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarının pozulduğunu, lakin Razılığa
gələn Yüksək Tərəfin daxili hüququnun yalnız bu pozuntunun nəticələrinin qismən aradan qaldırılmasına
imkan verdiyini müəyyən edirsə, Məhkəmə zəruri halda, zərərçəkən tərəfə əvəzin ədalətli ödənilməsini
təyin edir.
Maddə 42
Palataların qərarları
44-cü maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Palataların qərarları qətidir.
Maddə 43
İşin Böyük Palataya verilməsi
1. Palatanın qərar çıxarmasından sonrakı üç ay ərzində, iş üzrə istənilən tərəf, müstəsna hallarda, işin
baxılmaq üçün Böyük Palataya verilməsi barədə ərizə verə bilər.
2. Əgər iş bu Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarının şəhri və ya tətbiqinə dair ciddi
məsələ və ya ümumi xarakterli digər ciddi məsələ qaldırsa, Böyük Palatanın beş hakimdən ibarət Komitəsi
ərizəni qəbul edir.
Komitə ərizəni qəbul edirsə, onda Böyük Palata öz qərarını çıxarmaqla işi həll edir.
Maddə 44
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Qəti qərarlar
1. Böyük Palatanın qərarı qətidir.
2. Palatanın qərarı aşağıdakı hallarda qəti olur:
a) tərəflər işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət etməyəcəklərini bəyan etdikdə; və ya
b) əgər işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət edilməyibsə, qərar çıxarılan tarixdən üç ay
sonra; və ya
c) Böyük Palatanın Komitəsi 43-cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq işin verilməsi haqqında
müraciəti rədd etdikdə.
3. Qəti qərar dərc olunmalıdır.
Maddə 45
Qərar və qətnamələrin əsaslandırılması
1. Qərarlar, həmçinin şikayətləri qəbul edilən və ya qəbul olunmayan élan edən qətnamələr
əsaslandırılmalıdır.
2. Əgər qərar bütövlükdə və ya qismən hakimlərin yekdil rəyini ifadə etmirsə, onda hər hansı
hakim özünün xüsusi rəyini verə bilər.
Maddə 46
Qərarların məcburi qüvvəsi və icrası
1. Razılığa gələn Yüksək Tərəflər, Məhkəmənin onların tərəf olduqları işlər üzrə qəti qərarını icra
etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Məhkəmənin qəti qərarı onun icrasına nəzarəti həyata keçirən Nazirlər Komitəsinə göndərilir.
Maddə 47
Məsləhət rəyləri
1. Məhkəmə Nazirlər Komitəsinin sorğusu ilə Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarının
şərhinə dair hüquqi məsələlər üzrə məsləhət rəyləri verə bilər.
2. Belə rəylər nə Konvensiyanın I Bölməsi və ona dair Protokollarda müəyyən edilən hüquq və
azadlıqların məzmun və həcminə dair hər hansı məsələyə, nə də Məhkəmənin və ya Nazirlər Komitəsinin
Konvensiyada nəzərdə tutulan hər hansı müraciətə baxarkən toxunmalı olduğu digər məsələlərə aid
olmalıdır.
3. Məhkəmənin məsləhət rəyini almaq barədə Nazirlər Komitəsinin qərarı Komitənin iştirak etmək
hüququ olan nümayəndələrinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 48
Məsləhət rəyləri barədə Məhkəmənin səlahiyyəti
Məsləhət rəyi vermək haqqında Nazirlər Komitəsi tərəfindən edilən sorğunun Məhkəmənin
səlahiyyətinə aid olub-olmamasını, 47-ci maddədə müəyyən edildiyi kimi, Məhkəmə özü həll edir.
Maddə 49
Məsləhət rəylərinin əsaslandırılması
1. Məhkəmənin məsləhət rəyləri əsaslandırılmalıdır.
2. Əgər məsləhət rəyi ümumilikdə və ya qismən hakimlərin yekdil rəyini əks etdirmirsə, onda hər hansı
hakim özünün xüsusi rəyini vermək hüququna malikdir.
3. Məhkəmənin məsləhət rəyləri Nazirlər Komitəsinə göndərilir.
Maddə 50
Məhkəmənin saxlanılması xərcləri
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Məhkəmənin saxlanılması xərclərini Avropa Şurası ödəyir.
Maddə 51
Hakimlərin imtiyaz və immunitetləri
Hakimlər öz vəzifələrini yerinə yetirərkən Avropa Şurası Nizamnaməsinin 40-cı maddəsində və onun
əsasında bağlanmış sazişlərin müddəalarında nəzər də tutulan imtiyaz və immunitetlərə malikdirlər.
III BÖLMƏ
SAİR MÜDDƏALAR
Maddə 52
Baş katibin sorğuları
Avropa Şurası Baş katibinin sorğusu əsasında Razılığa gələn hər bir Yüksək Tərəf öz daxili hüququnun
bu Konvensiyanın hər hansı müddəasının səmərəli tətbiqini necə təmin edəcəyi ilə bağlı izahat təqdim edir.
Maddə 53
Təsbit olunmuş insan hüquqları ilə bağlı təminatlar
Bu Konvensiyada heç nə Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəfin qanunvericiliyi və ya onun iştirak
etdiyi hər hansı digər sazişlə təmin edilə bilən insan hüquqlarından və əsas azadlıqlardan hər hansını
məhdudlaşdırmaq və ya ondan kənara çıxmaq kimi şərh oluna bilməz.
Maddə 54
Nazirlər Komitəsinin səlahiyyətləri
Bu Konvensiyada heç nə Avropa Şurası Nizamnaməsinin Nazirlər Komitəsinə verdiyi səlahiyyətlərə
xələl gətirmir.
Maddə 55
Mübahisələrin digər vasitələrlə tənzimlənməsindən imtina
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər, bu barədə xüsusi saziş imzalanması halları istisna olmaqla, bu
Konvensiyanın müddəalarının şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisələri petisiya yolu ilə baxılmağa
verərkən, onlar arasında qüvvədə olan müqavilələrə, konvensiyalara və ya bəyannamələrə müraciət
etməyəcəklərinə və mübahisələrin tənzimlənməsinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulan vasitələrindən
başqa, digər vasitələrdən istifadə etməməyə razılıq verirlər.
Maddə 56
Ərazilərə tətbiq
1. Hər hansı dövlət imzalama yaxud ratifikasiya zamanı və ya sonra istənilən vaxt Avropa Şurasının
Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsi ilə bu maddənin 4-cü bəndi nəzərə alınmaqla, beynəlxalq
əlaqələrinə görə həmin dövlətin məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə yaxud onlardan hər hansı birinə şamil
ediləcəyini bəyan edə bilər.
2. Konvensiya bildirişdə adı çəkilən əraziyə və ya ərazilərə Avropa Şurası Baş katibinin bildirişi
almasının otuzuncu günündən şamil edilir.
3. Bu Konvensiyanın müddəaları belə ərazilərdə yerli şəraitin lazımi qaydada nəzərə alınması ilə tətbiq
edilir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı dövlət sonradan istənilən vaxt
həmin bəyanatda göstərilmiş bir və ya bir neçə ərazinin adından Konvensiyanın 34-cü maddəsinə müvafiq
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olaraq, Məhkəmənin fiziki şəxslərdən, qeyri-hökumət təşkilatlarından və ya fərdlər qrupundan şikayətlər
qəbul etmək səlahiyyətini tanıdığını bəyan edə bilər.
Maddə 57
Qeyd-şərtlər
1. İstənilən dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya təsdiqnaməni saxlanmağa verərkən
Konvensiyanın hər hansı konkret müddəası ilə bağlı, o dövrdə, onun ərazisində qüvvədə olan bu və ya digər
qanunun həmin müddəaya uyğun olmaması ilə əlaqədar qeyd-şərt verə bilər. Bu maddəyə müvafiq
olaraq, ümumi xarakterli qeyd-şərtlərə yol verilmir.
2. Bu maddəyə uyğun olaraq edilmiş istənilən qeyd-şərtdə müvafiq qanunun qısa şərhi verilməlidir.
Maddə 58
Denonsasiya
1. Razılığa gələn Yüksək Tərəf, yalnız bu Konvensiyanın tərəfi olduğu tarixdən beş il keçdikdən sonra
və bu barədə Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərdikdən altı ay sonra bu Konvensiyanı
denonsasiya edə bilər; Baş katib Razılığa gələn digər Yüksək Tərəfləri bu barədə məlumatlandıracaq.
2. Denonsasiya Razılığa gələn müvafiq Yüksək Tərəfi denonsasiyanın qüvvəyə minəcəyi tarixədək
törədə biləcəyi və bu Konvensiya üzrə onun öhdəliklərini poza biləcək hər hansı əməlinə münasibətdə
belə öhdəliklərindən azad etmir.
3. Avropa Şurasının üzvlüyündən çıxan Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəf eyni şərtlərlə bu
Konvensiyanın da Tərəfi olmur.
4. Konvensiya 56-cı maddənin müddəalarına əsasən, onun şamil olunmasının bəyan edildiyi istənilən
əraziyə münasibətdə əvvəlki bəndlərin müddəalarına müvafiq olaraq denonsasiya edilə bilər.
Maddə 59
İmzalama və ratifikasiya
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. O,
ratifikasiya olunmalıdır. Təsdiqnamələr saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş katibinə verilir.
2. Bu Konvensiya on təsdiqnamə saxlanılmağa verildikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiya onu sonradan ratifikasiya edən dövlətlər üçün onların öz təsdiqnamələrini saxlanılmağa
verdikləri tarixdən qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyasının qüvvəyə minməsi, onu ratifikasiya etmiş Razılığa
gələn Yüksək Tərəflərin adları və sonralar alına biləcək təsdiqnamələrin saxlanılmağa verilməsi haqqında
Avropa Şurasının üzvü olan bütün dövlətləri xəbərdar edir.
1950-ci il noyabrın 4-də Romada hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız dillərində,
bir nüsxədə imzalanmışdır və Avropa Şurasının arxivində saxlanılır. Avropa Şurasının Baş katibi təsdiq
olunmuş surətləri Konvensiyanı imzalamış bütün dövlətlərə göndərəcəkdir.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında Konvensiyaya dair
PROTOKOL
Paris, 20 mart 1952-ci il
(Protokol (qeyri rəsmi olaraq) 1 saylı Protokol da adlandırılır)
Protokolun mətni 1998 il noyabrın 1-də qüvvəyə minmiş 11 saylı Protokolun müddəalarına müvafiq
olaraq dəyişdirilib.
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalayan hökumətlər, 1950-ci il noyabrın 4-də Romada
imzalanmış İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın (bundan sonra
“Konvensiya” adlanacaq) I bölməsinə artıq daxil edilənlərdən başqa, bəzi hüquq və azadlıqların kollektiv
həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda tədbirlər görmək əzmində olaraq,
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aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Mülkiyyətin müdafiəsi
Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə hüququna malikdir. Heç kəs,
cəmiyyətin maraqları naminə qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş
şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.
Yuxarıdakı müddəalar dövlətin ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən istifadəyə nəzarəti
həyata keçirmək üçün yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün
zəruri hesab etdiyi qanunları yerinə yetirmək hüququnu məhdudlaşdırmır.
Maddə 2
Təhsil hüququ
Heç bir şəxsin təhsil hüququndan imtina edilə bilməz. Dövlət təhsil və tədris sahəsində öz üzərinə
götürdüyü funksiyaları yerinə yetirərkən, valideynlərin öz dini və fəlsəfi baxışlarına müvafiq olan təhsil və
tədrisi təmin etmək hüququna hörmət edir.
Maddə 3
Azad seçki hüququ
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər qanunverici hakimiyyət orqanını seçərkən xalqın öz iradəsini sərbəst
ifadə edə biləcək şəraitdə, ağlabatan dövriliklə gizli səsvermə yolu ilə azad seçkilər keçirməyi öhdələrinə
götürürlər.
Maddə 4
Ərazilərə tətbiq
Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəf imzalanma yaxud ratifikasiya zamanı və ya sonradan istənilən
vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə, beynəlxalq əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı, bəyanatda adı çəkilən
ərazilərə bu Protokolun müddəalarının şamil ediləcəyi ilə bağlı öhdəliklərinin çərçivəsini təsdiq edən
bəyanat göndərə bilər.
Əvvəlki maddənin müddəalarına müvafiq olaraq bəyanat göndərmiş Razılığa gələn hər hansı Yüksək
Tərəf zaman keçdikcə istənilən əvvəlki bəyanatın şərtlərinin dəyişilməsi və ya hər hansı əraziyə
münasibətdə bu Protokolun müddəalarının tətbiqinin dayandırılması haqqında yeni bəyanat göndərə bilər.
Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı maddənin 1-ci
bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat hesab edilir.
Maddə 5
Konvensiyaya bağlılıq
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Protokolun 1, 2, 3 və 4-cü maddələrinin müddəalarını
Konvensiyanın əlavə maddələri hesab edirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları müvafiq surətdə tətbiq
olunur.
Maddə 6
İmzalanma və ratifikasiya
Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır;
o, Konvensiyanın ratifikasiyası ilə eyni zamanda və ya bundan sonra ratifikasiya olunmalıdır. Protokol on
təstignamə saxlanılmağa verildikdən sonra qüvvəyə minir. Sonradan ratifikasiya edən hər bir dövlət üçün
Protokol onların öz təstignamələrini saxlanılmağa verdikləri tarixdən qüvvəyə minir.
Təstignamələr saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş katibinə verilir, o, Protokolu ratifikasiya etmiş
dövlətlər haqqında Avropa Şurasının üzvü olan bütün dövlətləri xəbərdar edir.
1952-ci il martın 20-də Parisdə, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız dillərində,
bir nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılır. Baş katib təsdiq olunmuş
surətləri bu Protokolu imzalamış hər bir hökumətə göndərəcəkdir.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında Konvensiyaya dair
4 saylı PROTOKOL
Konvensiyaya və ona dair Birinci Protokola artıq daxil edilənlərdən başqa, bəzi hüquq və
azadlıqların təmin olunması haqqında
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Strasburq, 16 sentyabr 1963-cü il
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalayan hökumətlər,
1950-ci il noyabrın 4-də Romada imzalanmış İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında Konvensiyanın (bundan sonra “Konvensiya” adlanacaq) I bölməsinə və 1952-ci il martın 20-də
Parisdə imzalanmış Konvensiyaya dair Birinci Protokolun 1,2 və 3-cü maddələrinə artıq daxil edilənlərdən
başqa, bəzi hüquq və azadlıqların kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda tədbirlər görmək
əzmində olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Borca görə azadlıqdan məhrum etmənin qadağan olunması
Heç kəs yalnız hər hansı bir müqavilə öhdəliyini ödəmək iqtidarında olmadığına görə azadlıqdan
məhrum edilə bilməz.
Maddə 2
Hərəkət etmək azadlığı
1. Qanuni əsaslarla hər hansı dövlətin ərazisində olan hər kəsin həmin ərazidə sərbəst hərəkət etmək və
özünə yaşayış yeri seçmək hüququ vardır.
2. Hər kəs öz ölkəsi də daxil olmaqla hər hansı ölkəni tərk etməkdə azaddır.
3. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə, ictimai
qaydanı qorumaq üçün, cinayətlərin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması üçün və
ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik
cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz.
4. Birinci bənddə təsbit edilmiş hüquqlar müəyyən ərazilərdə qanuna müvafiq olaraq tətbiq edilən və
demokratik cəmiyyətdə ictimai maraqlara əsaslandırılan məhdudiyyətlərə məruz qala bilər.
Maddə 3
Vətəndaşların məcburi çıxarılmasının qadağan olunması
1. Heç kəs vətəndaşı olduğu dövlətin ərazisindən fərdi və ya kollektiv tədbirlər yolu ilə çıxarıla bilməz.
2. Heç kəs vətəndaşı olduğu dövlətin ərazisinə daxil olmaq hüququndan məhrum edilə bilməz.
Maddə 4
Əcnəbilərin kollektiv çıxarılmasının qarşısının alınması
Əcnəbilərin kollektiv çıxarılması qadağandır.
Maddə 5
Ərazilərə tətbiq
1. Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəf bu Protokolun imzalanması yaxud ratifikasiyası zamanı və ya
sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə bu Protokolun müddəalarının, beynəlxalq
əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı, orada adı çəkilən ərazilərə şamil ediləcəyi ilə bağlı öhdəliklərinin
çərçivəsini təsdiq edən bəyanat göndərə bilər.
2. Əvvəlki bəndin müddəalarına müvafiq olaraq bəyanat göndərmiş Razılığa gələn hər hansı Yüksək
Tərəf zaman keçdikdə istənilən əvvəlki bəyanatın şərtlərinin dəyişilməsi və ya hər hansı əraziyə
münasibətdə bu Protokolun müddəalarının tətbiqinin dayandırılması haqqında yeni bəyanat göndərə bilər.
3. Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı maddənin 1-ci
bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat hesab edilir.
4. Bu Protokolun ratifikasiyası və ya hər hansı dövlətin onu qəbul etməsi əsasında onun tətbiq olunduğu
hər hansı dövlətin ərazisi və bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, həmin dövlətin bəyanatı əsasında
bu Protokolun tətbiq olunduğu hər bir ərazi 2-ci və 3-cü maddələrdə dövlətin ərazisinə istinad məqsədi ilə,
ayrı-ayrı ərazilər hesab edilir.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı dövlət sonradan
istənilən vaxt həmin bəyanatda göstərilmiş bir və ya bir neçə əraziyə münasibətdə Konvensiyanın 34-cü
maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, bu Protokolun 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü maddələrinin və ya hər hansı
birinə riayət olunması ilə bağlı Məhkəmənin fiziki şəxslərdən, qeyri-hökumət təşkilatlarından və ya fərdlər
qrupundan şikayətlər qəbul etmək səlahiyyətini tanıdığını bəyan edə bilər.
Maddə 6
Konvensiya ilə müqayisə
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Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Protokolun 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci maddələrinin müddəalarını
Konvensiyanın əlavə maddələri hesab edirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları müvafiq olaraq tətbiq
olunur.
Maddə 7
İmzalanma və ratifikasiya
1. Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurası üzvləri tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır; o,
Konvensiyanın ratifikasiyası ilə eyni zamanda və ya bundan sonra ratifikasiya olunmalıdır. Protokol beş
təsdiqnamə saxlanılmağa verildikdən sonra qüvvəyə minir. Sonradan ratifikasiya edən hər bir dövlət üçün
Protokol onun öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verdiyi tarixdən qüvvəyə minir.
2. Təsdiqnamələr saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş katibinə verilir, o, Protokolu ratifikasiya
etmiş dövlətlər haqqında Avropa Şurasının üzvü olan bütün dövlətləri xəbərdar edir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada vəkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.
1963-cü il sentyabrın 16-da Strasburqda, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız
dillərində, bir nüsxədə imzalanmışdır. Həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılır. Avropa
Şurasının Baş katibi təsdiq olunmuş surətləri hər bir imzalayan dövlətə göndərəcəkdir.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyaya dair
6 saylı PROTOKOL
Ölüm cəzasının ləğvinə dair
Strasburq, 28 aprel 1983-cü il
Avropa Şurasının üzvü olub, 1950-ci il noyabrın 4-də Romada imzalanmış İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın (bundan sonra "Konvensiya" adlanacaq) bu Protokolunu
imzalayan dövlətlər,
Avropa Şurasının ayrı-ayrı üzv dövlətlərində baş vermiş təkamülün ölüm cəzasının ləğv olunması
xeyrinə ümumi tendensiyanı ifadə etdiyini nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Ölüm cəzasının ləğvi
Ölüm cəzası ləğv olunur. Heç kəs ölüm cəzasına məhkum edilə və ya edam oluna bilməz.
Maddə 2
Müharibə zamanı ölüm cəzası
Dövlət müharibə dövründə və ya qaçılmaz müharibə təhdidi zamanı törədilmiş əməllərə görə öz
qanunvericiliyində ölüm cəzasını nəzərdə tuta bilər; bu cür cəza yalnız qanunla müəyyən olunmuş hallarda
və qanunun müddəalarına müvafiq olaraq tətbiq edilə bilər. Dövlət həmin qanunun müvafiq müddəaları
haqqında Avropa Şurasının Baş katibinə məlumat verir.
Maddə 3
Öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən geri çəkilmənin qadağan olunması
Konvensiyanın 15-ci maddəsinə əsasən, bu Protokolun müddəalarından geri çəkilmək olmaz.
Maddə 4
Qeyd-şərtlərin qadağan olunması
Konvensiyanın 57-ci maddəsinə əsasən, bu Protokolun müddəaları ilə bağlı qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 5
Ərazilərə tətbiq
1. Hər bir dövlət imzalama zamanı və ya öz təsdiqnaməsini yaxud qəbuletmə və ya bəyənmə haqqında
sənədini saxlanılmağa verərkən bu Protokolun tətbiq ediləcəyi ərazini yaxud əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir dövlət sonradan istənilən vaxt Avropa Şurası Baş katibinin adına ünvanlanmış bəyanatla, bu
Protokolu bəyanatda göstərilən hər hansı digər əraziyə şamil edə bilər. Bu əraziyə münasibətdə Protokol
Baş katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən sonrakı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bənd əsasında verilmiş və belə bəyanatda göstərilmiş hər hansı əraziyə dair istənilən
bəyanat Baş katibin adına ünvanlanmış bildiriş vasitəsi ilə geri götürülə bilər. Geri götürülmə Baş katib
tərəfindən belə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 6
Konvensiyaya bağlılıq
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İştirakçı dövlətlər bu Protokolun 1-5-ci maddələrinin müddəalarını Konvensiyanın əlavə maddələri
hesab edirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları müvafiq olaraq tətbiq edilir.
Maddə 7
İmzalanma və ratifikasiya
Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olub, Konvensiyanı imzalamış dövlətlərin imzalaması üçün
açıqdır. O, ratifikasiya olunmalı, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət
Konvensiyanı eyni zamanda və ya əvvəlcədən ratifikasiya etmədən bu Protokolu ratifikasiya edə, qəbul edə
və ya bəyənə bilməz. Təsdiqnamələr yaxud qəbul və ya bəyənmə haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün
Avropa Şurasının Baş katibinə verilir.
Maddə 8
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olan beş dövlətin 7-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq,
Protokol üzrə öhdəlikləri öz üzərlərinə götürməyə razılıqlarını bildirdikləri tarixdən sonrakı ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
2. Protokol üzrə öhdəlikləri sonradan öz üzərinə götürməyə razılığını bildirmiş hər hansı üzv
dövlət üçün bu Protokol onun öz təsdiqnaməsini yaxud qəbuletmə və ya bəyənmə haqqında sənədlərini
saxlanılmağa verdiyi tarixdən sonrakı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 9
Depozitarinin funksiyaları
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzv dövlətlərini aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) hər hansı imzalanma;
b) təsdiqnamənin yaxud qəbul və ya bəyənmə haqqında sənədin saxlanılmağa verilməsi;
c) 5-ci və 8-ci maddələrə müvafiq olaraq, bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi;
d) bu Protokola dair digər hərəkət, bildiriş və ya xəbərdarlıq.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada vəkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.
1983-cü il aprelin 28-də Strasburqda, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız
dillərində, bir nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılır. Avropa
Şurasının Baş katibi təsdiq olunmuş surətləri Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə göndərəcəkdir.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında Konvensiyaya dair
7 saylı PROTOKOL
Strasburq, 22 noyabr 1984-cü il
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalayan dövlətlər,
1950-ci il noyabrın 4-də Romada imzalanmış İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında Konvensiyanın (bundan sonra "Konvensiya" adlanacaq) tətbiqi vasitəsi ilə bəzi hüquq və
azadlıqların kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda gələcək addımlar atmaq əzmində
olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Əcnəbilərin çıxarılmasına dair prosedur təminatları
1. 1. Qanuni əsaslarla dövlətin ərazisində yaşayan əcnəbi, qanuna müvafiq qəbul edilmiş qərarların
icrası istisna olmaqla, oradan çıxarıla bilməz və onun aşağıdakı imkanları olmalıdır:
a) özünün çıxarılmasına qarşı arqumentlər təqdim etmək;
b) öz işinə yenidən baxılmasını tələb etmək və;
c) bu məqsədlərə görə səlahiyyətli orqan qarşısında və ya belə orqanın təyin etdiyi şəxs yaxud şəxslər
qarşısında təmsil olunmaq.
2. 2. Çıxarılma ictimai qaydanın maraqları üçün zəruri olduqda və ya milli təhlükəsizlik mülahizələri
ilə şərtləndirildikdə, əcnəbi bu maddənin 1-ci bəndinin a, b və c yarımbəndlərində sadalanan hüquqlarına
əməl edilməmişdən əvvəl çıxarıla bilər.
Maddə 2
Cinayət işlərinə dair hökmlərdən ikinci instansiyaya şikayət vermə hüququ
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1. Cinayət törətməyə görə məhkəmə tərəfindən məhkum edilmiş hər kəsin, barəsində çıxarılmış hökmə
və ya təyin olunmuş cəzaya yuxarı məhkəmə instansiyasında yenidən baxılması hüququ vardır. Bu hüququn
həyata keçirilməsi və onun həyata keçirilə biləcəyi əsaslar qanunla tənzimlənir.
2. Qanunla xırda xətalar hesab olunan hüquqpozmalarla bağlı və ya müvafiq şəxs artıq birinci
instansiyada yuxarı məhkəmə tərəfindən məhkum edilibsə və ya onun bəraəti məsələsinə yenidən baxılma
nəticəsində təqsirli hesab edilib və məhkum edilibsə, bu hüquqdan istisnaya yol verilir.
Maddə 3
Məhkəmə səhvinə görə kompensasiya
Şəxs cinayət əməli törətməyə görə qəti hökmlə məhkum edildikdə və sonradan onun
haqqında çıxarılmış hökm ləğv edildikdə yaxud o, yeni və ya təzədən ortaya çıxmış halların inandırıcı
surətdə məhkəmə səhvinə yol verildiyini sübuta yetirməsi əsasında əfv edildikdə, belə məhkum etmə
nəticəsində cəzaya məruz qalmış şəxs, əvvəllər məlum olmayan faktın vaxtında açılmaması onun tam və
ya qismən günahı üzündən baş verməyibsə, müvafiq dövlətin qanununa və ya mövcud təcrübəsinə uyğun
olaraq kompensasiya alır.
Maddə 4
İki dəfə məhkum edilməmək və ya cəzalandırılmamaq hüququ
1. Heç kəs hər hansı dövlətin qanunlarına və ya cinayət-prosessual normalarına müvafiq olaraq, artıq
bəraət aldığı və ya məhkum edildiyi cinayətlərə görə həmin dövlətin yurisdiksiyası çərçivəsində cinayət
qaydasında təkrar məhkum edilə və ya cəzalandırıla bilməz.
2. Bundan əvvəlki bəndin müddəaları, əgər yeni və ya təzədən ortaya çıxmış hallar barəsində
məlumatlar varsa və ya əgər əvvəlki araşdırma zamanı işin nəticəsinə təsir göstərən əsaslı pozuntulara yol
verilibsə, müvafiq dövlətin qanunlarına və cinayət-prosessual normalarına uyğun olaraq, işə təkrar
baxılmasına mane olmur.
3. Konvensiyanın 15-ci maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq, bu maddənin müddəalarından
kənara çıxmağa yol verilmir.
Maddə 5
Ər-arvadın hüquq bərabərliyi
Ər-arvad nikaha daxil olmaq, nikahda olmaq və boşanma ilə bağlı məsələlərdə öz aralarında və uşaqları
ilə münasibətlərdə bərabər hüquqlara malikdirlər və bərabər mülki hüquqi cavabdehlik daşıyırlar. Bu
maddə uşaqların maraqlarına riayət olunması üçün zəruri tədbirlər görməkdə dövlətlərə mane olmur.
Maddə 6
Ərazilərə tətbiq
1. Hər hansı dövlət imzalama zamanı və ya özünün təsdiqnaməsini yaxud qəbul və ya bəyənmə
haqqında sənədini saxlanılmağa verərkən bu Protokolun tətbiq ediləcəyi ərazini və yaxud əraziləri və bu
Protokolun müddəalarının şamil ediləcəyi belə ərazi və ya ərazilərlə bağlı öhdəliklərinin çərçivəsini göstərə
bilər.
2. Hər bir dövlət sonradan istənilən vaxt Avropa Şurası Baş katibinin adına ünvanlanmış bəyanatla, bu
Protokolu bəyanatda göstərilən hər hansı digər əraziyə şamil edə bilər. Bu əraziyə münasibətdə Protokol
Baş katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən iki ay keçdikdən sonra gələn ayrı birinci günü qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bənd əsasında verilmiş və orada göstərilən hər hansı əraziyə aid olan istənilən bəyanat
Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsi ilə geri götürülə yaxud dəyişdirilə bilər. Geri
götürülmə və ya dəyişiklik Baş katib tərəfindən belə bildirişin alındığı tarixdən iki ay keçdikdən sonra gələn
ayrı birinci günü qüvvəyə minir.
4. Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı maddəsinin 1-ci
bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat hesab edilir.
5. Bu Protokolun hər hansı dövlətin onu ratifikasiya etməsi, qəbul etməsi və ya bəyənməsi əsasında
tətbiq olunduğu həmin dövlətin ərazisi və bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, həmin dövlətin
bəyanatı əsasında bu Protokolun tətbiq olunduğu hər bir ərazi 1 -ci maddədə dövlətin ərazisinə istinad
məqsədi ilə, ayrı-ayrı ərazilər hesab edilə bilər.
6. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı dövlət sonradan
istənilən vaxt həmin bəyanatda göstərilmiş bir və ya bir neçə əraziyə münasibətdə Konvensiyanın 34cü maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, bu Protokolun 1, 2, 3, 4 və 5-ci maddələri ilə bağlı Məhkəmənin
fiziki şəxslərdən, qeyri-hökumət təşkilatlarından və ya fərdlər qrupundan şikayətlər qəbul etmək
səlahiyyətini tanıdığını bəyan edə bilər.
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Maddə 7
Konvensiyaya bağlılıq
İştirakçı dövlətlər bu Protokolun 1-6-cı maddələrinin müddəalarını Konvensiyanın əlavə maddələri
hesab edirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları müvafiq olaraq tətbiq olunur.
Maddə 8
İmzalanma və ratifikasiya
Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olub, Konvensiyanı imzalamış dövlətlərin imzalaması üçün
açıqdır. O, ratifikasiya olunmalı, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət
Konvensiyanı əvvəlcədən və ya eyni zamanda ratifikasiya etmədən bu Protokolu ratifikasiya edə, qəbul edə
və ya bəyənə bilməz. Təsdiqnamələr, qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün
Avropa Şurasının Baş katibinə verilir.
Maddə 9
Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olan yeddi dövlətin 8-ci maddənin müddəalarına müvafiq
olaraq, Protokolun onlar üçün məcburiliyinə öz razılıqlarını bildirdikləri tarixdən iki ay keçdikdən sonra
gələn ayrı birinci günü qüvvəyə minir.
2. Protokolun, onun üçün məcburiliyinə sonradan öz razılığını bildirmiş hər hansı üzv dövlət üçün o,
həmin dövlətin təsdiqnaməsinin yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında sənədlərinin saxlanılmağa
verildiyi tarixdən iki ay keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 10
Depozitarinin funksiyaları
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövləti:
a) hər bir imzalanma;
b) hər bir təsdiqnamənin yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında sənədin saxlanılmağa verilməsi;
c) 6-cı və 9-cu maddələrə müvafiq olaraq, bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi;
d) bu Protokola aidiyyəti olan hər bir digər akt, bildiriş və ya bəyanat barədə xəbərdar edir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada vəkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.
1984-cü il noyabrın 22-də Strasburqda, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız
dillərində, bir nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində saxlanılır. Avropa
Şurasının Baş katibi təsdiq olunmuş surətləri Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə göndərəcəkdir.
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).*
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyanın 5-ci və 6-cı maddələrinə dair
Azərbaycan Respublikasının qeyd-şərti
Konvensiyanın 57-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 5-ci və 6-cı
maddələrinə dair belə bir qeyd-şərt irəli sürür ki, həmin maddələrin müddəaları Azərbaycan
Respublikasının 23 sentyabr 1994-cü il tarixli, 885 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizamnaməsinin 48, 49, 50, 56-60-cı maddələrində nəzərdə
tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı məhkəmədənkənar intizam cəzalarının tətbiqinə mane olmur.
Qeyd-şərtə əlavə:
Azərbaycan Respublikasının 23 sentyabr 1994-cü il tarixli,
885 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizamnaməsi ("Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin məlumatı", 1995-ci il, № 5-6, maddə 93)
"48. Əsgərlərə və matroslara:
...d) hauptvaxtda saxlanılmaqla 10 sutkayadək həbs... verilə bilər.
49. Müddətli xidmət çavuşlarına:
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...ğ) hauptvaxtda saxlanılmaqla 10 sutkayadək həbs... verilə bilər.
50. Müddətindən artıq xidmət çavuşlarına:
...q) hauptvaxtda saxlanılmaqla 10 sutkayadək həbs... verilə bilər.
56. Bölük (4-cü dərəcəli gəmi) komandirinin:
...q) əsgərləri, matrosları və çavuşları 3 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
57. Tabor (3-cü dərəcəli gəmi) komandirinin:
...q) əsgərləri, matrosları və çavuşları 5 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
58. Alay (briqada) komandirinin:
...q) əsgərləri, matrosları və çavuşları 7 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
59. Diviziya, əlahiddə briqada (gəmilər briqadası) komandirlərinin alay (briqada) komandirlərinə
verilmiş hüquqlardan əlavə:
a) əsgərləri, matrosları və çavuşları 10 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
60. Korpus komandirləri, qoşun növü, silahlı qüvvələr növlərinin komandanları, eləcə də müdafiə
nazirinin müavinləri onların tabeliklərində olan əsgərlər, matroslar və çavuşlar barədə bu Nizamnamənin
müəyyən etdiyi intizam cəzaları tədbirlərindən tam həcmdə istifadə etmək hüququna malikdirlər".
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 1-ci bəndinə dair
Azərbaycan Respublikasının qeyd-şərti
Konvensiyanın 57-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 10-cu
maddəsinin 1-ci bəndinə dair belə bir qeyd-şərt irəli sürür ki, həmin bəndin müddəaları "Kütləvi
informasiya vasitələri haqqında" 1999-cu il 7 dekabr tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 14cü maddəsinə uyğun təfsir və tətbiq olunacaqdır.
Qeyd-şərtə əlavə:
"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 2, maddə 82)
"maddə 14:
...Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində kütləvi
informasiya vasitəsi təsis etməsi Azərbaycan Respublikasının bağladığı dövlətlərarası müqavilə ilə
tənzimlənir (xarici dövlətin hüquqi şəxsi dedikdə, hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının və ya səhmlərinin
30 faizindən çoxunun xarici dövlətlərin hüquqi şəxslərinə və ya vətəndaşlarına məxsus olduqda və ya
təsisçilərinin 1/3 hissəsindən çoxunun xarici dövlətin hüquqi şəxsi və ya vətəndaşı olan hüquqi şəxslər başa
düşülür)".
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın 1 saylı Protokoluna
dair Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir.
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 2-ci maddəsinə dair
Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası Protokolun 2-ci maddəsinin ikinci cümləsini belə təfsir edir ki, bu müddəa
dini təhsilin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dövlətin üzərinə hər hansı öhdəlik qoymur.
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyanın 4 saylı Protokoluna dair
Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir.
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"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyanın 6 saylı Protokoluna dair
Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir.
"İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında"
Konvensiyanın 7 saylı Protokoluna dair
Azərbaycan Respublikasının bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana qədər
təminat vermək iqtidarında deyildir.
*Bax: "Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu", 2002-ci il, № 1, səh. 40.

1824

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1999-cu il dekabrın 9-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2001-ci il
№ 174-IIQ
Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
PREAMBULA
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması,
dövlətlər arasında mehriban qonşuluq və dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın təşviqi ilə bağlı məqsəd
və prinsiplərini nəzərə alaraq,
bütün dünyada terrorizm hərəkətlərinin, özünün hər cür forma və təzahüründə genişlənməsindən son
dərəcə narahat olaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əlli illiyi münasibəti ilə Baş Assambleyanın 1995-ci il 24 oktyabr
tarixli, 50/6 nömrəli qətnaməsində ehtiva olunmuş Bəyannaməyə istinad edərək,
həmçinin Baş Assambleyanın 1994-cü il 9 dekabr tarixli, 49/60 nömrəli qətnaməsi və ona əlavə də
daxil olmaqla, - həmin əlavə beynəlxalq terrorizmin ləğv edilməsi üzrə tədbirlər haqqında Bəyannamədən
ibarətdir; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlər həmin Bəyannamədə təntənəli surətdə
təsdiq etmişlər ki, onlar harada və kim tərəfindən törədilməsindən asılı olmayaraq, bütün terrorizm
hərəkətlərini, metodlarını və təcrübəsini, o cümlədən də dövlətlər və xalqlar arasındakı dostluq
münasibətləri üçün təhlükə törədən və dövlətlərin ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyini təhdid edən
hərəkətləri cinayət əməli və haqq qazandırılması mümkün olmayan hərəkətlər kimi qeyd-şərtsiz
pisləyirlər, bu məsələyə dair bütün müvafiq qətnamələrinə istinad edərək,
beynəlxalq terrorizmin ləğv edilməsi üzrə tədbirlər haqqında Bəyannamədə həmçinin dövlətlərə, bu
məsələnin bütün aspektlərini əhatə edən hərtərəfli hüquqi çərçivələrin olmasını təmin etmək məqsədi ilə,
bütün forma və təzahürlərdə terrorizmin qabaqlanması, qarşısının alınması və ləğv edilməsi haqqındakı
mövcud beynəlxalq hüquq müddəalarının tətbiq dairəsinin təcili qaydada icmalmı aparmağın təklif
edildiyini vurğulayaraq,
Baş Assambleyanın 1996-cı il 17 dekabr tarixli, 51/210 nömrəli qətnaməsinin 3-cü bəndinin (f)
yarımbəndinə (burada Assambleya bütün dövlətləri müvafiq daxili tədbirlər görmək vasitəsi ilə
terrorçuların və terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsinə, - bu cür maliyyələşdirilmənin bilavasitə yaxud
bilavasitə, -xeyriyyə, ictimai və ya mədəni məqsədlər güdən və ya güddüklərini iddia edən yaxud özləri də
qeyri-qanuni silah göndərilməsi, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və hədələməklə pul qoparmaq, o
cümlədən də ayrı-ayrı şəxslərdən terrorçuluq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi məqsədləri ilə istifadə
edilməsi kimi yasaq edilmiş fəaliyyət növlərinə cəlb olunmuş təşkilatlar vasitəsi ilə həyata keçirilməsindən
asılı olmayaraq, - mane olmaq və bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və xüsusən də münasib
olduqda, terror məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğu şübhə doğuran vəsaitlərin hərəkətlərinə mane olmaq və
onun qarşısını almaqdan ötrü tənzimləmə tədbirləri görülməsi məsələsini, bu zaman qanuni kapitalın
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hərəkət azadlığını qətiyyən pozmadan və belə vəsaitlərin beynəlxalq hərəkəti barədə informasiya
mübadiləsini fəallaşdırmaqla nə'zərdən keçirməyə çağırmışdır) istinad edərək,
həmçinin Baş Assambleyanın 1997-ci il 15 dekabr tarixli, 52/165 nömrəli qətnaməsinə, - qətnamədə
Assambleya dövlətləri ələlxüsus özünün 1996-cı il 17 dekabr tarixli, 51/210 nömrəli qətnaməsinin 3-cü
bəndinin (a)-(f) yarımbəndlərində ifadə edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələsinə baxmağa
çağırmışdır, - istinad edərək,
daha sonra Baş Assambleyanın 1998-ci il 8 dekabr tarixli, 53/108 nömrəli qətnaməsinə, - həmin
qətnamədə Assambleya qərara almışdır ki, Baş Assambleyanın 1996-cı il 17 dekabr tarixli, 51/210 nömrəli
qətnaməsi ilə təsis edilmiş Xüsusi Komitə Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında müvafiq
mövcud beynəlxalq sənədləri tamamlayacaq Beynəlxalq Konvensiya layihəsini işləyib hazırlamalıdır, istinad edərək,
terrorizmin maliyyələşdirilməsinin bütövlükdə beynəlxalq birliyi ciddi narahat etdiyini nəzərə alaraq,
beynəlxalq terrorizm hərəkətlərinin sayının və ağırlığının terrorçuların əldə edə bildiyi
maliyyələşmədən asılı olduğunu vurğulayaraq,
həmçinin mövcud çoxtərəfli hüquqi sənədlərdə bu cür maliyyələşmənin konkret nəzərdən
keçirilmədiyini qeyd edərək,
terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yol verilməməsi, eləcə də onu törədən şəxslərin təqib edilməsi və
cəzalandırılması yolu ilə terrorizmlə mübarizə sahəsində səmərəli tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi işində dövlətlər arasında beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin qəti zəruriliyinə
əmin olaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
1. "Vəsaitlər" əldə edilmə üsulundan asılı olmayaraq, istənilən növ, hiss edilən və ya hiss edilməyən,
daşınar və ya daşınmaz aktivlərini, həmçinin bank kreditləri, yol çekləri, bank çekləri, poçt göndərişləri,
səhmlər və qiymətli kağızlar, istiqrazlar, veksellər, akkreditivlər də daxil olmaqla, lakin bunlarla
məhdudlaşmayaraq, bu cür aktivlərə olan hüquqları və ya onlarda iştirakı təsdiq edən hər hansı formada, o
cümlədən də elektron və ya rəqəmli formada hüquqi sənədləri və ya aktları bildirir.
2. "Dövlət və ya hökumət obyekti" dövlət nümayəndələrinin, hökumət üzvlərinin, qanunvericilik və
ya məhkəmə orqanı təmsilçilərinin və yaxud dövlətin və ya hər hansı digər dövlət orqanı və ya idarəsinin
vəzifəli şəxsləri ya da qulluqçularının yaxud hökumətlərarası təşkilatın qulluqçularının və ya vəzifəli
şəxslərinin öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirmələri ilə bağlı istifadə etdikləri və ya məşğul etdikləri hər
hansı bir daimi və ya müvəqqəti obyekti yaxud nəqliyyat vasitəsini bildirir.
3. "Daxilolmalar" 2-ci maddədə göstərilən cinayətin törədilməsi yolu ilə bilavasitə və ya bilavasitə
alınmış və yaxud əldə edilmiş istənilən vəsaiti bildirir.
Maddə 2
1. İstənilən şəxs, əgər o:
a) əlavədə sadalanan müqavilələrdən birinin tətbiq sahəsinə və əlavədəki tərifə uyğun olaraq cinayət
sayılan hər hansı bir əməlin;
b) silahlı münaqişə vəziyyətində hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak etməyən hər hansı bir mülki şəxsin
və ya istənilən digər şəxsin ölümünə və ya ona ağır bədən xəsarəti yetirilməsinə yönəldilmiş istənilən digər
əməlin, - bu cür əməlin məqsədi onun səciyyəsi və ya konteksti ilə bağlı olaraq, əhalini qorxutmaqdan və
ya hökuməti yaxud beynəlxalq təşkilatı hər hansı hərəkəti etməyə yaxud onu etməkdən çəkinməyə məcbur
etməkdən ibarət olduqda, - törədilməsi üçün tam və ya qismən istifadə edilməsi niyyəti ilə yaxud da istifadə
ediləcəyini başa düşdüyü halda istənilən metodlarla, bilavasitə və ya bilavasitə, qeyri-qanuni olaraq və
qəsdən vəsait verir və ya bu vəsaitin yığılmasını həyata keçirirsə, bu Konvensiyanın mənasına görə cinayət
törətmiş olur.
2. a) öz təsdiqnamələrini yaxud qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədlərini
saxlanılmaq üçün təhvil verdikdən sonra, əlavədə sadalanan müqavilələrdən birində iştirakçı tərəf olmayan
dövlət bəyan edə bilər ki, bu Konvensiyanın həmin iştirakçı dövlətə tətbiqi zamanı belə hesab edilir ki, bu
müqavilə 1-ci bəndin (a) yarımbəndində adı çəkilən əlavəyə daxil edilməmişdir.
Depozitarini bu fakt barəsində xəbərdar edən həmin iştirakçı dövlət üçün bu müqavilə qüvvəyə
minəndən dərhal sonra belə bəyanat qüvvəsini itirir;
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b) iştirakçı dövlət əlavədə sadalanan müqavilələrdən birinin iştirakçısı olmasını dayandırdıqda bu
maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada həmin müqaviləyə dair bəyanat verə bilər.
3. Hər hansı bir əməlin 1-ci bənddə göstərilən cinayəti təşkil etməsi üçün, vəsaitlərin faktik olaraq, 1ci bəndin (a) yaxud (b) yarımbəndlərində göstərilən cinayətin törədilməsi üçün istifadə edilmiş olması
məcburi deyil.
4. İstənilən şəxs, əgər o, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlərdən hər hansı birini törətməyə
cəhd göstərirsə, həmçinin cinayət etmiş olur.
5. İstənilən şəxs, əgər:
a) bu maddənin 1-ci və ya 4-cü bəndlərində göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsində
iştirakçı qismində iştirak edirsə;
b) bu maddənin 1-ci və ya 4-cü bəndlərində göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsi
məqsədi ilə digər şəxsləri təşkil edir və ya onlara rəhbərlik edirsə;
c) bu maddənin 1-ci və ya 4-cü bəndlərində göstərilən bir və ya bir neçə cinayətin ümumi məqsədlə
fəaliyyət göstərən bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinə şərait yaradırsa, - bu cür yardım bilərəkdən və:
i) ya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlərdən birinin törədilməsini nəzərdə tutan fəaliyyət
və ya məqsədlərlə qrupun cinayətkar fəaliyyətini və ya cinayətkar məqsədlərini dəstəkləmək üçün;
ii) ya da bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlərdən birini törətmək üçün qrupun məqsədini
dərk etməklə göstərilmişsə, - həmçinin cinayət etmiş olur.
Maddə 3
Cinayətin bir dövlətdə törədildiyi, ehtimal edilən cinayətkar bu dövlətin vətəndaşı olduğu və həmin
dövlətin ərazisində olduğu halda və heç bir başqa dövlət bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 1-ci və ya 2-ci
bəndlərinə müvafiq olaraq öz yurisdiksiyasını həyata keçirmək üçün əsaslara malik olmadığı hallarda bu
Konvensiya tətbiq edilmir, lakin bu, müvafiq şəraitdə belə hallara 12-18-ci maddələrin müddəalarının
tətbiqini istisna etmir.
Maddə 4
Hər bir iştirakçı dövlət:
a) 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərin, özünün daxili hüququna müvafiq olaraq cinayət sayılması
üçün;
b) bu cinayətlərə görə onların ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınmaqla uyğun cəzaların müəyyən edilməsi üçün
zəruri ola bilən tədbirləri görür.
Maddə 5
1. Hər bir iştirakçı dövlət onun ərazisində olan yaxud onun qanunlarına əsasən təsis edilmiş hüquqi
şəxsi, bu hüquqi şəxsin idarə edilməsi üçün məsul olan yaxud ona nəzarəti həyata keçirən, öz rəsmi
vəzifəsində çıxış edən fiziki şəxs tərəfindən 2-ci maddədə göstərilən cinayət törədildiyi halda məsuliyyətə
cəlb
etmək üçün zəruri tədbirləri görür. Bu cür məsuliyyət cinayət, mülki və ya inzibati xarakterli ola bilər.
2. Belə məsuliyyət bu cinayətləri törətmiş fiziki şəxslərin cinayət məsuliyyətinə xələl gətirmədən
yaranır.
3. Hər bir iştirakçı dövlət, xüsusilə, yuxandakı 1-ci bəndə uyğun məsuliyyət daşıyan hüquqi şəxslərə
qarşı səmərəli, müvafiq və təsirli cinayət, mülki-hüquqi yaxud inzibati sanksiyalar tətbiq edilməsini təmin
edir. Belə sanksiyalara maliyyə sanksiyaları da daxil ola bilər.
Maddə 6
Hər bir iştirakçı dövlət bu Konvensiyanın qüvvəsinin şamil edildiyi cinayət əməllərinə siyasi, fəlsəfi,
ideoloji, irqi, etnik, dini və digər analoji səciyyəli hər hansı mülahizəyə görə heç bir halda haqq
qazandırılmamasını təmin etməkdən ötrü zəruri ola biləcək tədbirləri, o cümlədən müvafiq hallarda daxili
qanunvericilik sahəsində tədbirlər görür.
Maddə 7
1. Hər bir iştirakçı dövlət 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərlə onun yurisdiksiyasının şamil edilməsi
üçün zəruri ola biləcək tədbirləri aşağıdakı hallarda görür:
a) cinayət bu dövlətin ərazisində törədildikdə;
b) cinayət bu dövlətin bayrağı altında üzən yaxud cinayətin baş verdiyi zaman bu dövlətin qanunlarına
müvafiq qeydiyyatı olan uçuş aparatında törədildikdə;
c) cinayəti bu dövlətin vətəndaşı törətdikdə.
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2. İştirakçı dövlət həmçinin hər hansı belə cinayətə öz yurisdiksiyasını aşağıdakı hallarda şamil edə
bilər:
a) cinayət 2-ci maddənin 1-ci bəndinin (a) və ya (b) yarımbəndlərində göstərilən cinayətin bu dövlətin
ərazisində yaxud onun vətəndaşlarından birinə qarşı törədilməsinə yönəldildikdə yaxud belə cinayət onun
nəticəsi olduqda;
b) cinayət 2-ci maddənin 1-ci bəndinin (a) və ya (b) yarımbəndlərində göstərilən cinayətlərin, bu
dövlətin diplomatik və ya konsulluq nümayəndəliyinin binası da daxil olmaqla, göstərilən dövlətin
xaricdəki dövlət və ya hökumət obyektinə qarşı törədilməsinə yönəldildikdə yaxud belə cinayət onun
nəticəsi olduqda;
c) cinayət 2-ci maddənin 1-ci bəndinin (a) və ya (b) yarımbəndlərində göstərilən cinayətlərin bu dövləti
hər hansı hərəkəti etməyə və ya etməkdən çəkinməyə məcbur etmək cəhdi ilə törədilməsinə yönəldildikdə
yaxud belə cinayət onun törədilməsinə gətirib çıxardıqda;
d) cinayəti adətən bu dövlətin ərazisində yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxs törətdikdə;
e) cinayət bu dövlətin hökumətinin istismarında olan hava gəmisində törədildikdə.
3. Bu Konvensiyanın təsdiq edilməsi, qəbul edilməsi, bəyənilməsi və ya ona qoşulma zamanı hər bir
iştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini 2-ci bəndə müvafiq olaraq, öz yurisdiksiyasını
şamil etməsi barədə xəbərdar edir. Hər hansı dəyişiklik olduqda, müvafiq iştirakçı dövlət bu barədə dərhal
Baş katibə xəbərdarlıq edir.
4. Hər bir iştirakçı dövlət həmçinin 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərə onun yurisdiksiyasının şamil
edilməsi üçün zəruri olan tədbirləri aşağıdakı hallarda görür: cinayəti törətdiyi ehtimal edilən şəxs onun
ərazisində olduqda və həmin dövlət onu 1-ci və ya 2-ci bəndlərə müvafiq olaraq, öz yurisdiksiyasını
müəyyən etmiş heç bir iştirakçı dövlətə vermədikdə.
5. Birdən artıq iştirakçı dövlət 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərdən birinə öz yurisdiksiyasını şamil
etmək iddiasında olduqda, müvafiq iştirakçı dövlətlər öz hərəkətlərini, xüsusən də cinayət təqibi qaydası
və qarşılıqlı hüquqi yardım sahəsində hərəkətlərini lazımi qaydada əlaqələndirməyə çalışmalıdırlar.
6. Ümumi beynəlxalq hüquq normalarına xələl gətirmədən bu Konvensiya, iştirakçı dövlətin öz daxili
hüququna müvafiq olaraq müəyyən etdiyi hər hansı cinayət yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi imkanını
istisna etmir.
Maddə 8
1. Hər bir iştirakçı dövlət 2-ci bənddə göstərilən cinayətlərin törədilməsi məqsədi ilə istifadə olunan
və ya ayrılmış hər hansı vəsaitin, həmçinin belə cinayətlər nəticəsində əldə edilmiş daxilolmaların mümkün
müsadirə məqsədləri ilə müəyyənləşdirilməsi, aşkarlanması, təcrid edilməsi və ya onların üzərinə həbs
qoyulması üçün öz daxili hüquq prinsiplərinə müvafiq olaraq zəruri tədbirlər görür.
2. Hər bir iştirakçı dövlət 2-ci bənddə göstərilən cinayətlərin törədilməsi məqsədi ilə istifadə olunmuş
və ya ayrılmış vəsaitlərin və belə cinayətlər nəticəsində əldə edilmiş daxilolmaların müsadirəsi üçün öz
daxili hüquq prinsiplərinə müvafiq olaraq lazımi tədbirləri görür.
3. Hər bir müvafiq iştirakçı dövlət bu maddədə nəzərdə tutulmuş müsadirə nəticəsində alınan
vəsaitlərin müntəzəm olaraq və ya hər bir konkret halda digər dövlətlərlə bölüşdürülməsi haqqında
sazişlərin bağlanması məsələsini nəzərdən keçirə bilər.
4. Hər bir iştirakçı dövlət elə mexanizmlər yaratmaq imkanlarını nəzərdən keçirir ki, onların köməyi
ilə, bu maddədə nəzərdə tutulmuş müsadirə nəticəsində alınan vəsaitlərdən 2-ci maddənin 1 -ci bəndinin
(a) və ya (b) yarımbəndlərində göstərilən cinayətlərin qurbanlarına və ya onların ailə üzvlərinə
kompensasiyaların ödənilməsi üçün istifadə olunsun.
5. Bu maddənin müddəalarının tətbiqi vicdanlı üçüncü şəxslərin hüquqlarına riayət olunması şərti ilə
həyata keçirilir.
Maddə 9
1. 2-ci maddədə göstərilən cinayəti törətmiş və ya törətdiyi ehtimal edilən şəxsin onun ərazisində ola
biləcəyi barədə informasiya almış müvafiq iştirakçı dövlət bu informasiyada göstərilən faktların təhqiqatı
üçün özünün daxili qanunvericiliyinə müvafiq qaydada tələb edilə bilən tədbirləri görür.
2. Şəraitin bunun üçün əsas verdiyini yəqin etdikdən sonra, cinayəti törətmiş və ya törətdiyi ehtimal
olunan şəxsin ərazisində olduğu iştirakçı dövlət bu şəxsin cinayət təqibi məqsədləri üçün iştirakının və ya
verilməsinin təmin edilməsi üzrə öz daxili qanunvericiliyinə müvafiq tədbirləri görür.
3.İT-Cİ bənddə göstərilən tədbirlərin şamil edildiyi istənilən şəxsin aşağıdakı hüquqları vardır:
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a) vətəndaşı olduğu və ya başqa yolla onun hüquqlarını qorumağa ixtiyarlı olan dövlətin ən yaxın
müvafiq təmsilçisi ilə, yaxud əgər bu şəxs vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, - adətən ərazisində yaşadığı
dövlətin təmsilçisi ilə təxirə salmadan əlaqə yaratmaq;
b) bu dövlətin təmsilçisinin ona baş çəkməsi;
c) (a) və (b) yarımbəndlərinə müvafiq olaraq öz hüquqları barədə məlumatlandırılmaq.
4. 3-cü bənddə göstərilən hüquqlar cinayəti törətmiş və ya törətdiyi ehtimal edilən şəxsin ərazisində
olduğu dövlətin qanunlarına və qərarlarına müvafiq qaydada həyata keçirilməli, belə bir müddəa nəzərə
alınmalıdır ki, xatırlanan qanun və qərarlar bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun hüquqların verildiyi
məqsədlərə tam nail olmaq imkanını təmin etməlidir.
5. 3-cü və 4-cü bəndlərin müddəaları, 7-ci maddənin 1-ci bəndinin (b) yarımbəndinə və 2-ci bəndinin
(b) yarımbəndinə uyğun olaraq yurisdiksiya iddiasında olan istənilən iştirakçı dövlətin hüququna Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən cinayəti törətdiyi ehtimal olunan şəxslə əlaqə saxlamağı və ona baş
çəkməyi xahiş etmək hüququna xələl gətirmir.
6. İştirakçı dövlət bu maddəyə müvafiq olaraq şəxsi həbsə aldıqdan sonra 7-ci maddənin 1-ci və ya 2ci bəndlərinə uyğun yurisdiksiyalarını müəyyən etmiş iştirakçı dövlətləri bilavasitə və ya Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibi vasitəsi ilə, təxirə salmadan xəbərdar edir və əgər məqsədəuyğun hesab
edirsə, bu şəxsin həbsdə olması faktı və onun saxlanması üçün əsas verən hallar barədə istənilən digər
maraqlı iştirakçı dövlətlərə xəbərdarlıq bildirir. 1-ci bəndə uyğun olaraq təhqiqat aparan dövlət adı çəkilən
iştirakçı dövlətlərə təhqiqatın nəticələri barədə operativ məlumat verir və öz yurisdiksiyasını həyata
keçirmək niyyətində olub-olmadığını göstərir.
Maddə 10
1. Cinayət törətmiş və ya törətdiyi ehtimal olunan şəxsin ərazisində olduğu iştirakçı dövlət 7-ci
maddənin şamil edildiyi hallarda, əgər həmin şəxsi vermirsə, hər hansı bir istisna edilmədən və cinayətin
həmin dövlətin ərazisində törədilib-törədilməməsindən asılı olmayaraq, lüzumsuz ləngimələrə yol
vermədən bu dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırma aparılması yolu ilə məhkəmə təqibi
məqsədləri üçün işi özünün səlahiyyətli orqanlarına verməyə borcludur. Səlahiyyətli orqanlar bu dövlətin
qanunlarına uyğun olaraq, hər hansı ağır cinayət törədilməsi halında olduğu qaydada qərar qəbul edirlər.
2. İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyi ona öz vətəndaşlarından birini yalnız həmin şəxsin məhkəmə
araşdırması və ya işə məhkəmədə baxılması, - bu
nun üçün həmin şəxsin verilməsi və ya təslim edilməsi tələb olunarsa və həmin dövlət, eləcə də bu
şəxsin verilməsi barədə vəsatət qaldırmış dövlət belə variantla və ağlabatan saya biləcəkləri digər şərtlərlə
razıdırlarsa, - nəticəsində çıxarılmış hökm üzrə cəza çəkməsi üçün həmin dövlətə qaytarılması şərti ilə
təhvil verməsinə və ya hər hansı başqa yolla təslim etməsinə imkan verdiyi bütün hallarda 1-ci bənddə
göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bu cür şərtləndirilmiş təhvil vermə və ya təslim etmə kifayət
edər.
Maddə 11
1. 2-ci maddədə göstərilən cinayətlər cinayətkarların verilməsi ilə nəticələnən cinayətlər qismində bu
Konvensiya qüvvəyə minənədək cinayətkarların verilməsi haqqında hər hansı iştirakçı dövlətlər arasında
bağlanmış istənilən müqaviləyə daxil edilməli olan cinayətlər sayılır. İştirakçı dövlətlər belə cinayətləri
cinayətkarların verilməsi ilə nəticələnən cinayətlər qismində, sonradan həmin dövlətlər arasında
bağlanılacaq cinayətkarların verilməsinə dair bütün müqavilələrə daxil etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Cinayətkarın verilməsini müqavilənin olması ilə şərtləndirən iştirakçı dövlət onunla cinayətkarın
verilməsi haqqında müqaviləsi olmayan başqa bir iştirakçı dövlətdən cinayətkarın verilməsi barədə xahiş
aldıqda, sorğu edilən iştirakçı dövlət, 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərlə bağlı cinayətkarın verilməsi üçün
bu Konvensiyam öz mülahizəsinə görə hüquqi əsas hesab edə bilər. Cinayətkarın verilməsi sorğu edilən
dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər şərtlərə riayət etməklə həyata keçirilir.
3. Cinayətkarın verilməsini müqavilənin olması ilə şərtləndirməyən iştirakçı dövlətlər 2-ci maddədə
göstərilən cinayətləri, öz aralarındakı münasibətlərdə sorğu edilən dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş şərtlərə riayət etməklə cinayətkarın verilməsi ilə nəticələnən cinayətlər hesab edirlər.
4. 2-ci maddədə göstərilən cinayətlər zəruri hallarda iştirakçı dövlətlər tərəfindən cinayətkarın
verilməsi üçün təkcə törədildiyi yerdə deyil, həm də 7-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq,
öz yurisdiksiyasını müəyyən etmiş dövlətlərin də ərazisində törədilmiş cinayətlər hesab edilir.
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5. İştirakçı dövlətlər arasında cinayətkarların verilməsi haqqında bütün müqavilə və razılaşmaların
müddəaları 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərlə bağlı iştirakçı dövlətlər arasındakı münasibətlərdə yalnız
bu Konvensiya ilə bir araya sığmayan hədlərdə dəyişdirilmiş sayılır.
Maddə 12
1. İştirakçı dövlətlər 2-ci maddədə göstərilən cinayətlər üzrə cinayət təhqiqatı, cinayətkarların təqibi
və ya verilməsi prosedurları ilə bağlı bir-birlərinə maksimum yardım, o cümlədən onlarda olan və araşdırma
üçün zəruri sayılan dəlillərin alınmasında kömək göstərirlər.
2. İştirakçı dövlətlər bank sirrinə istinad etməklə qarşılıqlı hüquqi yardım barədə xahişləri rədd edə
bilməzlər.
3. Sorğu göndərən tərəf təhqiqatın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə araşdırmasının keçirilməsi üçün
xahişdə göstərilənlərdən başqa, sorğu edilən tərəfin verdiklərind0n başqa, digər informasiya və dəlilləri
sorğu edilən tərəfin qabaqcadan razılığı olmadan vermir və onlardan istifadə etmir.
4. Hər bir iştirakçı dövlət 5-ci maddəyə müvafiq olaraq, cinayət məsuliyyətinin, mülki və ya inzibati
məsuliyyətin müəyyən edilməsi üçün zəruri olan informasiya və ya dəlilləri digər iştirakçı dövlətlərlə
bölüşməkdən ötrü mexanizmlərin yaradılması məsələsini nəzərdən keçirə bilər.
5. İştirakçı dövlətlər 1-ci və 2-ci bəndlər üzrə öz öhdəliklərini qarşılıqlı hüquqi yardım və informasiya
mübadiləsi haqqında onlar arasında mövcud ola bilən hər hansı müqavilə və ya digər razılaşmalara uyğun
olaraq yerinə yetirirlər. Belə müqavilə və ya razılaşmalar olmadıqda, iştirakçı dövlətlər özlərinin daxili
qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq bir-birlərinə yardım göstərirlər.
Maddə 13
2-ci maddədə göstərilən cinayətlərdən heç biri cinayətkarların verilməsi və ya qarşılıqlı hüquqi yardım
məqsədləri üçün vergilərlə bağlı cinayət sayılmır. İştirakçı dövlətlər cinayətkarın verilməsi və ya qarşılıqlı
hüquqi yardım haqqında xahişi yalnız o əsasla rədd edə bilməz ki, belə xahiş vergilərlə bağlı cinayətə aiddir.
Maddə 14
2-ci maddədə göstərilən cinayətlərdən heç biri iştirakçı dövlətlər arasında cinayətkarın verilməsi və ya
qarşılıqlı hüquqi yardım məqsədləri üçün siyasi cinayət və ya siyasi cinayətlə bağlı cinayət yaxud da siyasi
motivlərə görə törədilmiş cinayət hesab edilmir. Bunun nəticəsində belə cinayətlə bağlı cinayətkarın
verilməsi və ya qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında xahiş yalnız bu əsasla rədd edilə bilməz ki, o, siyasi
cinayətə və ya siyasi cinayətlə bağlı cinayətə yaxud da siyasi motivlərə görə törədilmiş cinayətə aiddir.
Maddə 15
Bu Konvensiyada heç bir müddəa, - əgər sorğu edilən iştirakçı dövlətin belə güman etməyə tutarlı
dəlilləri varsa ki, 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərlə bağlı cinayətkarın verilməsi və ya belə cinayətlərlə
əlaqədar qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında xahişin məqsədi həmin şəxsi irqinə, dini etiqadına,
vətəndaşlığına, etnik mənşəyinə və ya siyasi əqidəsinə görə təqib etmək yaxud cəzalandırmaqdır və ya bu
xahişin yerinə yetirilməsi həmin səbəblərdən hər hansı birinə görə həmin şəxsin vəziyyətinə ziyan vura
bilər, - hər hansı bir şəxsi təhvil vermək və ya qarşılıqlı yardım göstərmək barədə məcburi öhdəlik kimi
şərh olunmamalıdır.
Maddə 16
1. Bir iştirakçı dövlətdə həbsdə olan və ya həbsxanada cəza çəkən və başqa bir dövlətə gətirilməsi onun
şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, ifadə verməsi yaxud 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərlə bağlı təhqiqat
və ya cinayət təqibi üçün dəlillərin alınmasında digər yardımın göstərilməsi üçün tələb olunursa, o,
aşağıdakı şərtlərə riayət edilməklə həmin dövlətə verilə bilər:
a) həmin şəxs tam informasiya aldıqdan sonra sərbəst olaraq buna öz razılığını verirsə;
b) hər iki dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət orqanları bu dövlətlərin məqbul saya biləcəkləri şərtlərlə
razılığa gələ bilmişlərsə.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün:
a) şəxsin verildiyi dövlət, - əgər bu şəxsi verən dövlət başqa bir şey xahiş etməmiş və digər sanksiya
verməmişdirsə, - verilmiş şəxsi həbs altında saxlamağa ixtiyarlıdır və borcludur;
b) şəxsin verildiyi dövlət həmin şəxsin əvvəlcə onu vermiş dövlətin sərəncamına qaytarılması üzrə öz
öhdəliyini, qabaqcadan razılaşdırıldığı kimi və ya hər iki dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarının
başqa qaydada razılaşdırdığı kimi, təxirə salmadan yerinə yetirir;
c) şəxsin verildiyi dövlət bu şəxsi verən dövlətdən onun qaytarılması üçün proseduru yenidən
başlamağı tələb etməməlidir;
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d) verildiyi dövlətdə həbs altında saxlanıldığı müddət onu təhvil vermiş dövlətdə çəkdiyi cəza
müddətinin üstünə gəlinir.
3. Bu və ya digər şəxsi bu maddəyə müvafiq olaraq verməli olan iştirakçı dövlətin razılığı olmadan
həmin şəxs, vətəndaşlığından asılı olmayaraq, - onu verən dövlətin ərazisindən yola düşməsinədək onun
barəsində nəzərdə tutulan hərəkətlərlə və ya çıxarılmış hökmlərlə bağlı təqib edilməməli və ya həbs altında
saxlanılmamalıdır və verildiyi dövlətin ərazisində şəxsi azadlığının hər hansı şəkildə məhdudlaşdırılmasına
məruz qalmamalıdır.
Maddə 17
Həbsə alınmış yaxud barəsində istənilən digər tədbirlər görülmüş və ya bu Konvensiyaya müvafiq
olaraq barəsində araşdırma aparılan istənilən şəxsə ədalətli münasibət, o cümlədən ərazisində olduğu
dövlətin qanunvericiliyinə və insan haqları sahəsində beynəlxalq standartlar da daxil olmaqla, beynəlxalq
hüququn tətbiq edilən müddəalarına uyğun olaraq, bütün hüquq və təminatlar təmin edilməlidir.
Maddə 18
1. İştirakçı dövlətlər 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərin qabaqlanmasında həyata keçirilməsi mümkün
olan bütün tədbirləri görmək, xüsusən onların öz ərazisində və ya həmin ərazinin hüdudlarından kənarda
bu cinayətlərin törədilməsinə onların müvafiq ərazilərində hazırlıq aparılmasının qarşısını almaq və ya buna
mane olmaq üçün zərurət olduqda özlərinin daxili qanunvericiliklərində dəyişikliklər etmək yolu ilə
əməkdaşlıq edirlər. O cümlədən aşağıdakı tədbirləri:
a) onların ərazilərində 2-ci maddədə göstərilən cinayətləri bilərəkdən təşviq edən, qızışdıran, təşkil
edən və ya törədən şəxslərin yaxud təşkilatların qanunsuz fəaliyyətini qadağan edən tədbirləri;
b) maliyyə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində iştirak edən maliyyə idarələrini və digər təşkilatları,
onların daimi və ya təsadüfi müştərilərinin, eləcə də xeyrinə hesablar açılmış müştərilərinin kimliyinin
müəyyən edilməsi üçün öz sərəncamında olan ən səmərəli tədbirləri görməyə, qeyri-adi və ya şübhəli
əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirməyə və cinayət fəaliyyəti ilə bağlılığı güman edilən əməliyyatlar
barədə məlumat verməyə məcbur edən tədbirləri görürlər. Bu məqsədlə iştirakçı dövlətlər:
i) sahiblərinin və ya benifisiarlarının kimliyi müəyyən edilməmiş yaxud müəyyən edilə bilməyən
hesabların açılmasını qadağan edən qaydaların qəbul olunması və belə idarələrin bu cür əməliyyatların
həqiqi iştirakçılarının şəxsiyyətini yoxlamasını təmin edən tədbirlərin görülməsi;
ii) hüquqi şəxslərin kimliyinin müəyyən edilməsi sahəsində, zəruri olduqda, maliyyə idarələrinə dövlət
qeydiyyat orqanından, müştəridən yaxud hər ikisindən müşt0rinin hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan
keçməsinin sübutlarını, müştərinin adı, hüquqi forması, ünvanı, hüquqi şəxsin rəhbərləri və bu hüquqi
şəxsin adından öhdəliklər götürülməsi üzrə səlahiyyətləri tənzimləyən müddəalar barədə məlumatları əldə
etmək yolu ilə müştərinin hüquqi statusunun və strukturunun yoxlanılması üzrə tədbirlərin görülməsi üçün
tələblər irəli sürülməsi;
iii) maliyyə idarələri üzərinə bütün mürəkkəb, qeyri-adi iri əməliyyatlar və açıq-aşkar iqtisadi və ya
aydın qanuni səbəbi olmayan əməliyyatların qeyri-adi dinamikası barədə operativ surətdə səlahiyyətli
hakimiyyət orqanlarına, - əgər bu idarələr informasiyanın açıqlanması ilə bağlı istənilən məhdudiyyətlərin
pozulmasına görə cinayət məsuliyyətindən və ya mülki məsuliyyətdən çəkinmədən öz şübhələri barədə
vicdanla məlumat verirlərsə, - məlumat vermək vəzifəsinin qoyulması;
iv) maliyyə idarələrinə həm daxili, həm də beynəlxalq əməliyyatlar üzrə bütün zəruri sənədləri ən azı
5 il müddətində saxlamaq tələblərinin irəli sürülməsi imkanlarını Öyrənirlər.
2. İştirakçı dövlətlər daha sonra 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərin qarşısının alınmasında:
a) pul göndərişlərini həyata keçirən bütün agentliklərin işinin, o cümlədən, məsələn, onların
lisenziyalaşdırılması işinin müşahidə edilməsi üzrə tədbirlər görülməsi;
b) nağd vəsaitlərin və adsız dövriyyə sənədlərinin sərhəddən, lazımi qaydada, informasiyadan istifadə
üzrə təminatlara ciddi riayət edilməklə və kapitalın hərəkət sərbəstliyini hər hansı bir formada
məhdudlaşdırmadan fiziki keçirilməSinin aşkar edilməsi və ya izlənilməsi sahəsində real həyata keçirilə
bilən tədbirlərin görülməsi imkanını nəzərdən keçirərək, əməkdaşlıq edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərin qabaqlanmasında, daha sonra öz daxili
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq dəqiq və yoxlanılmış məlumatların mübadiləsi və 2-ci maddədə
göstərilən cinayətlərin törədilməsinin qabaqlanması məqsədi ilə, zəruri hallarda görülən inzibati və digər
tədbirlərin əlaqələndirilməsi yolu ilə, xüsusən də:
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a) 2-ci maddədə göstərilən cinayətlərin bütün aspektləri barədə informasiyanın mühafizəli və operativ
mübadiləsinə kömək etmək məqsədi ilə onların səlahiyyətli idarələri və xidmətləri arasında rabitə
kanallarının yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi;
b) 2-ci maddədə göstərilən:
i) belə cinayətlərdə əli olması barədə əsaslı şübhələr doğuran adamların şəxsiyyəti, olduğu yer və
məşğuliyyət növü;
ii) belə cinayətlərin törədilməsi ilə əlaqəsi olan maliyyə vəsaitlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı
cinayətlərə dair təhqiqatların aparılmasında bir-birləri ilə tərəfdaşlıq yolu ilə əməkdaşlıq edirlər.
4. İştirakçı dövlətlər Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı (İnterpol) vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi
edə bilərlər.
Maddə 19
Ərazisində ehtimal edilən cinayətkarın cinayət təqibinə məruz qaldığı iştirakçı dövlət öz daxili
qanunvericiliyinə və ya tətbiq edilən müvafiq prosedurlara uyğun olaraq, araşdırmanın yekun nəticələri
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə xəbər verir, Baş katib bu informasiyanı digər
iştirakçı dövlətlərə göndərir.
Maddə 20
İştirakçı dövlətlər özlərinin bu Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərini elə yerinə yetirirlər ki, bu,
dövlətlərin suveren bərabərlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə və digər dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamaq prinsipinə cavab versin.
Maddə 21
Bu Konvensiyada heç nə beynəlxalq hüquqa, xüsusən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin
məqsədlərinə, beynəlxalq humanitar hüquqa və başqa müvafiq konvensiyalara uyğun olaraq, dövlətlərin və
ayrı-ayrı şəxslərin digər hüquqlarına, öhdəliklərinə və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 22
Bu Konvensiyada heç nə iştirakçı dövlətə başqa bir iştirakçı dövlətin ərazisində öz yurisdiksiyasını və
başqa iştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq onun hakimiyyət dairələrinin müstəsna
səlahiyyətinə aid funksiyaları həyata keçirmək hüququ vermir.
Maddə 23
1. Əlavəyə:
a) bütün dövlətlərin iştirakı üçün açıq olan;
b) qüvvəyə minmiş;
c) bu Konvensiyanın üzvü olan ən azı iyirmi iki dövlətin təsdiq etdiyi, qəbul etdiyi, bəyəndiyi və ya
qoşulduğu müqavilələri əlavə etmək yolu ilə dəyişikliklər etmək olar.
2. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra istənilən iştirakçı dövlət bu cür düzəliş təklif edə bilər.
Düzəliş edilməsi barədə istənilən təklif depozitariyə yazılı şəkildə göndərilir. Depozitari 1-ci bəndin
tələblərinə cavab verən bütün təkliflər barədə iştirakçı dövlətlərin hamısını xəbərdar edir və təklif olunan
düzəlişi qəbul edib-etməmək barədə onların rəyini soruşur.
3. Təklif olunan düzəlişin yayılmasından sonra 180 gündən gec olmayaraq iştirakçı dövlətlərdən üçdə
birinin yazılı məlumat verməklə həmin düzəlişin əleyhinə çıxdığı hallardan başqa, təklif edilən düzəliş
qəbul edilmiş hesab olunur.
4. Əlavəyə qəbul edilmiş düzəliş iyirmi ikinci təsdiqnamənin yaxud belə düzəlişi qəbul etmək və ya
bəyənmək haqqında sənədin saxlanılmaq üçün təhvil verilməsindən 30 gün sonra saxlanılmaq üçün belə
sənədi təhvil vermiş bütün iştirakçı dövlətlər üçün qüvvəyə minir. Düzəlişi təsdiq edən, qəbul edən və ya
bəyənən hər bir iştirakçı dövlət üçün iyirmi ikinci təsdiqnamənin saxlanılmaq üçün təhvil verilməsindən
sonra düzəliş belə iştirakçı dövlətin öz təsdiqnaməsini yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə sənədini
saxlanılmaq üçün təhvil verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 24
1. İki və ya daha çox iştirakçı dövlət arasında bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı yaranan,
ağlabatan müddət ərzində danışıqlar yolu ilə nizama salına bilməyən istənilən mübahisə iştirakçı
dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraja verilir. Əgər arbitraj haqqında xahişlə müraciət edildiyi gündən
etibarən altı ay ərzində tərəflər onun təşkili barədə razılığa gələ bilməsələr, bu tərəflərdən hər hansı biri
mübahisəni Məhkəmə Statutuna müvafiq olaraq, ərizə ilə müraciət etməklə Beynəlxalq Məhkəməyə verə
bilər.
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2. Hər bir dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, təsdiq edərkən, qəbul edərkən, bəyənərkən yaxud ona
qoşularkən özünü 1-ci bəndin müddəaları ilə bağlı hesab etmədiyikıi bəyan edə bilər. Digər iştirakçı
dövlətlər belə bir qeyd-şərt bildirmiş hər hansı iştirakçı dövlətə münasibətdə 1-ci bəndin müddəaları ilə
bağlı olmayacaqlar.
3. 2-ci bəndə müvafiq olaraq qeyd-şərt bildirmiş hər hansı dövlət istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibini xəbərdar etməklə bu qeyd-şərti ləğv edə bilər.
Maddə 25
1. Bu Konvensiya 2000-ci il yanvarın 10-dan 2001-ci il dekabrın 31-dək Nyu-Yorkda Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının mərkəzi idarələrində bütün dövlətlərin imzalanması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya təsdiq edilməli və ya qəbul edilməli yaxud bəyənilməlidir. Təsdiqnamələr yaxud
qəbul etmə və ya bəyənmə haqqında sənədlər saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə təhvil verilir.
3. Bu Konvensiya istənilən dövlətin qoşulması üçün açıqdır. Qoşulma barədə sənədlər saxlanılmaq
üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
Maddə 26
1. Bu Konvensiya iyirmi iki təsdiqnamənin yaxud qəbuletmə, bəyənmə və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə təhvil verilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı təsdiq edən, qəbul edən, bəyənən və ya ona qoşulan hər bir dövlət üçün iyirmi iki
təsdiqnamənin yaxud qəbuletmə, bəyənmə və ya qoşulma haqqında sənədlərin saxlanılmaq üçün təhvil
verilməsindən sonra Konvensiya bu dövlətin öz təsdiqnaməsinin yaxud qəbuletmə, bəyənmə və ya qoşulma
haqqında sənədinin saxlanılmaq üçün təhvil verilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 27
1. İstənilən iştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı xəbərdarlıq göndərməklə
bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin xəbərdarlığı aldığı tarixdən bir il
keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 28
Bu Konvensiyanın ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan
əsli saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir. Baş katib bu
Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini bütün dövlətlərə göndərir.
Bunun təsdiqi olaraq, özlərinin müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş
aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar. Konvensiya 2000-ci il yanvarın 10-dan Nyu-Yorkda
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi idarələrində imzalanmaq üçün açıqdır.
ƏLAVƏ
1. Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiya, 1970-ci il
dekabrın 16-da Haaqada imzalanmışdır.
2. Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə
haqqında Konvensiya, 1971-ci il sentyabrın 23-də Monrealda imzalanmışdır.
3. Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş
cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya, 1973-cü il dekabrın 14-də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası qəbul etmişdir.
4. Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya, 1979-cu il
dekabrın 17-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası qəbul etmişdir.
5. Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında Konvensiya, 1980-ci il martın 3-də Vyanada qəbul
edilmişdir.
6. "Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlərlə mübarizə haqqında
Konvensiyanı tamamlayan Beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda qanunsuz zorakılıq
hərəkətlərİ əleyhinə mübarizə haqqında Protokol, 1988-ci il fevralın 24-də Monrealda imzalanmışdır.
7. Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilmiş qanunsuz hərəkətlərlə mübarizə haqqında
Konvensiya, 1988-ci il martın 10-da Romada imzalanmışdır.
8. Kontinental şelfdə yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyi əleyhinə yönəldilmiş qanunsuz
hərəkətlərlə mübarizə haqqında Protokol, 1988-ci il martın 10-da Romada imzalanmışdır.
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9. Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya, 1997-ci il dekabrın 15-də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası qəbul etmişdir.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında Konvensiyasının Fakultativ Protokolunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2000-ci il sentyabrın 6-da Nyu-York şəhərində imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara
münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyanın Fakultativ
Protokolu təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 fevral 2001-ci il
№ 77-IIQ
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Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Fonoqram istehsalçılarının
mənafelərinin onların fonoqramlarının qanunsuz təkrar istehsalından qorunması haqqında
Konvensiyasına qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərar alır:
I. Azərbaycan Respublikası Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının 1971-ci il oktyabrın 29-da
Cenevrə şəhərində imzalanmış Fonoqram istehsalçılarının mənafelərinin onların fonoqramlarının qanunsuz
təkrar istehsalından qorunması haqqında Konvensiyasına qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 fevral 2001-ci il
№ 79-IIQ
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Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası
daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyasına qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1989-cu il martın 22-də Bazel şəhərində
imzalanmış Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında
Bazel Konvensiyasına qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri,16 fevral 2001-ci il
№ 80-IIQ
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Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş
cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1973-cü il dekabrın 14-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş "Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə
yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 fevral 2001-ci il
№ 61-IIQ
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Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1997-ci il dekabrın 16-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş "Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 fevral 2001-ci il
№ 60-IIQ
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«Konteynerlərə aid Gömrük Konvensiyası»na Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1972-ci il dekabrın 2-də Cenevrə şəhərində qəbul edilmiş «Konteynerlərə
aid Gömrük Konvensiyasına» qeyd-şərt ilə (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 12 dekabr 2000-ci il
№ 37-IIQ
GÖMRÜK ƏMƏKDAŞLIĞI ŞURASI
BAŞ KATİBLİK
KONTEYNERLƏRİNƏ AİD 1972-Cİ İL
GÖMRÜK KONVENSİYASI
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
himayəsi altında 1972-ci il 2 dekabr tarixində,
Cenevrədə imzalanmış
PREAMBULA
Razılaşmış tərəflər, beynəlxalq konteyner daşımalarını asanlaşdırmaq məqsədilə, aşağıdakılar
haqqında razılığa gəldilər:
Fəsil I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Bu Konvensiyanın tətbiqi zamanı:
a) «idxal rüsumları və vergiləri» termini idxal zamanı və ya yükün idxalı ilə əlaqədar tutulan,
göstərilən xidmətlərin təxmini dəyərinə qədər həcmi məhdudlaşmış məbləğ və rüsumlar istisna olmaqla,
gömrük rüsumları və bütün digər rüsumları, vergiləri, toplamaları və başqa məbləğləri ifadə edir;
b) «müvəqqəti idxal» termini – sonrakı idxal şərti ilə – gömrük rüsumları və vergilərini ödəmədən və
ixrac qadağaları və məhdudiyyətləri qoyulmadan, müvəqqəti idxalı ifadə edir;
v) «konteyner» termini nəqliyyat avadanlıqlarını ifadə edir (qəfəs, çıxardıla bilən sistem və ya buna
bənzər qurğular):
I) yükləri yerləşdirmək üçün istifadə olunan tam və ya qismən qapalı tutum;
II) dəfələrlə istifadə etmək üçün dəyişməz xüsusiyyətə malik və bu səbəbdən də çox möhkəm olan;
III) yüklərin arada yüklənməməsi şərtilə, yüklərin bir və ya bir neçə nəqliyyat növü ilə daşınmasını
asanlaşdırmaq üçün xüsusi düzəldilmiş;
IV) elə quraşdırılır ki, bir nəqliyyat növündən digər nəqliyyat növünə yüklənməsi asan olsun;
V) elə quraşdırılır ki, onun yüklənməsi və boşaldılması asan olsun;
VI) daxili həcmi bir kub metrdən az olmayan;
«konteyner» termini bu ləvazimat və avadanlıqların konteyner ilə birlikdə daşınması şərtilə, göstərilən
növ konteyner üçün zəruri olan ləvazimat və avadanlıqları əhatə edir. «Konteyner» termininə nəqliyyat
vasitələri, ləvazimatı, nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələri və qablaşdırma daxil edilmir;
q) «daxili daşımalar» termini bir dövlətin ərazisində yüklənmiş və həmin dövlətin ərazisində
boşaldılmalı olan yük daşımalarını ifadə edir;
ğ) «şəxs» termini həm fiziki, həmçinin hüquqi şəxsi ifadə edir;
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d) «konteynerlərin istismarı üzrə müəssisə», onun mülkiyyətçi olub olmamasından asılı olmayaraq,
konteynerlərdən istifadə olunmasına effektiv nəzarəti həyata keçirən şəxsi ifadə edir.
Maddə 2
Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərin konteynerlərə tətbiq olunması üçün, sonuncular Əlavə 1də şərh olunan müddəalara uyğun markalanmalıdır.
Fəsil II
MÜVƏQQƏTİ İDXAL
a) Müvəqqəti idxal şərtləri
Maddə 3
1. Razılaşmış tərəf 4-9-cu maddələrdə şərh olunan şərtləri yerinə yetirərkən, həm yüklənmiş, həm də
boş konteynerlərin müvəqqəti idxalına icazə verir.
2. Razılaşmış hər bir tərəf alış, icarə, icarə – alış və ya onun ərazisində daimi yaşayan və yaşayış yeri
olan şəxs tərəfindən imzalanmış eyni xüsusiyyətli kontraktın mövzusu olmuş konteynerlərin müvəqqəti
idxalına icazə verməmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 4
1. Müvəqqəti idxal proseduruna uyğun olaraq idxal olunmuş konteynerlər müvəqqəti idxal günündən
üç ay ərzində ixrac olunmalıdır. Lakin bu müddət səlahiyyətli gömrük orqanları vasitəsi ilə uzadıla bilər.
2. Müvəqqəti idxal proseduruna uyğun olaraq idxal olunmuş konteynerlərin ixracı.
Maddə 5
1. 4-cü maddənin 1-ci bəndində göstərilən ixrac olunmaya aid tələblərə baxmayaraq, bu tərəflər ciddi
zədələnmiş konteynerlərə tətbiq olunmayacaq, həmin ölkənin qaydalarına və onun gömrük orqanlarının
icazə verdiyi dərəcəyə uyğun olmaq şərtilə, onlar:
a) onların təqdim olunduğu vəziyyəti nəzərə almaqla, təqdim olunduqları anda, tutulacaq idxal rüsum
və vergiləri; və ya
b) bu ölkənin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə əvəzsiz veriləcək; və ya
v) maraqlı tərəflərin hesabına rəsmi nəzarət altında məhv ediləcək, bu zaman salamat qalmış detal və
materiallardan, onların təqdim olunduğu vəziyyəti nəzərə almaqla, təqdim olunduqları anda onlardan
tutulacaq idxal vergi və rüsumları tutulacaqdır.
2. Əgər, müvəqqəti ixrac proseduruna uyğun olaraq ixrac olunan konteynerin, həbs nəticəsində ixrac
edilməsi qeyri-mümkün olarsa, 4-cü maddənin 1-ci bəndində göstərilən ixrac tələbinin icrası həbs
müddətində dayandırılır.
b) Müvəqqəti idxal proseduru
Maddə 6
7 və 8-ci maddələrin şərtlərinin pozulmaması üçün, bu Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olaraq
müvəqqəti ixrac edilən konteynerlərə idxal və ixrac zamanı gömrük sənədlərini təqdim etmədən və
zəmanət verilmədən müvəqqəti ixrac rejimi tətbiq edilir.
Maddə 7
Razılaşmış hər bir tərəf konteynerlərin müvəqqəti ixracını Əlavə 2-də göstərilən konteynerlərin
müvəqqəti ixrac prosedur rəsmiləşdirmələrinin hamısını və ya bir hissəsini yerinə yetirməklə, şərtləndirə
bilər.
Maddə 8
6-cı maddənin müddəalarının tətbiq olunmasının qeyri-mümkün olduğu hallarda Razılaşmış hər bir
tərəf idxal və ixrac edilən konteynerlərlə əlaqədar hər hansı bir zəmanətin və/və ya gömrük sənədlərinin
təqdim edilməsini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.
v) Müvəqqəti ixrac proseduruna uyğun olaraq ixrac edilən konteynerlərdən istifadə olunma şərtləri
Maddə 9
1. Razılaşmış tərəf bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, müvəqqəti ixrac proseduru tətbiq
edilməklə ixrac edilən konteynerlərin daxili yük daşımaları üçün istifadəsinə icazə verir, bu zaman,
Razılaşmış hər bir tərəf Əlavə 3-də göstərilən şərtlərin hamısının və ya bir hissəsinin yerinə yetirilməsini
öhdəsinə götürmək hüququna malikdir.
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2. 1-ci bənddə göstərilən müddəalar, Razılaşmış hər bir tərəfin ərazisində konteyner daşıyıcı və ya
yedəkləmə nəqliyyat vasitələri üçün müəyyən edilmiş və qüvvədə olan qaydaları pozmadan tətbiq
ediləcəkdir.
q) Xüsusi hallar
Maddə 10
1. Müvəqqəti ixrac olunmuş konteynerlərin təmiri üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyat hissələrinin
müvəqqəti ixracına icazə verilir.
2. Maraqlı tərəflərin qaydalarına və həmin ölkələrin gömrük orqanlarının icazə verdiyi dərəcəyə uyğun
olmaq şərtilə, dəyişdirilmiş çıxarılmayan hissələr:
a) onların təqdim olunduğu vəziyyəti nəzərə almaqla, təqdim olunduqları anda, onlardan tutulacaq
idxal rüsum və vergiləri; və ya
b) bu ölkənin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə əvəzsiz veriləcək; və ya
v) maraqlı tərəflərin hesabına rəsmi nəzarət altında məhv ediləcək.
3. 6, 7, 8-ci maddələrin müddəaları, 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş ehtiyat hissələrinin müvəqqəti
idxalına aid müvafiq dəyişikliklərə uyğun tətbiq ediləcəkdir.
Maddə 11
1. Razılaşmış tərəflər müvəqqəti idxal olunan konteynerlə birlikdə idxal olunan, ayrıca və ya başqa
konteyner ilə birlikdə ixrac olunan, yaxud ayrıca idxal olunan və konteynerlə birlikdə ixrac olunan
ləvazimatların və avadanlıqların idxalına icazə vermişdir.
2. 3-cü maddənin 2-ci bəndinin və 4, 5, 6, 7 və 8-ci maddələrin müddəaları 1-ci bənddə göstərilən
konteyner ləvazimatları və avadanlıqlarının müvəqqəti idxalına aid müvafiq dəyişikliklərə tətbiq olunacaq.
Bu avadanlıqlar və ləvazimatlar, bu bəndin müddəaları tətbiq olunan konteyner ilə birlikdə daşınan zaman,
9-cu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, daxili daşımalarda istifadə oluna bilər.
Fəsil III
GÖMRÜK MÖHÜRÜ VƏ PLOMBLARI İLƏ DAŞIMALARA İCAZƏ VERMƏ
Maddə 12
1. Konteynerlərdə gömrük möhürü və plombları ilə daşımalara icazə verilməsi məqsədilə, konteynerlər
Əlavə 4-də şərh olunan Qaydaların müddəalarına cavab verməlidir.
2. İcazə vermə Əlavə 5-də nəzərdə tutulan proseduralardan birinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
3. Razılaşmış tərəflərdən birinin gömrük möhürü və plombları ilə daşımalara icazə verilən
konteynerlərdə, digər Razılaşmış tərəflər gömrük möhürü və plombları ilə beynəlxalq daşımaların istənilən
rejimində daşımaya icazə verir.
4. Razılaşmış hər bir tərəf Əlavə 4-də şərh olunan şərtlərə cavab verməyən konteynerlərə icazə
verilməsi haqqında şəhadətnaməni qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. Bununla yanaşı böyük
əhəmiyyətli olmayan qüsurlar meydana çıxan və qaçaqmalçılığın mümkünlüyü ilə əlaqəsi olmayan
yükdaşımalarını saxlamaq olmaz.
5. Gömrük möhürü və plombları ilə daşımalar üçün təkrar istifadə olunmazdan əvvəl hər bir
konteynerin qəbul edilməyən şəhadətnaməsi, icazə almaq üçün əsas verici vəziyyətə gətirilməlidir, yaxud
konteyner təzədən icazə alma prosedurunu keçməlidir.
6. Konteynerə icazə verilən zaman orada qüsur aşkar olunduqda, icazə vermək üçün məsuliyyət
daşıyan səlahiyyətli orqan bu barədə xəbərdar edilir.
7. Əgər Əlavə 5-in 1 a) və b) bəndlərində göstərilən prosedurlara uyğun olaraq, gömrük möhürü və
plombları ilə daşımalar üçün icazə verilən konteynerlər faktiki olaraq Əlavə 4-ün texniki şərtlərinə cavab
vermirsə, icazə vermiş səlahiyyətli orqan konteynerlərin texniki şərtlərinin tələblərinə uyğun vəziyyətə
gətirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür və ya icazəni ləğv edir.
Fəsil IV
ŞƏRHEDİCİ QEYDLƏR
Maddə 13
Əlavə 6-da göstərilən şərhedici qeydlər bu Konvensiyanın və ona Əlavənin bəzi müddəalarını izah
edir.
Fəsil V
DİGƏR MÜDDƏALAR
Maddə 14
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Bu Konvensiya Razılaşmış tərəflərin bir tərəfli qərarlar və ya iki tərəfli və çoxtərəfli sazişlər əsasında
təqdim etdikləri və ya təqdim etmək istədikləri daha imtiyazlı şərtlərin tətbiq olunmasına əngəl törətmir,
lakin bu cür təqdim edilmiş imtiyazlar bu Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinə mane olmamalıdır.
Maddə 15
Bu Konvensiyanın müddəalarının hər cür pozulmasına, saxtakarlığa, saxta bəyannaməyə və bu
konvensiyanın müddəaları ilə təqdim olunan imtiyazların hər hansı bir əşya və ya şəxsə qanunsuz şamil
edilməsinin nəticəsi olan fəaliyyətə qarşı, hüquq pozuntusu baş vermiş ölkənin qanunlarına uyğun olaraq,
həmin ölkənin sanksiyaları tətbiq olunur.
Maddə 16
Razılaşmış tərəflər müvafiq xahiş olduqda, bu Kovensiyanın müddəalarının tətbiqi üçün, xüsusilə də,
konteynerlərə icazə verilməsi, həmçinin texniki xüsusiyyətlərə və konstruksiyaya aid lazım olan məlumatı
bir-birinə təqdim edə bilər.
Maddə 17
Bu Kovensiyanın Əlavəsi və imza protokolları Kovensiyanın ayrılmaz hissələridir.
Fəsil VI
SON MÜDDƏALAR
Maddə 18
İmzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün dövlətləri-üzvləri və istənilən xüsusiləşmiş
müəssisələr, yaxud atom enerjisi üzrə Beynəlxalq agentlik, yaxud Beynəlxalq Məhkəmə statusu
iştirakçıları, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən bu Konvensiyanın
iştirakçısı olmaq üçün dəvət olunmuş istənilən başqa dövlətlər tərəfindən Cenevrədə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Şöbəsində imzalanmaq üçün 15 yanvar 1973-cü il tarixinə qədər, sonradan isə 1 fevral 1973cü ildən 31 dekabr 1973-cü il tarixinə qədər, bu tarix də daxil olmaqla, açıq qalır.
2. Bu Konvensiya onu imzalayan bütün dövlətlər tərəfindən ratifikasiya olunmalı, qəbul edilməli və
təsdiq edilməlidir.
3. Bu Konvensiya 1-ci bənddə göstərilən, istənilən dövlətlərdən birinin ona qoşulması üçün açıqdır.
4. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə saxlanmaq üçün təhvil verilir.
Maddə 19
Qüvvədə olma
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında beşinci sənəd saxlanmaq üçün
təhvil verildiyi gündən doqquz ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul, təsdiq etmiş və ona qoşulmuş hər bir dövlət üçün, bu
Konvensiyanın ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında beşinci sənədi saxlanmaq üçün, təhvil
verildiyi gündən altı ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Bu Konvensiyaya edilən hər hansı bir düzəliş qüvvəyə mindikdən sonra saxlanmaq üçün təhvil
verilən ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında istənilən sənəd bu Konvensiyanın dəyişmiş
mətni hesab olunur.
4. Hər hansı bir düzəlişdən sonra, lakin qüvvəyə minməzdən əvvəl qəbul edilən sənəd, bu
Konvensiyanın düzəliş qüvvəyə mindiyi gündən dəyişmiş mətni hesab olunur.
Maddə 20
Konteynerlərə aid Gömrük Konvensiyalarının
fəaliyyətinin dayandırılması (1956-cı il)
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, 18 may 1956-cı il tarixində Cenevrədə imzalanmaq
üçün açıq olan konteynerlər haqqında Gömrük Konvensiyası, İştirakçılar arasında münasibətdə bu
Konvensiya ilə əvəz olunur.
2. Konteynerlər haqqında (1956-cı il) Gömrük Konvensiyasının müddəalarına və ya ondan irəli gələn
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında imzalanan sazişlərə uyğun olaraq, daşımalarına icazə
verilən konteynerlər, ilk dəfə daşımalara buraxıldıqları şərtlərə əvvəlki kimi cavab verərsə, hər bir
Razılaşmış tərəf 12-ci maddənin 1,2 və 4-cü bəndlərinin müddəalarını pozmadan, bu konteynerlərlə
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gömrük möhürü və plombları ilə yük daşımalarına icazə verə bilər. Bu məqsədlə konteynerlər haqqında
(1956-cı il) Gömrük konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq, daşımalara icazə verilməsi haqqında
şəhadətnamələr bu şəhadətnamələrin müddətinin bitməsinə qədər icazə verilməsi haqqında lövhəcik ilə
əvəz oluna bilər.
Maddə 21
Bu Konvensiyaya, o cümlədən onun Əlavəsinə
düzəlişlər edilməsi proseduru
1. Razılaşmış hər bir tərəf bu Konvensiyaya bir və ya bir neçə düzəliş irəli sürə bilər, irəli sürülən hər
bir düzəlişin mətni gömrük əməkdaşlığı Şurasına təqdim edilir, o isə bunu Razılaşmış tərəflərin hamısına
göndərir. Həmçinin bu barədə 18-ci maddədə göstərilən bütün Razılaşmış tərəf olmayan dövlətləri
xəbərdar edir. Gömrük əməkdaşlığı Şurası həmçinin Əlavə 7-də göstərilən prosedur qaydalarına uyğun
olaraq inzibati komitə yaratmalıdır.
2. Yuxarıdakı bəndə uyğun olaraq təklif olunan və ya Komitənin sessiyasında işlənib hazırlanmış və
Komitədə iştirak edən və səs verənlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə qəbul edilən hər bir düzəliş Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə göndərilir.
3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi düzəlişlərin mətnini qəbul etmək üçün Razılaşmış
tərəflərin hamısına, həmçiinn 18-ci maddədə göstərilən Razılaşmış tərəf olmayan dövlətləri xəbərdar
etmək üçün, bu dövlətlərə göndərir.
4. Yuxarıdakı bəndə uyğun olaraq haqqında məlumat verilən təklif olunmuş hər bir düzəlişə qarşı,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi tərəfindən təklif olunan düzəlişin mətni göndərildiyi tarixdən,
on iki aylıq müddət başa çatdıqdan sonra Razılaşmış tərəflər etiraz irəli sürməzsə, düzəliş qəbul edilmiş
hesab olunur.
5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi tez bir zamanda Razılaşmış tərəflərin hamısını, həmçinin
18-ci maddədə göstərilən Razılaşmış tərəf olmayan dövlətləri düzəlişlərə etiraz olub-olmaması haqqında
xəbərdar edir. Əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə düzəliş layihəsinə qarşı etiraz irəli
sürülərsə, düzəliş qəbul olunmur və onunla əlaqədar heç bir tədbir görülmür. Əgər bu etiraz barəsində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə məlumat verilməzsə, əvvəlki bənddə nəzərdə tutulan on iki
ay keçdikdən üç ay sonra və ya inzibati komitənin onu qəbul edərkən müəyyən etdiyi daha sonrakı
müddətdə qüvvəyə minir.
6. Razılaşmış hər bir tərəf bu Konvensiyaya yenidən baxılması məqsədilə, konfrans çağrılması
haqqında xahişlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini xəbərdar edə bilər. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Katibi bu xahiş haqqında razılaşmış tərəflərin hamısına məlumat verir. Əgər Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibi məlumat verdikdən sonra dörd ay ərzində Razılaşmış tərəflərin ən azı
üçdə biri belə konfransın keçirilməsinə öz razılığını bildirərsə, Baş katib bu Konvensiyaya yenidən
baxılması üçün konfrans çağırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi həmçinin inzibati komitədən
müvafiq xahiş aldığı zaman belə konfrans çağırır. İnzibati komitə belə xahişi Komitədə səs verən
iştirakçıların əksəriyyətinin səsçoxluğu ilə qəbul edilmiş müvafiq qərarlar olduğu halda irəli sürür. Əgər
konfrans bu bəndə uyğun olaraq çağrılarsa, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi burada iştirak etmək
üçün 18-ci bənddə göstərilən bütün dövlətləri dəvət edir.
Maddə 22
Əlavə 1, 4, 5 və 6-ya düzəlişlər edilməsinin xüsusi proseduru
1. Əlavə 1, 4, 5 və 6-ya edilən düzəlişlər 21-ci maddədə şərh olunan düzəlişlər prosedurundan asılı
olmayaraq, bu maddədə nəzərdə tutulduğu və Əlavə 7-də şərh edildiyi kimi prosedur qaydalarına uyğun
olaraq həyata keçirilə bilər.
2. Razılaşmış hər bir tərəf Gömrük əməkdaşlığı Şurasına düzəlişlər edilməsi haqqında təklif irəli sürür.
Gömrük əməkdaşlığı Şurası Razılaşmış tərəfə bu barədə məlumat verir və inzibati komitəni çağırır.
3. Yuxarıdakı bəndə uyğun olaraq təklif olunan və ya Komitənin sessiyasında işlənib hazırlanmış və
Komitədə iştirak edən və səs verənlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə qəbul edilən hər bir düzəliş Birləşmiş
Millətlər təşkilatının Baş Katibinə göndərilir.
4. Birləşmiş Millətlər təşkilatının Baş Katibi düzəlişlərin mətnini Razılaşmış tərəflərin hamısına qəbul
etmək üçün, həmçinin 18-ci maddədə göstərilən razılaşmış tərəf olmayan dövlətləri xəbərdar etmək üçün,
bu dövlətlərə göndərir.
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5. Əgər Razılaşmış tərəflərin beşdə biri və ya beşi, (belə ki bu iki rəqəmdən ən kiçiyi nəzərə alınır)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi tərəfindən düzəliş göndərildiyi tarixdən on iki ay ərzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə etiraz haqqında məlumat verməzsə, həmin düzəliş qəbul
edilmiş hesab olunur. Qəbul edilməyən təklif olunmuş düzəlişlər haqqında heç bir tədbir görülmür.
6. Əgər təklif olunmuş düzəliş qəbul olunarsa, bu düzəlişə qarşı etiraz etməyən bütün Razılaşmış
tərəflər üçün yuxarıdakı bənddə göstərilən on iki aylıq müddət başa çatdıqdan sonra üç ayın tamamında və
ya inzibati komitənin onu qəbul edən zaman müəyyənləşdirdiyi keçid dövrü ərzində düzəlişlər qüvvəyə
minir.
7. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi Razılaşmış tərəfləri, həmçinin 18-ci maddədə göstərilən
Razılaşmış tərəf olmayan dövlətləri düzəlişlərin qüvvəyə minmə tarixi haqqında xəbərdar edir.
Maddə 23
Ləğv etmə
Razılığa gəlmiş hər bir tərəf Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə müvafiq sənədi saxlamaq
üçün təhvil vermək yolu ilə, bu Konvensiyanı ləğv edə bilər. Ləğv etmə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə bu nota saxlanmaq üçün təhvil verildiyi tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir.
Maddə 24
Fəaliyyətin dayandırılması
Əgər Razılaşmış tərəflər olan dövlətlərin sayı ardıcıl olaraq on iki aydan ibarət bir müddət ərzində beş
nəfərdən az olarsa, həmin Konvensiya öz qüvvəsini itirir.
Maddə 25
Mübahisələrin həlli
1. Razılaşmış iki və ya bir neçə tərəf arasında bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqinə münasibətdə
meydana çıxan istənilən həll olunmayan mübahisələr, aşağıda tərtib olunmuş şəkildə Razılaşmış
tərəflərdən birinin ərizəsi ilə arbitraj məhkəməsinə verilir: hər bir tərəf bir arbitr və bu iki arbitr bir arbitr
təyin edir, o isə sədr olur. Əgər mübahisə edən tərəflər arbitraj haqqında məlumat verildiyi gündən üç ay
keçdikdən sonr arbitr və ya arbitrlər sədr təyin etməzsə, tərəflərdən hər biri, mübahisənin həll olunması
tapşırılacaq, arbitr və ya arbitraj məhkəməsinin sədrinin təyin olunması xahişi ilə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə müraciət edə bilər.
2. Arbitraj məhkəməsinin qərarı mübahisə edən tərəflər üçün məcburidir.
3. Arbitraj məhkəməsi öz prosedur qaydalarını müəyyən edir.
4. Arbitraj məhkəməsinin proseduru və yığıncaq yeri, həmçinin nəzərdən keçirilən mübahisələr
haqqında qərarı böyük səsçoxluğu ilə qəbul edilir.
5. Razılaşmış iki və ya bir neçə tərəf arasında bu Konvensiyanın şərhi və arbitraj qərarının yerinə
yetirilməsinə münasibətdə meydana çıxan mübahisələri tərəflərdən biri, bu qərarı qəbul etmiş arbitraj
məhkəməsinə baxılmaq üçün təqdim edilə bilər.
Maddə 26
Qeydlər
1. Bu Konvensiyada 1-8, 12-17, 20, 25-ci maddələrinin və bu maddələrin müddəalarına, həmçinin
Əlavələrə daxil olan müddəalara aid qeydlər istisna olmaqla, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma
haqqında sənədlər saxlanmağa təhvil verilənə qədər, yazılı şəkildə təqdim olunan və sənədlərlə təsdiq
olunan qeydlərin həyata keçirilməsinə icazə verilir.
2. Bu Sazişin 1-ci bəndinə uyğun olaraq irəli sürülən qeyd:
a) Bu düzəlişi irəli sürmüş razılaşmış tərəf üçün bu Konvensiyanın müddəalarını bu düzəliş
çərçivəsində, bu Konvensiyanın aid olduğu müddəalarını dəyişir; və
b) digər Razılaşmış tərəflər üçün də, düzəlişlər edən Razılaşmış tərəf ilə qarşılıqlı əlaqələrində, bu
müddəaları eyni dərəcədə dəyişir.
3. Bu Sazişin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qeyd irəli sürən Razılaşmış hər bir tərəf, istənilən vaxt
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış nota vasitəsilə bu qeydi ləğv edə bilər.
Maddə 27
Xəbərdarlıq
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 21, 22 və 26-cı maddələrdə nəzərdə tutulanlardan başqa,
bütün dövlətləri 18-ci maddədə göstərilənlər haqqında xəbərdar edir:
a) 18-ci maddəyə uyğun olaraq imzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında;
b) 19-cu maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
v) 21 və 22-ci maddələrə əsasən bu Konvensiyaya edilən düzəlişlərin tarixi haqqında;
q) 23-cü maddəyə əsasən ləğv etmə haqqında;
ğ) 24-cü maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında.
Maddə 28
Eyni qüvvəyə malik mətnlər
Bu Konvensiyanın ingilis, ispan, çin, rus, fransız dillərində tərtib olunmuş, eyni qüvvəyə malik əsl
nüsxələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanmaq üçün təhvil verilir, o isə bunların lazımi
qaydada təsdiq olunmuş nüsxələrini 18-ci maddədə göstərilən ölkələrə göndərir.
Lazımi qaydalara uyğun olaraq, öz hökumətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş nümayəndələr təsdiq
etmək məqsədilə, bu Konvensiyanı imzalamışlar.
Cenevrədə iki dekabr min doqquz yüz yetmiş ikinci ildə imzalanmışdır.
«Konteynerlərə aid gömrük konvensiyası»na dair Azərbaycan Respublikasının QEYD-ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası Ermənistan Respublikasına gedən və Ermənistan Respublikasından gələn
yüklü və boş konteynerlərin, habelə Ermənistan Respublikasında qeydiyyata alınmış hüquqi və fiziki
şəxslərə, konteynerlərə nəzarət edən və onları istismar edən şəxslərə məxsus konteynerlərin öz ərazisinə
daxil olmasına icazə vermir.
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Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında Konsulluq Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında 1997-ci il martın 24-də Kiyev şəhərində imzalanmış
Konsulluq Konvensiyası təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏRƏLİYEV
Bakı şəhəri, 12 dekabr 2000-ci il
№ 38-IIQ
Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında
KONSULLUQ KONVENSİYASI
Sonradan Razılığa gələn Tərəflər adlanacaq Azərbaycan Respublikası və Ukrayna,
hər iki dövlətin, onların vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin hüquq və mənafelərini daha səmərəli
şəkildə müdafiə etmək, Razılığa gələn Tərəflər arasında dostluq və əməkdaşlığı möhkəmləndirmək
məqsədi ilə aralarında konsulluq əlaqələrini inkişaf etdirmək arzusunu rəhbər tutaraq,
Konsulluq əlaqələri haqda 24 aprel 1963-cü il tarixli Vyana Konvensiyasının müddəalarını inkişaf
etdirərək,
Bu Konvensiyada göstərilməmiş məsələlər üzrə adi beynəlxalq hüququn və Razılığa gələn Tərəflərin
iştirakçısı olduqları çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrin normalarının tətbiq olunacağını təsdiq edərək,
bu Konsulluq Konvensiyasını bağlamağı qərara almış və aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
BÖLMƏ 1
Maddə 1
Təriflər
Bu Konvensiyada işlədilən terminlər aşağıdakı mənaları daşıyır:
1. «Konsulluq» — hər hansı baş konsulluq, konsulluq, vitse-konsulluq, konsulluq agentliyi və ya
diplomatik nümayəndəliyin konsulluq şöbəsi.
2. «Konsulluq dairəsi» — qəbul edən ölkənin ərazisində konsulluğa öz vəzifələrini yerinə yetirmək
üçün ayrılmış bölgə.
3. «Konsulluq başçısı» — konsulluğa rəhbərlik etmək tapşırığı almış şəxs.
4. «Konsulluğun vəzifəli şəxsi» — konsulluq başçısı da daxil olmaqla, konsulluq funksiyalarını yerinə
yetirmək tapşırığı almış hər hansı şəxs.
5. «Konsulluq əməkdaşı» — konsulluqda inzibati və texniki vəzifələri yerinə yetirən hər hansı şəxs.
6. «Xidmət personalı işçisi» — konsulluqda xidmət işlərini yerinə yetirən hər hansı şəxs.
7. «Konsulluq işçiləri» — konsulluğun vəzifəli şəxsləri, konsulluq əməkdaşları və xidmət personalı
işçiləri.
8. «Ailə üzvü» — konsulluq işçisinin arvadı (əri), uşaqları, valideynləri, həmçinin onlarla yaşayan və
onun himayəsində olan digər şəxslər.
9. «Xüsusi ev xidmətçisi» — konsulluq işçisinin yalnız xüsusi xidmətində olan şəxs.
10. «Vətəndaş» — göndərən və yaxud qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həmin
dövlətlərin vətəndaşı olan hər hansı fiziki şəxs.
11. «Konsulluq binaları» — kimin mülkiyyətində olmasından asılı olmayaraq, yalnız konsulluq
funksiyalarını yerinə yetirmək üçün ayrılmış binalar və ya bina hissələri, bu binalara və ya bina hissələrinə
aid torpaq sahəsi.
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12. «Konsulluq arxivləri» — konsulluğa aid bütün kağızlar, sənədlər, yazışmalar, kitablar, filmlər,
informasiyanın texniki toplama, mühafizə və istifadə vasitələri, şifr və kodlarla, kartotekalar və onların
saxlanması və mühafizəsinin təmin edilməsi üçün hər hansı ləvazimatla birgə konsulluğun reyestri.
13. «Gəmi» — göndərən dövlətdə qeydiyyatdan keçirilmiş və göndərən dövlətin bayrağını qaldırmaq
hüququna malik olan hər hansı mülki gəmi.
14. «Hava gəmisi» — göndərən dövlətdə qeydiyyatdan keçirilmiş və göndərən dövlətin bildirici
işarələrindən istifadə etmək hüququna malik olan hər hansı mülki hava gəmisi.
BÖLMƏ 2
KONSULLUQ ƏLAQƏLƏRİ HAQQINDA ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 2
Konsulluğun açılması
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin konsulluğu yalnız digər Razılığa gələn Tərəfin razılığı ilə onun
ərazisində açıla bilər.
2. Konsulluğun yerləşdiyi ərazi, onun dərəcəsi, konsulluq dairəsi, həmçinin bununla bağlı hər hansı
dəyişiklik yalnız göndərən dövlətlə qəbul edən dövlət arasındakı razılığa əsasən müəyyənləşdirilir.
Maddə 3
Konsulluq başçısının təyinolunması və rüsxət verilməsi
1. Konsulluq başçısının təyin etmək üçün göndərən dövlət qabaqcadan qəbul edən dövlətin razılığını
almalıdır. Əgər qəbul edən dövlət buna razı deyilsə, o öz qərarının səbəblərini bildirməyə borclu deyil.
2. Göndərən dövlət qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə Konsulluq patenti və ya Konsulluq
başçısının təyin edilməsi barədə bildiriş təqdim edir.
3. Konsulluq patenti və ya Konsulluq başçısının təyin edilməsi haqqında bildiriş təqdim edildikdən
sonra qəbul edən dövlət mümkün qədər qısa müddətdə Konsulluq başçısına ekzekvatura verir.
4. Konsulluq başçısı, qəbul edən dövlət ona ekzekvatura verdikdən sonra öz vəzifəsini yerinə
yetirməyə başlaya bilər. Diplomatik nümayəndəliyin Konsulluq şöbəsinə başçılıq edən konsulluq vəzifəli
şəxsi üçün ekzekvatura tələb olunmur.
5. Qəbul edən dövlət ekzekvatura verilənədək konsulluq başçısına öz funksiyalarını müvəqqəti olaraq
yerinə yetirməyə icazə verə bilər.
6. Konsulluq başçısına ekzekvatura, yaxud müvəqqəti olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirmək icazəsi
verildikdən sonra qəbul edən dövlət təcili olaraq konsulluq dairəsinin hakimiyyət orqanlarına bu barədə
məlumat verir və konsulluq başçısına öz funksiyalarını yerinə yetirmək və bu Konvensiyada nəzərdə
tutulmuş bütün hüquqlar, üstünlüklər, imtiyazlar və immunitetlərdən istifadə etmək imkanı yaratmaq
üçün bütün lazımi tədbirləri görür.
Maddə 4
Konsulluq başçısı funksiyalarının müvəqqəti olaraq yerinə yetirilməsi
1. Əgər konsulluq başçısı öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmirsə, yaxud konsulluq başçısının vəzifəsi
boşdursa, konsulluq başçısı funksiyaları müvəqqəti olaraq konsulluq başçısı vəzifələrini icra edən
tərəfindən yerinə yetirilə bilər.
2. Konsulluq başçısının vəzifələrini icra edən şəxsin tam adı və soyadı konsulluq başçısı, diplomatik
nümayəndəlik başçısı və ya onlar bunu edə bilmirlərsə, göndərən dövlətin hər hansı səlahiyyətli orqanı
tərəfindən qabaqcadan qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə bildirilir.
3. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları konsulluq başçısı vəzifələrini icra edən şəxsə yardım
göstərir və onu himayə edir. Konsulluq başçısı vəzifələrini icra etdiyi müddətdə bu Konvensiyanın
müddəaları konsulluq başçısına şamil edildiyi dərəcədə ona da şamil edilir.
Maddə 5
Təyin olunma, gəlmə və getmə barədə qəbul edən dövlətə bildiriş verilməsi
1. Göndərən dövlət öz səlahiyyətli orqanları şəxsində qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə
aşağıdakılar barədə yazılı olaraq bildiriş verir:
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1.1. Konsulluq işçilərinin soyadı, adı, vətəndaşlığı, dərəcəsi, vəzifəsi, gəlmə və tamamilə qayıtma
tarixi, yaxud funksiyalarının dayandırılması, həmçinin konsulluqda işlədikləri müddətdə onların
statusunda edilən bütün başqa dəyişikliklər barədə;
1.2. Hər bir konsulluq işçisinin ailə üzvlərinin soyadı, adı, vətəndaşlığı, gəlmə və tamamilə getmə
tarixi, habelə bu və ya digər şəxsin ailə üzvlüyünə daxil olması, yaxud ailə üzvlüyündən çıxması barədə.
2. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları həmin dövlətin müəyyən olunmuş qaydalarına uyğun
olaraq konsulluq işçilərinə və onların ailə üzvlərinə onların konsulluq işçiləri və ailə üzvü statusunu təsdiq
edən şəxsi vəsiqə verir. Bu zaman qəbul edən dövlətin vətəndaşı olan və ya orada daimi yaşayan şəxslər
istisna edilir.
Maddə 6
Konsulluğun vəzifəli şəxslərinin vətəndaşlığı
Konsulluğun vəzifəli şəxsləri göndərən dövlətin vətəndaşları olmalıdırlar.
Maddə 7
Fəxri Konsulluq vəzifəli şəxsləri
Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri fəxri konsulluq vəzifəli şəxsləri təyin edib və qəbul edib-etməməyi
qərara almaqda azaddır. Fəxri konsulluq vəzifəli şəxsinin təyin edilməsi, statusunun və funksional vəzifə
dairəsinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi Razılığa gələn Tərəflər tərəfindən 24 aprel 1963-cü il tarixli
Konsulluq əlaqələri haqda Vyana Konvensiyasının müddəaları və adi beynəlxalq hüququn
normaları əsasında diplomatik yolla həll edilir.
Maddə 8
«Persona non qrata», yaxud arzuolunmaz elan olunmuş şəxslər
Qəbul edən dövlət istənilən vaxt göndərən dövlətə konsulluğun bu və ya digər vəzifəli şəxsinin
«persona non qrata» olduğunu, yaxud konsulluğun işçilərindən birinin arzuolunmaz olduğunu bildirə bilər.
Bu zaman o, öz qərarının səbəblərini əsaslandırmağa borclu deyildir. Bu zaman göndərən dövlət həmin
şəxsi geri çağırmalıdır. Göndərən dövlət məqbul müddət ərzində bu öhdəliyi yerinə yetirməzsə, qəbul edən
dövlət həmin şəxsi konsulluq işçisi kimi tanımaqdan imtina edə bilər.
Maddə 9
Konsulluq funksiyalarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulan ərazi
Konsulluğun vəzifəli şəxsi konsulluq funksiyalarını konsulluq dairəsi hüdudlarında yerinə yetirir.
Qəbul edən dövlətin razılığı olduqda o, öz funksiyalarını konsulluq dairəsinin ərazisindən kənarda da
yerinə yetirə bilər.
Maddə 10
Qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanları ilə əlaqələr
Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi və qaydaları imkan verdiyi qədər öz
konsulluq dairəsinin yerli hakimiyyət orqanlarına, diplomatik nümayəndəlik olmadığı halda isə qəbul edən
dövlətin səlahiyyətli mərkəzi hakimiyyət orqanlarına müraciət edə bilər.
Maddə 11
Qəbul edən dövlətin qanunvericiliyindəki göndərən dövlətin vətəndaşlarına aid ola biləcək
dəyişikliklər haqqında bildiriş
Qəbul edən dövlət qanunvericiliyindəki göndərən dövlətin vətəndaşlarına aid ola biləcək dəyişikliklər
haqqında konsulluğa bildiriş verir.
Maddə 12
Konsulluq funksiyalarının diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən yerinə yetirilməsi
1. Bu Konvensiyanın müddəaları konsulluq funksiyalarının diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən
yerinə yetirildiyi hallarda da tətbiq edilir.
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2. Diplomatik nümayəndəlikdə konsulluq funksiyalarının yerinə yetirilməsi tapşırılan əməkdaşların
familiyaları qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinə və ya bu nazirlik tərəfindən göstərilən orqana
bildirilir.
3. Konsulluq funksiyalarını yerinə yetirərkən diplomatik nümayəndəlik:
3.1. konsulluq dairəsinin yerli hakimiyyət orqanlarına;
3.2. qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi, qaydaları və adətlərinə və ya müvafiq beynəlxalq sazişlərə
zidd deyilsə, qəbul edən dövlətin mərkəzi hakimiyyət orqanlarına müraciət edə bilər.
4. Bu maddənin ikinci bəndində göstərilən diplomatik nümayəndəlik əməkdaşlarının imtiyazları və
immunitetləri beynəlxalq hüququn diplomatik münasibətlərə aid normaları ilə tənzimlənməkdə davam
edir.
BÖLMƏ 3
KONSULLUQ FUNKSİYALARI
Maddə 13
Ümumi müddəalar
Konsulluğun vəzifəli şəxsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
1. Göndərən dövlətin, onun vətəndaşlarının, habelə hüquqi şəxslərinin hüquq və mənafelərini qorumaq
və onlara kömək və yardım göstərmək.
2. Göndərən dövlətlə qəbul edən dövlət arasında ticarət, iqtisadi, hüquqi, ekoloji, elmi-texniki,
informasiya, mədəni, humanitar əlaqələri və maarif və idman sahəsindəki əlaqələrin, habelə onlar
arasındakı dostluq münasibətlərinin inkişafına digər yollarla kömək göstərmək.
3. Bütün qanuni yollarla qəbul edən dövlətin ticarət, iqtisadi, mədəni və elmi-texniki həyatındakı
şəraitin və hadisələrin aydınlaşdırılması, onlar haqqında göndərən dövlətin hökumətinə məlumat vermək.
4. Göndərən dövlət tərəfindən konsulluğa həvalə olunmuş, qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi ilə
qadağan olunmayan digər funksiyaları yerinə yetirmək.
Maddə 14
Vətəndaşlıq və vətəndaşlıq vəziyyəti aktları məsələlərinə aid funksiyalar
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
1.1. Göndərən dövlətin vətəndaşlarının qeydiyyatını aparmaq;
1.2. Vətəndaşlıq məsələlərinə dair istənilən ərizələri qəbul etmək;
1.3. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarından göndərən dövlətin vətəndaşlarının anadan olması
və ölümü haqqında məlumat almaq, həmin vətəndaşların anadan olması və ölümünü qeydiyyatdan
keçirmək və müvafiq aktlar tərtib etmək;
1.4. Göndərən dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, göndərən dövlətin vətəndaşları arasında
nigah bağlanması və nigahın pozulmasını qeydiyyatdan keçirmək.
2. Bu maddənin birinci bəndinin müddəaları maraqlı tərəfləri qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə və
qaydalarına riayət etmək vəzifəsindən azad etmir.
Maddə 15
Pasport və vizalarla bağlı funksiyalar
Konsulluğun vəzifəli şəxsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
1. Göndərən dövlətin pasportlarını vermək, yenisini vermək, götürmək, ləğv etmək, müddətini
uzatmaq, orada zəruri qeydlər etmək, habelə vətəndaşlara, onlara sərhədi keçmək hüququ verən digər
sənədlər vermək.
2. Göndərən dövlətə girmək və çıxmaq üçün, həmçinin onun ərazisindən tranzit yolla keçmək üçün
vizalar vermək, müddətini uzatmaq və ləğv etmək.
Maddə 16
Leqallaşdırma və notariat işləri
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq aşağıdakı notariat
işlərini icra etmək hüququna malikdir:
1.1. Göndərən dövlətdə və onun hüdudlarından kənarda istifadə etmək üçün hər hansı vətəndaşın
müraciətinə əsasən aktlar və sənədləri tərtib və təsdiq etmək;
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1.2. Əgər Razılığa gələn tərəflərin iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdə başqa cür nəzərdə
tutulmayıbsa, göndərən dövlətin, yaxud qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarının rəsmi sənədlərindəki
imzaların və möhürlərin əsilliyini təsdiq etmək;
1.3. Rəsmi sənədlərin əsillərinin leqallaşdırılmasını həyata keçirmək və onların surətlərinin, onlardan
çıxarışların, həmin sənədlərin tərcümələrinin əsilliyini təsdiq etmək;
1.4. Göndərən dövlətin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş istənilən digər notariat işlərini yerinə
yetirmək.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən tərtib edilmiş, təsdiq edilmiş və zəruri olan hallarda
leqallaşdırılmış sənədlər qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə zidd olmazlarsa, qəbul edən dövlətin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən tərtib edilmiş, təsdiq edilmiş və zəruri olan hallarda leqallaşdırılmış
sənədlərin malik olduğu hüquqi qüvvəyə malik olacaqlar.
Maddə 17
Vətəndaşların saxlanması, həbs edilməsi, məhkum edilməsi və onlara baş çəkilməsi barədə bildiriş
1. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları göndərən dövlətin müvafiq konsulluq vəzifəli şəxsinə
göndərən dövlətin vətəndaşının saxlanılması, həbs edilməsi, məhkum edilməsi, yaxud azadlığının hər
hansı şəkildə məhdudlaşdırılması barədə dərhal məlumat verir. Eyni zamanda qəbul edən dövlətin
səlahiyyətli orqanları həmin şəxs tərəfindən konsulluğa ünvanlanmış hər hansı məlumatı dərhal çatdırırlar.
2. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları göndərən dövlətin vətəndaşının saxlanılması, həbs
edilməsi, məhkum edilməsi və yaxud azadlığının hər hansı şəkildə məhdudlaşdırılmasından dərhal sonra
ona zəruri, o cümlədən hüquqi yardımı göstərmək üçün konsulluğun vəzifəli şəxsini həmin vətəndaşa baş
çəkmək və yaxud onunla əlaqəyə girmək hüququnun həyata keçirilməsini təmin edirlər.
3. Qəbul edilən dövlətin səlahiyyətli orqanları bu Maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq
göndərən dövlətin həmin vətəndaşına hüquqları barədə məlumat verirlər.
4. Bu Maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilmiş hüquqlar qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə
və qaydalarına müvafiq olaraq, göstərilən qanunvericilik və qaydalar həmin hüquqları ləğv etməmək şərti
ilə həyata keçirilir.
Maddə 18
Göndərən dövlətin vətəndaşlarına yardım göstərilməsi
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
1.1. Konsulluq dairəsinin ərazisində yerləşən göndərən dövlətin hər hansı vətəndaşı ilə əlaqə saxlamaq
və ona baş çəkmək, qəbul edən dövlət isə göndərən dövlətin vətəndaşları ilə konsulluq arasındakı əlaqələrə
mane olmamalı və onların konsulluğa gəlişini məhdudlaşdırmamalıdır;
1.2. Əgər qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə və qaydalarına zidd deyilsə, göndərən dövlətin
istənilən vətəndaşının əmlakını, pul vəsaitini, qiymətli əşyalarını və sənədlərini müvəqqəti saxlamaq üçün
qəbul etmək;
1.3. Göndərən dövlətin vətəndaşlarının aidiyyatı olduğu, maddi zərər və insan itkisi, avtomobil
vasitələrinin saxlanması və bədbəxt hadisələrlə nəticələnən hər hansı hadisə ilə bağlı təcili informasiya
verilməsi ilə əlaqədar qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına sorğu ilə müraciət etmək;
1.4. Göndərən dövlətin itkin düşmüş vətəndaşlarının axtarılmasına kömək göstərmək üçün qəbul edən
dövlətin səlahiyyətli orqanlarına müraciət etmək.
2. Göndərən dövlətin vətəndaşı qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi və qaydalarına müvafiq olaraq öz
hüquq və mənafelərini vaxtında müdafiə edə bilmədiyi halda, o, öz nümayəndəsini təyin edənə qədər və
ya öz hüquq və mənafelərini özü müdafiə edə bilmədikdə konsulluğun vəzifəli şəxsi onu qəbul edən
dövlətin məhkəmə orqanlarında və digər səlahiyyətli orqanlarında təmsil edə bilər.
Maddə 19
Qəyyumluq və hamilik
1. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları göndərən dövlətin müəyyən olunmuş qaydada iş
qabiliyyəti olmayan və ya məhdud iş qabiliyyətli kimi təsdiq edilmiş vətəndaşının üzərində qəyyumluq və
ya hamilik müəyyən etmək zərurəti barədə konsulluğa dərhal məlumat verirlər.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi və qərarlarına uyğun olaraq göndərən
dövlətin müəyyən olunmuş qaydada iş qabiliyyəti olmayan və ya məhdud iş qabiliyyətli kimi təsdiq
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edilmiş vətəndaşının hüquq və mənafelərini müdafiə etmək və zəruri olan hallarda həmin şəxs üçün
qəyyum və ya hamini tövsiyə və ya təyin etmək və qəyyumluq və hamiliyə aid hərəkətləri izləmək
hüququna malikdir.
Maddə 20
Ölüm haqqında məlumat
Göndərən dövlətin vətəndaşı qəbul edən dövlətdə öldüyü halda qəbul edən dövlətin səlahiyyətli
orqanları bu barədə dərhal konsulluğa məlumat verirlər. Konsulluğun xahişi ilə qəbul dövlətin səlahiyyətli
orqanları ona ölüm haqqında şəhadətnamə, yaxud ölüm haqqında digər sənədlər verirlər.
Maddə 21
Miras qalmış əmlakla bağlı funksiyalar
1. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları mümkün qədər qısa müddətdə konsulluğun vəzifəli
şəxsinə onu konsulluq dairəsi ərazisində göndərən dövlətin vətəndaşının ölümü barədə məlumat verir,
habelə konsulluğun vəzifəli şəxsinə miras qalmış əmlakın, vəsiyyətnamənin olması, həmçinin qəbul edən
dövlətin ərazisində olan və yaxud təmsil edilən hər hansı bir şəxsin bu əmlakın sərəncamvericisi təyin
olunması haqqında məlumat verirlər.
2. Konsulluğun vəzifəli şəxsi bu Maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş miras olduğu halda qəbul
edən dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən əmlakın siyahısının tərtib edilməsində iştirak etmək
hüququna malikdir və miras qalmış əmlakın qorunması ilə bağlı tədbirlər görür.
3. Göndərən dövlətin vətəndaşı, vətəndaşlığından asılı olmayaraq qəbul edən dövlətin ərazisində
ölmüş şəxsin mirasına hüququ olarkən həmin dövlətin səlahiyyətli orqanları konsulluq idarəsinə bu barədə
dərhal məlumat verirlər.
4. Əgər göndərən dövlətin vətəndaşı qəbul edən dövlətdə miras almaq hüququna malikdirsə və ya bu
hüquqa iddia edirsə, lakin nə o, nə də onun nümayəndəsi miras haqqında işin baxılmasında iştirak edə
bilmirlərsə, konsulluğun vəzifəli şəxsi şəxsən və ya öz nümayəndəsi vasitəsilə həmin vətəndaşı qəbul edən
dövlətin məhkəmə, yaxud digər səlahiyyətli orqanlarında təmsil edə bilər.
5. Konsulluğun vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdə daimi yaşamayan vətəndaşının
adından qəbul edən dövlətdə həmin vətəndaşa təhvil vermək üçün ona məxsus olan hər cür mirası ala bilər.
6. Göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdə daimi yaşamayan vətəndaşının qəbul edən dövlətdə öldükdə
konsulluğun vəzifəli şəxsi varislərə, sərəncamvericiyə, yaxud digər səlahiyyətli şəxslərə təhvil vermək
üçün ölən şəxsin bütün sənədlərini, pul vəsaitlərini, qiymətli əşyalarını müvəqqəti mühafizəyə götürmək
hüququna malikdir.
7. Konsulluğun vəzifəli şəxsi göndərən dövlətin vətəndaşı adından, əgər həmin vətəndaş qəbul edən
dövlətin ərazisində deyilsə, miras qalmış əmlak, bədbəxt hadisələrlə bağlı kompensasiyaların ödənməsinə
dair qanunvericiliyə müvafiq olaraq edilmiş ödəmələr, habelə həyat sığortası ilə bağlı sığorta polisi üzrə
ödəmələr də daxil olmaqla hər hansı bir şəxsin ölümü ilə bağlı həmin vətəndaşın haqqı çatdığı pul və
ya digər əmlakı məhkəmədən, hakimiyyət orqanlarından, yaxud ayrı-ayrı şəxslərdən almaq hüququna
malikdir.
8. Bu Maddənin 4, 5, 6, 7-ci bəndlərində göstərilmiş funksiyaları yerinə yetirərkən konsulluğun
vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi və qaydalarına riayət etməyə borcludur.
Maddə 22
Göndərən dövlətin gəmilərinə edilən kömək
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsi öz konsulluq dairəsi hüdudlarında qəbul edən dövlətin daxili sularında
və ya ərazi dənizində yerləşən gəmilərinə, kapitanlara və ekipaj üzvlərinə kömək etmək, həmçinin
aşağıdakıları həyata keçirmək hüququna malikdir:
1.1. gəminin göyərtəsinə qalxmaq, kapitanın və ekipajın istənilən üzvünü dindirmək, habelə gəminin
hərəkəti, üzməsi və yükü barədə məlumat almaq;
1.2. qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanlarının hüquqlarına toxunmamaq şərti ilə, üzmə vaxtı baş
vermiş hər hansı bədbəxt hadisəni araşdırmaq;
1.3. Əmək haqqı və işə götürmə haqda müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə aid mübahisələr də
daxil olmaqla kapitan və ekipaj üzvləri arasında yaranmış mübahisələri həll etmək, habelə gəminin
bortunda təhlükəsizlik tədbirləri görmək;
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1.4. gəminin kapitanı və ekipajın istənilən üzvünə tibbi yardım, yaxud vətənə qaytarılmanı təmin
etmək üçün tədbirlər görmək;
1.5. gəmiyə aid olan sənədləri qəbul etmək, nəzərdən keçirmək, tərtib etmək, imzalamaq, yaxud təsdiq
etmək;
1.6. Göndərən dövlətin və ya gəmi sahibinin tapşırığı ilə gəmiyə aid olan digər məsələləri də həll
etmək.
2. Kapitan və ekipaj üzvləri qəbul edən dövlətin qanunvericilik və qaydalarını pozmadan konsulluğun
vəzifəli şəxsi ilə birbaşa əlaqəyə girmək hüququna malikdir.
Maddə 23
Göndərən dövlətin bayrağı altında üzən gəmiyə qarşı icbari tədbirlər görülən halda müdafiə
1. Əgər qəbul edən dövlətin məhkəmələri və ya digər səlahiyyətli orqanları göndərən dövlətin bortunda
hər hansı icbari tədbir görmək, yaxud hər hansı təhqiqat aparılması tapşırmaq niyyətində olarlarsa,
konsulluğun vəzifəli şəxsinin və ya onun nümayəndəsinin bu əməliyyatların həyata keçirilməsində iştirak
edə bilməsi üçün konsulluğa qabaqcadan məlumat verirlər. Təxirəsalınmaz olan hallarda qabaqcadan
məlumat vermək imkanı olmazsa, konsulluq qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən aparılan
əməliyyatlar barədə, konsulluğun vəzifəli şəxsinin xahişi ilə isə aparılan əməliyyatların nəticələri barədə
xəbərdar edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları müvafiq olaraq, Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları
tərəfindən gəmi kapitanı və ya hər hansı ekipaj üzvü ilə bağlı quruda görülmüş tədbirlərə də şamil edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları dövlət sərhəddindəki buraxılış məntəqələrinin
dövlət nəzarəti orqanları, limanların müdiriyyəti tərəfindən keçirilən adi təftişlərdə həmçinin insanların
suda həyatını xilas etmək, dəniz nəqliyyatının təhlükəsizliyi və ya suların çirklənməsinin qarşısının
alınması üzrə tədbirlərdə tətbiq edilmirlər.
4. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları həmin dövlətdə asayiş, təhlükəsizlik və ictimai qaydaqanun pozulmazsa, Göndərən dövlətin hər hansı bir gəmisinin daxili işlərinə müdaxilə edə bilməz. Bu
zaman gəmi kapitanının şəxsən xahişi və ya razılığı ilə, habelə Göndərən dövlətin konsulluq vəzifəli
şəxsinin razılığı ilə baş verən hallar istisna edilir.
Maddə 24
Qəzaya uğramış, saya oturmuş və yaxud hər hansı digər səbəbə görə səfərlərini sərbəst şəkildə
davam etdirə bilməyən gəmilərə daxili sular və ərazi sularında göstərilən yardım
1. Əgər Göndərən dövlətin bayrağı altında üzən gəmi qəzaya uğrayarsa, saya oturarsa və ya hər hansı
digər səbəbə görə öz səfərini müstəqil şəkildə davam etdirə bilməzsə, Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli
orqanları təxirə salınmadan konsulluğu gəminin bortunda yerləşən insanların, yükün və digər əmlakın xilas
edilməsi üzrə görülən tədbirlər barədə xəbərdar edirlər.
2. Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları konsulluğun vəzifəli şəxsinə qəzaya uğramış, saya
oturmuş və ya hər hansı bir səbəbə görə səfərini müstəqil olaraq davam etdirə bilməyən gəmiyə, onun
ekipajına və sərnişinlərinə yardım etməkdə maneçilik törətmirlər və bu məqsədlə o, köməklik üçün Qəbul
edən dövlətin hakimiyyət orqanlarına müraciət edə bilər.
3. Qəbul edən dövlətin hakimiyyət orqanları Göndərən dövlətin gəmisi qəzaya uğradıqda, saya
oturduqda və ya hər hansı digər səbəbə görə sərbəst şəkildə hərəkətini davam etdirə bilmədikdə, habelə
gəmiyə məxsus əşya və ya yük sahildə tapıldıqda, habelə Qəbul edən dövlətin limanına gətirildikdə
kapitan, gəmi sahibi, gəmi agenti və ya sığorta şirkətinin nümayəndəsi iştirak etmədikdə və ya həmin
əmlakın qorunması, yaxud onunla bağlı sərəncam verilməsi ilə bağlı tədbirlər görə bilmədikdə konsulluğu
təxirə salınmadan xəbərdar edirlər.
4. Göndərən dövlətin qəzaya uğramış, saya oturmuş və ya hər hansı digər səbəbə görə hərəkətini
sərbəst şəkildə davam etdirə bilməyən gəmisindən Qəbul edən dövlətdə realizə edilmiş və ya istifadə
olunmuş yük və əmlaka görə gömrük yığımı alına bilməz.
5. Konsulluq vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən gəminin qəzaya
uğraması, saya oturması, yaxud səfərini müstəqil olaraq davam etdirə bilməməsi səbəblərini
müəyyənləşdirərkən iştirak etmək hüququna malikdir.
Maddə 25
Göndərən dövlətin hava gəmisi
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Bu Konvensiyanın göndərən dövlətin gəmilərinə aid olan müddəaları, göndərən dövlətlə qəbul edən
dövlətin arasındakı ikitərəfli sazişlərin və ya hər iki dövlətin iştirakçısı olduğu çoxtərəfli sazişlərin
müddəalarına zidd olmamaq şərti ilə, müvafiq olaraq göndərən dövlətin hava gəmilərinə də tətbiq edilir.
Maddə 26
Hüquqi sənədlərin verilməsi
Konsulluğun vəzifəli şəxsi qəbul edən dövlətin qanunvericilik və qaydaları ilə icazə verilərsə,
məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərini təhvil verə bilər. Göndərən dövlətlə qəbul edən dövlətin arasında
digər müqavilələr qüvvədə olarsa, onların müddəaları tətbiq edilməlidir.
BÖLMƏ 4
ÜSTÜNLÜKLƏR, İMTİYAZLAR VƏ İMMUNİTETLƏR
Maddə 27
Konsulluğa və konsulluq işçilərinə kömək
1. Qəbul edən dövlət konsulluğa öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün bütün imkanları yaradır.
2. Qəbul edən dövlət konsulluq işçilərinə lazımi hörmətlə yanaşacaq və bu Konvensiyaya müvafiq
olaraq öz funksiyalarının yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görəcəkdir.
Maddə 28
Konsulluq binaları və konsulluq işçilərinin yaşayış evləri
1. Qəbul edən dövlət öz ərazisində qanunvericilik və qaydalarına uyğun olaraq göndərən dövlətə onun
konsulluqları üçün zəruri olan binaların alınmasında yardım etməli və ya başqa yolla binaların alınmasında
kömək göstərməlidir.
2. Qəbul edən dövlət həmçinin zəruri hallarda konsulluğa öz işçiləri üçün münasib yaşayış evlərinin
əldə edilməsində də yardım göstərir.
3. Bu Maddədə göstərilənlər qəbul edən dövlətin binaların yerləşməsi və quruluşunu tənzimləyən
qanunvericiliyi və qaydalarına, habelə şəhər planlaşdırılması və rayonlaşdırılmasını tənzimləyən
qanunvericiliyi və qaydalarına riayət edilməsinə görə məsuliyyətdən göndərən dövlətin azad edilməsi kimi
şərh olunmamalıdır.
Maddə 29
Dövlət bayrağının və gerbinin istifadə edilməsi
1. Konsulluq binası üzərində dövlət gerbi və göndərən dövlətin dilində və qəbul edən dövlətin dilində
konsulluğun adı olan yazını asmaq hüququna malikdir.
2. Konsulluq göndərən dövlət bayrağını konsulluq binaları, konsulluq başçısının iqamətgahı və rəsmi
funksiyaları yerinə yetirərkən istifadə olunan yerdəyişmə vasitələri üzərindən asmaq hüququna malikdir.
Maddə 30
Konsulluq binalarının və konsulluğun vəzifəli şəxslərinin yaşayış evlərinin toxunulmazlığı
1. Konsulluq binaları və konsulluğun vəzifəli şəxslərinin yaşayış evləri toxunulmazdır. Qəbul edən
dövlətin hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri göndərən dövlətin konsulluğunun başçısının, yaxud
göndərən dövlətin diplomatik nümayəndəliyinin başçısının və ya onlardan biri tərəfindən təyin olunmuş
şəxsin razılığı olmadan konsulluq binalarına və ya konsulluğun vəzifəli şəxslərinin yaşayış evlərinə girə
bilməzlər.
2. Qəbul edən dövlət konsulluq binalarını və konsulluğun vəzifəli şəxslərinin yaşayış evlərini hər hansı
təcavüzdən, yaxud zərər vurulmasından qorunması və konsulluğun asayişinin hər cür pozulmasının və ya
onun ləyaqətinin təhqir olunmasının qarşısını almaq üçün bütün zəruri tədbirləri görəcəkdir.
Maddə 31
Konsulluq binalarının rekvizisiyaya qarşı immuniteti
Konsulluq binaları, konsulluğun bütün əmlakı, habelə onun yerdəyişmə vasitələri dövlət müdafiəsi və
ya ictimai tələbat məqsədi ilə keçirilən hər cür növ rekvizisiyalara qarşı immunitetdən yararlanırlar.
Yuxarıda göstərilmiş məqsədlərlə binaların özgələşdirilməsi zərurəti meydana çıxdığı halda konsulluğun
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öz funksiyalarını yetirməsi üçün əngəllərin aradan qaldırılması üçün bütün zəruri tədbirlər görülür və
göndərən dövlətə dərhal müvafiq effektiv kompensasiya ödənir.
Maddə 32
Konsulluq arxivləri və sənədlərinin toxunulmazlığı
Konsulluq arxivləri və sənədləri yerindən asılı olmayaraq hər zaman toxunulmazdırlar.
Maddə 33
Yerdəyişmə azadlığı
Dövlət təhlükəsizliyi baxımından giriş qadağan edilən, yaxud tənzimlənən bölgələr haqqında
qanunvericiliyə və qaydalara zidd olmadığı təqdirdə qəbul edən dövlət konsulluğun bütün işçilərini öz
ərazisində yerdəyişmə və səyahət azadlığı ilə təmin edir. Bu zaman bütün hallarda qəbul edən dövlət
konsulluğun vəzifəli şəxsi öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək imkanı ilə təmin edir.
Maddə 34
Əlaqələr azadlığı
1. Qəbul edən dövlət bütün rəsmi məqsədlər üçün konsulluğun əlaqələr azadlığına icazə verməli və
onu qorumalıdır. Konsulluq göndərən dövlətin hökuməti ilə, diplomatik nümayəndəlikləri ilə və digər
konsulluqları ilə əlaqə saxlayarkən diplomatik və konsulluq kuryerləri də daxil olmaqla kodlaşdırılmış və
şifrləşdirilmiş depeşalardan, diplomatik və konsulluq valizalarından və bütün uyğun rabitə
vasitələrindən istifadə edə bilər. Konsuluq yalnız qəbul edən dövlətin razılığı əsasında radioötürücü
quraşdıra və istismar edə bilər.
2. Konsulluğun rəsmi yazışmaları toxunulmazdır. Konsulluq valizası açıla və tutulub saxlanıla bilməz.
Konsulluq valizası onun xarakterinə dəlalət edən zahiri işarələrə malik olmalıdır və yalnız müstəsna olaraq
rəsmi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazışmalardan, rəsmi sənədlərdən və əşyalardan ibarət ola bilər.
Konsulluq valizasında yazışmalar, sənədlər, yaxud bu Maddədə göstərilmiş əşyalardan başqa digər
şeylərin olduğunu güman etmək üçün ciddi əsaslar olduqa qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları
valizanın onların iştirakı ilə göndərən dövlətin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən açılmasını tələb edə
bilərlər. Sonuncu bu tələbatı yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda valiza onun göndərildiyi yerə
qaytarılmalıdır.
3. Konsulluq kuryeri göndərən dövlətin vətəndaşı olmalı və qəbul edən dövlətdə daimi yaşayan şəxs
olmamalıdır. O, qəbul edən dövlətdə diplomatik kuryerin yararlandığı üstünlüklərdən, imtiyazlardan və
immunitetlərdən yararlanır.
4. Göndərən dövlət, yaxud konsulluq ad hos konsulluq kuryerlərini təyin edə bilərlər. Bu halda bu
Maddənin 3-cü bəndinin müddəaları konsulluq kuryerinin ona etibar edilmiş valizanı təyinatı üzrə
çatdırdığı andan orada göstərilən immunitetlərin dayandırılması istisna olmaqla tətbiq edilir.
5. Konsulluq valizası, göndərən dövlətin konsulluq valizasının təşkil etdiyi yerlərin sayı göstərilmiş
rəsmi sənədə malik olan gəmi kapitanına, yaxud hava gəmisi komandirinə tapşırıla bilər, lakin o, konsulluq
kuryeri hesab olunmamalıdır. Konsulluq işçiləri sərbəst və birbaşa olaraq konsulluq valizasını gəmi
kapitanına, yaxud hava gəmisi komandirinə təhvil verə və onlardan qəbul edə bilərlər.
Maddə 35
Konsulluq yığımları və rüsumları
1. Konsulluq qəbul edən dövlətin ərazisində konsulluq əməliyyatlarına görə göndərən dövlətin
qanunvericilik və qaydalarında nəzərdə tutulmuş yığım və rüsumları ala bilər.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş yığım və rüsumlar qəbul edən dövlətdə bütün vergi,
yığım və rüsumlardan azaddır.
Maddə 36
Konsulluğun vəzifəli şəxslərinin toxunulmazlığı
Konsulluğun vəzifəli şəxsləri şəxsi toxunulmazlıqdan istifadə edirlər və saxlanmaya, yaxud həbs
edilməyə məruz qala bilməzlər. Qəbul edən dövlət onların azadlıq və ləyaqətlərinə hər hansı qəsd
edilməsinin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görürür.
Maddə 37
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Yurisdiksiyaya qarşı immunitet
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri 18 aprel 1961-ci il tarixli diplomatik əlaqələr haqqında Vyana
Konvensiyasının müddəalarına müvafiq olaraq diplomatik agentlər kimi tam həcmdə diplomatik
imtiyazlar və immunitetlərdən istifadə edirlər.
2. Konsulluq əməkdaşları və xidmət personalının işçiləri öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən
edilmiş hərəkətlərə görə qəbul edən dövlətin yurisdiksiyasına tabe deyildirlər.
3. Bu Maddənin 2-ci bəndinin müddəaları aşağıdakı mülki iddialara qarşı tətbiq edilmir:
3.1. Konsulluq əməkdaşı, yaxud konsulluğun xidməti personalının işçisi tərəfindən göndərən dövlətin
agenti simasında bilavasitə və ya dolayısı ilə öz üzərinə öhdəlik götürmədən bağladığı müqavilədən irəli
gələn hallarda və ya;
3.2. Qəbul edən dövlətdə yol nəqliyyat hadisələri, gəmi və ya hava gəmisi ilə bağlı bədbəxt hadisələr
nəticəsində üçüncü tərəfə vurulan zərərə görə.
Maddə 38
Şahid ifadəsi vermək öhdəliyi
1. Konsulluğun vəzifəli şəxsləri şahidlik ifadələri verməyə borclu deyillər.
2. Konsulluq əməkdaşları və xidməti personalın işçiləri məhkəmə və inzibati işlərin icraatı zamanı
şahid ifadəsi vermək üçün çağırıla bilərlər. Onlar bu Maddənin 3-cü bəndində tutulan hallar istisna olmaqla
şahid ifadəsi verməkdən imtina edə bilməzlər.
3. Konsulluq əməkdaşları və xidməti personalın işçiləri öz vəzifələrini yerinə yetirməklə bağlı
məsələlər üzrə şahid ifadəsi verməyə və ya onların funksiyalarına aid rəsmi yazışmaları, yaxud sənədləri
təqdim etməyə borclu deyillər. Onlar habelə göndərən dövlətin qanunvericiliyini şərh edən şahid ifadələri
verməyə də borclu deyillər.
4. Qəbul edən dövlətin hər hansı konsulluq əməkdaşının və ya xidməti personalın işçisinin şahid
ifadələrini tələb edən səlahiyyətli orqanları bu şəxs tərəfindən öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirməyə
maneə yaratmamalıdır. Bu orqanlar mümkün olduğu halda həmin şəxsin şahid ifadələrini konsulluq
binasında dinləyə bilər, yaxud ondan yazılı şahid ifadələri ala bilər.
Maddə 39
Mükəlləfiyyətlərdən azad edilmə
Konsulluğun işçiləri qəbul edən dövlətdə hər hansı şəxsi ictimai öhdəlik və hərbi mükəlləfiyyətlərdən,
həmçinin qəbul edən dövlətin əcnəbiləri qeydiyyata alma və yaşayış üçün icazə almaya aid qanunvericilik
və qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş bütün tələblərin yerinə yetirilməsindən azaddırlar.
Maddə 40
Vergi və yığımlardan azad edilmə
1. Qəbul edən dövlət aşağıdakıları dövlət, bölgə və bələdiyyə vergi, yığım və rüsumlardan azad edilir:
1.1. Göndərən dövlətin sahibi, yaxud icarədarı olduğu konsulluq binaları və konsulluq işçilərinin
yaşayış evləri, habelə buna dair müqavilə və aktlar;
1.2. Konsulluq tərəfindən rəsmi məqsədlər üçün alınmış daşınan əmlak və nəqliyyat vasitələri,
həmçinin onların alınması, onlara sahib olma və saxlama.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəaları aşağıdakılar barədə tətbiq edilmir:
2.1. Konkret xidmət növləri üçün ödəmə kimi alınan vergilər, yığımlar və rüsumlar;
2.2. Qəbul edən dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq göndərən dövlətə və ya onun nümayəndəsi
ilə müqavilə bağlamış şəxsdən alınan vergilər, yığımlar və rüsumlar.
Maddə 41
Konsulluq işçilərinin vergilərdən azad edilməsi
1. Konsulluq işçiləri, habelə onlarla birgə yaşayan ailə üzvləri, aşağıdakılar istisna olmaqla, bütün
şəxsi, əmlak, dövlət, bölgə və bələdiyyə vergi və rüsumlarından azad edilirlər:
1.1. Adətən mal və xidmətlərin dəyərinə daxil edilmiş dolayı vergilərdən;
1.2. 40-cı Maddədə göstərilmiş istisnalar nəzərə alınmaqla qəbul edən dövlətin ərazisində yerləşən
şəxsi daşınmaz əmlak üçün vergi və rüsumlardan;
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1.3 45-ci Maddənin 2-ci bəndinin müddəalarında nəzərdə tutulmuş istisnalarla irsi əmlak üçün vergilər,
miras üçün rüsumlar və əmlakın keçməsi ilə bağlı vergilər;
1.4. Mənbəyi qəbul edən dövlətdə yerləşən kapitaldan alınan vergi və rüsumlar da daxil olmaqla şəxsi
gəlirlərə görə vergi və rüsumlardan, habelə qəbul edən dövlətdəki kommersiya və ya maliyyə
müəssisələrinə sərmayə qoyuluşuna görə vergilərdən;
1.5. 40-cı Maddənin müddəalarında göstərilmiş istisnalar nəzərə alınmaqla konkret xidmət növləri
üçün alınan vergi və rüsumlardan, məhkəmə və reyestr rüsumlarından, ipotek və gerb yığımlarından.
2. Konsulluq işçiləri konsulluqdakı işinə görə aldıqları əmək haqqından verilən vergilər, yığımlar və
rüsumlardan azad edilirlər.
3. Qəbul edən dövlətdə əmək haqqından ödənən gəlir vergisindən azad edilməmiş şəxsləri muzdla işə
götürən konsulluq işçiləri həmin dövlətin gəlir vergisini ödəmək barədə qanunvericilik və qaydalarının
qoyduğu öhdəlikləri yerinə yetirirlər.
Maddə 42
Gömrük rüsumları və nəzarətindən azad edilmə
1. Qəbul edən dövlət öz qanunvericiliyinə və qaydalarına müvafiq olaraq, aşağıdakıları saxlama,
daşınma və digər buna bənzər xidmətlərə görə alınan yığımlar istisna olmaqla, başqa gömrük rüsum və
yığımlarından azad şəkildə idxal və ixrac etməyə icazə verir:
1.1. Konsulluq tərəfindən rəsmi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş əşyalar;
1.2. Konsulluğun vəzifəli şəxsinin rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş əşyalar;
1.3. Konsulluq əməkdaşlarının və konsulluğun xidmət personalının işçilərinin ilk dəfə gəldikləri vaxt
məişət xarakterli əşyalar da daxil olmaqla gətirilən əşyalar.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndinin 1.2. və 1.3. yarımbəndlərində göstərilən əşyalar müvafiq şəxslərin şəxsi
istifadəsi üçün lazım olan miqdarı aşmamalıdır.
3. Konsulluğun vəzifəli şəxsinin şəxsi baqajı gömrük nəzarətindən azaddır. Orada bu Maddənin 1-ci
bəndinin 1.2. yarımbəndində göstərilən əşyalardan başqa əşyaların və yaxud qəbul edən dövlətin
qanunvericiliyi və qaydaları ilə yaxud karantin qaydaları ilə ölkəyə gətirilib və ölkədən çıxarılması
qadağan olunmuş əşyaların olduğunu hesab etmək üçün ciddi səbəblər olarsa, konsulluğun vəzifəli şəxsinin
şəxsi baqajı qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən nəzarətdən keçirilə bilər. Bu zaman
yoxlama konsulluğun vəzifəli şəxsinin, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı ilə aparılır.
Maddə 43
Ailə üzvlərinin imtiyaz və immunitetləri
1. Konsulluq işçilərinin ailə üzvləri imtiyaz və immunitetlərdən konsulluğun müvafiq işçisinin istifadə
etdiyi həcmdə istifadə edirlər.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəaları qəbul edən dövlətin vətəndaşı olan və ya həmin dövlətdə
daimi yaşayan, yaxud qəbul edən dövlətdə gəlir məqsədi ilə peşə və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul
olan ailə üzvlərinə şamil edilmir.
Maddə 44
İmtiyaz və immunitetlərdən yararlanmayan şəxslər
1. Qəbul edən dövlətin vətəndaşı olan və ya həmin ölkədə daimi yaşayan konsulluq əməkdaşları və
xidmət personalının işçiləri 38-ci Maddənin 3-cü bəndinin müddəaları istisna olmaqla, bu Konvensiyada
nəzərdə tutulmuş imtiyaz və immunitetlərdən istifadə etmirlər.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş şəxslərin ailə üzvləri bu Konvensiyada göstərilmiş imtiyaz
və immunitetlərdən istifadə etmirlər.
3. Qəbul edən dövlət bu Maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilmiş şəxslərlə bağlı yurisdiksiya
həyata keçirərkən konsulluğun fəaliyyəti üçün maneə yaratmamalıdır.
Maddə 45
Konsulluq işçilərinin və onların ailə üzvlərinin miras qalmış əmlakı
Konsulluq işçisi və ya onun ailə üzvü öldükdə qəbul edən dövlət aşağıdakıları etməyə borcludur:
1. Həmin şəxsin ölümünədək qəbul edən dövlətdə alınmış və ölkədən çıxarılması qadağan olunmuş
əmlak istisna edilməklə ölənin daşınan əmlakının ölkədən çıxarılmasına icazə vermək;
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2. Ölmüş şəxsin qəbul edən dövlətdə konsulluq işçisi kimi, yaxud ailə üzvü kimi yaşaması ilə əlaqədar
qəbul edən dövlətin ərazisində yerləşən miras qalmış daşınan əmlakdan vərəsəliyə görə, yaxud mirasa görə
heç bir dövlət, bölgə, yaxud bələdiyyə vergi və rüsumları tutmamaq.
Maddə 46
Konsulluq imtiyazları və immunitetlərinin başlanğıcı və sonu
1. Hər bir konsulluq işçisi öz təyinat yerinə yollanarkən, qəbul edən dövlətin ərazisinə daxil olduğu
andan etibarən və ya əgər o artıq bu dövlətin ərazisində olarsa konsulluqda öz vəzifəsini yerinə yetirməyə
başladığı andan etibarən bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş imtiyaz və immunitetlərdən istifadə edir.
2. Konsulluq işçisinin onunla birgə yaşayan ailə üzvləri, habelə onun xüsusi ev xidmətçisi, ona bu
Maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq imtiyaz və immunitetlər verildiyi andan, yaxud qəbul edən dövlətin
ərazisinə daxil olduğu andan və ya onlar ailə üzvləri və ya xüsusi ev xidmətçisi olduqları andan etibarən
bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş imtiyaz və immunitetlərdən istifadə edirlər.
3. Konsulluq işçisinin funksiyaları dayandırılarkən onun imtiyaz və immunitetləri, habelə onunla birgə
yaşayan ailə üzvlərinin, həmçinin xüsusi ev xidmətçisinin imtiyaz və immunitetləri də həmin şəxs qəbul
edən dövləti tərk etdiyi anda və ya bunu etmək üçün ayrılan məqbul müddət başa çatdıqda dayandırılır.
Konsulluq işçisinin ailə üzvlərinin, habelə onun xüsusi ev xidmətçisinin imtiyaz və immunitetləri
onlar artıq ailə üzvü və ya xüsusi ev xidmətçisi olmadıqda dayandırılır. Lakin həmin şəxslər qəbul edən
dövləti məqbul müddət ərzində tərk etmək niyyətində olsalar, onların imtiyaz və immunitetləri getmə anına
qədər saxlanılır.
4. Konsulluq işçisi öldüyü halda, onunla birgə yaşayan ailə üzvləri, habelə xüsusi ev xidmətçisi qəbul
edən dövləti tərk edən ana qədər, yaxud qəbul edən dövləti tərk etmək üçün ayrılan müddət bitənə qədər
onlara verilmiş imtiyaz və immunitetlərdən istifadə etməkdə davam edirlər.
Maddə 47
İmtiyaz və immunitetlərdən imtina etmə
1. Göndərən dövlət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, müvafiq şəxslərin istifadə etdiyi
imtiyaz və immunitetlərdən imtina edə bilər. Bütün hallarda bu cür imtina aydın şəkildə ifadə edilməli və
onun haqqında qəbul edən dövlətə yazılı şəkildə məlumat verilməlidir.
2. Hər hansı şəxs tərəfindən bu Konvensiya müvafiq olaraq yurisdiksiyaya qarşı immunitetdən istifadə
edə biləcəyi hallarda iş üzrə iddia qaldırması, həmin şəxsi əsas iddia ilə bağlı olan qarşılıqlı iddia qaldırdığı
halda yurisdiksiyaya qarşı immunitetə istinad etmək hüququndan məhrum edir.
3. Mülki və ya inzibati iş üzrə yurisdiksiyaya qarşı immunitetdən imtina edilməsi haqqında yazılı
şəkildə verilmiş ayrıca imtinanın zəruri olduğu məhkəmə qərarının yerinə yetirilməsinə qarşı
immunitetdən imtina etməklə nəticələnmir.
BÖLMƏ 5
QƏBUL EDƏN DÖVLƏTİN QANUNVERİCİLİK VƏ QAYDALARINA HÖRMƏT
Maddə 48
1. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş bütün imtiyaz və immunitetlərdən istifadə edən bütün şəxslər
yol hərəkəti qaydaları da daxil olmaqla, qəbul edən dövlətin qanunvericilik və qaydalarına hörmət etməyə
borcludur.
2. Konsulluq binaları konsulluq funksiyalarına uyğun gəlməyən məqsədlər üçün istifadə edilə
bilməzlər.
3. Konsulluq işçiləri və onların ailə üzvləri qəbul edən dövlətin nəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə
qanunvericilik və qaydalarına riayət etməyə borcludurlar.
4. Göndərən dövlətin konsulluq işçiləri qəbul edən dövlətdə rəsmi funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə
bağlı olan fəaliyyətdən istisna olmaqla peşə, yaxud kommersiya fəaliyyətini həyata keçirə bilməzlər.
BÖLMƏ 6
YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 49
Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı razılığa əsasən bu Konvensiyaya dəyişiklik və əlavələr edə bilərlər.
Maddə 50
Ratifikasiya, qüvvəyə minmə və ləğv etmə
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1. Bu Konvensiya ratifikasiya olunmalıdır və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi tarixindən sonra
30-cu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır və Razılığa gələn Tərəflərdən birinin, digər
Razılığa gələn Tərəfə diplomatik kanallarla yazılı şəkildə bu Konvensiyanın ləğv etmək barəsində qərarını
çatdırdığı gündən etibarən 6 ay ərzində qüvvədə olacaqdır.
Kiyev şəhərində «24» mart 1997-ci ildə hər biri Azərbaycan, Ukrayna və rus dillərində olan 2 nüsxədə
imzalanmışdır, bu zaman bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Bu Konvensiyanın müddəalarının şərhində
hər hansı bir anlaşılmazlıq meydana gəldikdə Konvensiyanın rus dilindəki mətni tətbiq ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

Ukrayna
adından
(imza)
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«Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında» 1954-cü il tarixli Haaqa
Konvensiyasına dair İkinci Protokola Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası «Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında» 1954cü il tarixli Haaqa Konvensiyasına dair 1999-cu il martın 26-da Haaqa şəhərində imzalanmış İkinci
Protokola qeyd-şərt ilə (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏRƏLİYEV
Bakı şəhəri, 12 dekabr 2000-ci il.
№ 41-IIQ.
"Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında 1954-cü il Haaqa
Konvensiyasına İkinci Protokol"a dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYD-ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası "Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında 1954-cü il
Haaqa Konvensiyasına İkinci Protokol"un 9-cu maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş "işğal olunmuş
ərazinin səlahiyyətli milli orqanları" dedikdə, Protokolun iştirakçısı olan Tərəfin bütün ərazisində yerləşən
mədəni sərvətlərin qorunması məsələləri ilə məşğul olan mərkəzi dövlət orqanını başa düşür.
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«Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında» Avropa Konvensiyasına Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1995-ci il martın 21-də Strasburq şəhərində Azərbaycan Respublikası
tərəfindən imzalanmış «Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında» 1983-cü il 21 mart tarixli Avropa
Konvensiyasına müvafiq bəyanatlar və qeyd-şərt ilə (bəyanatların və qeyd-şərtin mətnləri əlavə olunur)
qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 12 dekabr 2000-ci il.
№ 43-IIQ
Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa
Konvensiyası"nın 3-cü maddəsinin 3-cü bəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 3-cü bəndi üzrə bəyan edir ki, o,
Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinin "b" yarımbəndində nəzərdə tutulan prosedurları bütünlüklə
istisna edir.
Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası"nın
3-cü maddəsinin 4-cü bəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın məqsədinə görə "vətəndaş" anlayışı dedikdə
Azərbaycan Respublikasına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsində
göstərilən şəxslər başa düşülür.
Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası"nın
4-cü maddəsinin 5-ci bəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bununla bəyan edir ki, Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 5-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş prosedurları milli hüquq buna yol verdiyi təqdirdə həyata keçirəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası"nın
5-ci maddəsinin 3-cü bəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Konvensiya müddəalarının icrası ilə əlaqədar Ədliyyə
Nazirliyindən və diplomatik kanallardan istifadə edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası"nın
16-cı maddəsinin 7-ci bəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 7-ci bəndinə əsasən, məhkum olunmuş
şəxsin onun ərazisindən bütün tranzit keçişi barədə məlumat verilməsini tələb edir.
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Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası"nın
17-ci maddəsinin 3-cü bəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən bəyan edir ki,
verilmə üçün sorğu və verilməni sübut edən sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaqla ingilis və ya
fransız dilində təqdim olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının "Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası"nın
12-ci maddəsi üzrə
QEYD-ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 12-ci maddəsinə əsasən bəyan edir ki, Azərbaycan
Respublikasından verilmiş məhkum olunmuş şəxs barəsində əfv və ya amnistiya qərarı Azərbaycan
Respublikasının müvafiq səlahiyyətli orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Avstriya Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə
cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiyanın və Protokolun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Avstriya Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında 2000-ci il iyulun 4-də Vyana şəhərində imzalanmış Konvensiya və Protokol təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 oktyabr 2000-ci il
№ 949-IQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Avstriya Respublikası
Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi,
gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Avstriya Respublikası Hökuməti ikiqat vergiyə cəlb etməyə
yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya bağlamaq məqsədi ilə aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Konvensiyanın şamil edildiyi şəxslər
1) Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergilər
1) Bu Konvensiya, vergiqoyma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlət, yaxud onun
inzibatiərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlir və əmlaka görə tutulan vergilərə
tətbiq olunur.
2) Gəlirə və əmlaka görə vergilərə — gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən, yaxud
onların ayrı-ayrı ünsürlərindən, o cümlədən daşınar və daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
gəlirlər, müəssisələrin ödədikləri əmək haqqının, yaxud maaşın ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın
dəyərinin artırılmasından əldə olunmuş gəlirdən tutulan vergilər aiddir.
3) Konvensiya, xüsusilə aşağıdakı mövcud vergilərə şamil edilir:
a) Avstriyada:
(I) gəlir vergisi;
(İİ) korporativ vergi;
(İİİ) torpaq vergisi;
(İV) kənd və meşə təsərrüfatı müəssisələrindən tutulan vergilər; və
(V) boş torpaq sahələrinin dəyərinə görə tutulan vergilər
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(bundan sonra «Avstriya vergiləri» adlandırılacaq);
b) Azərbaycanda
(I) hüquqi şəxslərin mənfəətindən tutulan vergi;
(İİ) fiziki şəxslərdən gəlir vergisi;
(İİİ) əmlak vergisi; və
(İV) torpaq vergisi
(bundan sonra «Azərbaycan vergiləri» adlandırılacaq).
4) Bu Konvensiya, onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq, yaxud onların
əvəzinə tutulan oxşar və ya mahiyyətcə eyni vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin
səlahiyyətli orqanları onların vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə birbirinə məlumat verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi təriflər
1) Kontekstdə başqa məna nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı
terminlər qəbul olunur:
a) «Azərbaycan» termini — yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq olunduğu Azərbaycan Respublikasının
ərazisi (Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının
üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla), habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən və gələcəkdə müəyyən edilə bilən Azərbaycan
Respublikasının ərazisi deməkdir;
b) «Avstriya» termini — Avstriya Respublikasının ərazisi deməkdir;
c) «şəxs» termini — fiziki şəxsin, şirkətin və şəxslərin hər hansı digər birliklərini ifadə edir;
d) «milli şəxs» termini:
(I)
Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;
(İİ) Razılığa gələn Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən müvafiq status almış istənilən hüquqi
şəxsi, şərikliyi və yaxud assosiasiyanı bildirir;
e) «Razılığa gələn Dövlət» və «Razılığa gələn digər Dövlət» terminləri — kontekstdən asılı olaraq,
Avstriya və ya Azərbaycanı bildirir;
f) «Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi» və «Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi» terminləri —
müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
g) «şirkət» termini — vergiqoyma məqsədləri üçün korporativ birlik kimi nəzərdən keçirilən istənilən
korporativ birliyi, yaxud təşkilatı bildirir;
h) «beynəlxalq daşıma» termini — dəniz və ya hava gəmisinin Razılığa gələn digər Dövlətin məntəqələri
arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə
tərəfindən dəniz, yaxud hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən bütün daşımaları ifadə edir;
i) «səlahiyyətli orqan» termini:
(i) Avstriya Respublikasında — federal maliyyə naziri, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsi;
(ii) Azərbaycan Respublikasında — Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi deməkdir;
2) Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, kontekstdə tələb
olunan digər hallar istisna olmaqla, burada izahı verilməyən hər hansı termin Konvensiyanın tətbiq
olunduğu vergilərin məqsədləri üçün həmin vaxt həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan
mənanı daşıyır və həmin Dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər hansı bir məna
həmin Dövlətin digər qanunlarına müvafiq surətdə verilən mənadan üstün tutulur.
Maddə 4
Rezident
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1) Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «Razılığa gələn Dövlətin rezidenti» termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, qeydiyyat yerinə, hüquqi şəxs hüququnun
verildiyi yerə, idarəetmə yerinə, yaxud digər oxşar meyarlara əsasən orada vergiyə cəlb olunan şəxsi və
eləcə də həmin Dövlət və ya onun hər hansı inzibatiərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanını bildirilir.
Bununla belə, bu termin yalnız Razılığa gələn Dövlətdəki mənbələrdən, yaxud orada yerləşən əmlakdan
gəlir əldə etməsi ilə bağlı həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
2) Bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin
rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir:
a) əgər Razılığa gələn bir Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o yalnız həmin Dövlətin rezidenti hesab
olunur. Əgər onun hər iki Razılığa gələn Dövlətdə daimi yaşayış yeri varsa, bu halda o yalnız daha sıx şəxsi
və iqtisadi əlaqələrə malik olduğu (həyati mənafelərin mərkəzi) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab
olunur;
b) əgər onun həyati mənafelərin mərkəzinin hansı Dövlətdə olduğunu müəyyən etmək qeyrimümkündürsə, yaxud bu Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, o yalnız adətən yaşadığı
Dövlətin rezidenti hesab olunur;
c) əgər o adətən hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya adətən onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız
vətəndaşı olduğu Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o hər iki Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşıdırsa və ya onlardan heç birinin vətəndaşı deyilsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməyə səy
göstərirlər.
3) Əgər fiziki şəxs olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə hər iki Razılığa gələn
Dövlətin rezidentidirsə, o yalnız qeydiyyatdan keçdiyi və faktiki rəhbərliyin yerləşdiyi Dövlətin rezidenti
hesab edilir. Əgər qeydiyyat yeri və faktiki rəhbərliyin yerləşdiyi yer eyni Razılığa gələn Dövlətdə deyilsə,
onda Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə
səy göstərirlər.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1) Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «daimi nümayəndəlik» termini müəssisənin Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerini
bildirir.
2) «Daimi nümayəndəlik» termininə xüsusilə aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) filial;
c) ofis;
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə edilən qurğu, tikili və ya gəmi, yaxud hər hansı başqa yer;
g) yataq, neft, yaxud qaz quyusu, karxana, qurğu və ya tikili, yaxud təbii ehtiyatların işləndiyi və hasil
olunduğu hər hansı başqa yer; və
h) tikinti meydançası, quraşdırma və ya montaj obyekti, bir şərtlə ki, o, 12 aydan artıq müddət ərzində
davam etsin.
3) Məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin öz işçiləri və ya bu
məqsədlər üçün müəssisə tərəfindən işə götürülmüş digər işçi heyəti vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi
nəticəsində yalnız həmin Dövlət daxilində bu qəbildən olan işlərin (eyni və ya əlaqədar layihə üçün) altı
aydan artıq bir müddət ərzində davam etdiyi halda nümayəndəlik təyin olunur.
4) Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, «daimi nümayəndəlik» termininə aşağıdakılar aid
edilmir:
a) müəssisəyə məxsus olan mal və məmulat ehtiyatlarını yalnız saxlamaq, nümayiş etdirmək, yaxud
göndərmək məqsədləri üçün obyektlərdən istifadə olunması;
b) müəssisəyə mənsub olan mal yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız saxlanılmaq, nümayiş etdirilmək və
sonradan göndərilmək məqsədi ilə saxlanılması;
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c) müəssisəyə mənsub olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən yenidən
emal edilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması, yaxud informasiya
toplanılması məqsədi ilə saxlanılması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud yardımçı xarakterli istənilən digər işlərin
yerinə yetirilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
f) daimi fəaliyyət yerinin a)—e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən
kombinasiyada həyata keçirilməsi üçün saxlanılması — bir şərtlə ki, bu kombinasiya nəticəsində meydana
çıxan daimi yerin məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5) 1-ci və 2-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, əgər 6-cı bəndin şamil edildiyi müstəqil statuslu
agentdən fərqli şəxs hər hansı bir müəssisənin adından fəaliyyət göstərirsə və Razılığa gələn Dövlətdə
həmin müəssisənin adından müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malikdirsə və adətən bu səlahiyyətdən
istifadə edirsə, həmin müəssisə bu şəxsin müəssisə üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətlə bağlı həmin
Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan hesab edilir (bu şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti 4-cü bənddə
nəzərdə tutulmuş və həmin bəndin müddəalarına görə, daimi fəaliyyət yeri vasitəsilə həyata keçirilərkən
daimi nümayəndəlik yaratmayan fəaliyyətlə məhdudlaşmasın).
6) Müəssisə Razılığa gələn digər Dövlətdə broker, ümumi komisyon agenti, yaxud müstəqil statusu
olan hər hansı agent vasitəsilə sadəcə olaraq biznes həyata keçirtdiyinə və bu şəxslər fəaliyyətlərini adi
qaydada yerinə yetirdiyinə görə, Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi olan bir müəssisə
hesab edilmir. Lakin bu agentin fəaliyyəti bütövlükdə, yaxud əsasən bütövlükdə həmin müəssisə üçün
həyata keçirilirsə, əməliyyatların agentlə müəssisə arasında müstəqil tərəflər arasında razılaşdırılmış
şərtlərə (müstəqillik prinsipi) müvafiq surətdə aparıldığı hallar istisna edilməklə, həmin agent bu maddənin
məqsədlərinə uyğun olaraq müstəqil statuslu agent hesab edilmir.
7) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan başqa
bir şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarəti altında olması, yaxud həmin Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirməsi (daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə, yaxud başqa tərzdə) faktı bu şirkətlərdən birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) gəlirlər həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2) «Daşınmaz əmlak» termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi
ilə müəyyən edilmiş mənaya malikdir. Bütün hallarda bu termin daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə
ümumi qanunvericilik müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu, mineral
ehtiyatların, mənbələrin və digər faydalı qazıntıların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna görə dəyişkən və
ya təsbit olunmuş kompensasiya şəklində ödənişləri əhatə edir. Gəmilər, qayıqlar, təyyarələr daşınmaz
əmlak hesab edilmir.
3) Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən, yaxud hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə tətbiq edilir.
4) Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinin müddəaları müəssisələrin daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi
gəlirlərə və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə olunan
gəlirlərə də şamil edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmirsə, onun sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi mənfəət yalnız adı
birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən
1934

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız bu daimi nümayəndəliyə aid olan hissəsi Razılığa
gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2) Bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
Razılığa gələn Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə,
Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə onun ayrıca və müstəqil
surətdə, bənzər şəraitdə eyni fəaliyyət növü ilə məşğul olan müəssisə kimi işləyəcəyi və daimi
nümayəndəliyi olduğu müəssisədən heç bir asılılığı olmadan fəaliyyət göstərəcəyi halda əldə edə biləcəyi
mənfəətə aid edilir.
3) Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyənləşdirilərkən, Razılığa gələn Dövlətdə, yaxud onun
hüdudlarından kənarda çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş
xərclərin, o cümlədən bu dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş normalar çərçivəsində
idarəetmə və ümumi inzibati məsrəflərin çıxılmasına yol verilir.
4) Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəət
adətən müəssisənin mənfəətinin ümumi məbləğinin öz bölmələri arasında proporsional qaydada bölgüsü
əsasında müəyyənləşdirilirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan mənfəəti bu cür
bölgü əsasında müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır. Seçilmiş bölgü
metodu bu maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə müvafiq nəticələr verməlidir.
5) Öz müəssisəsi üçün mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət
hesablanmır.
6) Yuxarıda qeyd olunan bəndlərin məqsədlərinə uyğun olaraq, daimi nümayəndəliyə aid edilən
gəlirlər, kifayət qədər əsaslı səbəblər olan əks hallar istisna edilməklə, hər il eyni metodla müəyyənləşdirilir.
7) Əgər mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca nəzərdə tutulmuş gəlir növləri
daxildirsə, bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.
Maddə 8
Dəniz və hava nəqliyyatı
1) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda
istismarından əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2) Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz, yaxud hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından
əldə olunan mənfəətə aşağıdakılar daxildir:
a) dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalar məqsədilə ekipajsız icarəyə verilməsindən gəlirlər;
və
b) dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismar olunmasında konteynerlərin istifadə
olunması, saxlanılması, yaxud icarəyə verilməsi təsadüfi xarakter daşıyan hallarda beynəlxalq daşımalar
zamanı malların, məmulatların daşınmasında istifadə edilən konteynerlərin (o cümlədən konteynerlərin
daşınması üçün traylerlər və əlaqədar avadanlıqlar) istifadəsi, saxlanılması və ya icarəyə verilməsindən
gəlirlər.
3) Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı ilə bağlı pulda,
müştərək müəssisə, yaxud beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
Maddə 9
Qohum müəssisələr
1) Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
nəzarət olunmasında və kapitalında birbaşa və dolayı yolla iştirak edirsə və ya,
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarət olunmasında və kapitalında birbaşa, yaxud dolayı yolla iştirak edirsə və hər iki halda
həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya-maliyyə əlaqələrində iki müstəqil müəssisə arasında mövcud
ola biləcək münasibətlərdən fərqli şərtlər yaradıldıqda, yaxud müəyyənləşdirildikdə, onlardan hər hansına
hesablana bilən, lakin bu şərtlərə görə hesablanmamış mənfəət həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilib,
müvafiq surətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
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2) Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edib, müvafiq qaydada vergi
qoyarsa və bu tərzdə daxil olunmuş mənfəət bu müəssisələr arasında müstəqil müəssisələr arasında yarana
biləcək əlaqələr zamanı adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, Razılığa
gələn digər Dövlət bu mənfəətdən tutulan verginin məbləğində müvafiq düzəlişlər aparmalıdır. Düzəlişlər
verilərkən bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmalı, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları isə zəruri hallarda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
Maddə 10
Dividendlər
1) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2) Bununla belə, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə tərəfindən ödənilən bu dividendlər
həmin müəssisənin rezidenti olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun surətdə vergiyə cəlb oluna bilər,
lakin dividend alan dividendlərin faktiki sahibi olduğu halda bu cür tutulan verginin məbləği:
a) əgər dividendlərin faktiki sahibi dividendlər ödəyən şirkətin kapitalının bilavasitə ən azı 25 faizinin
sahibi olan bir şirkətdirsə və onun iştirak payı 250000 ABŞ dolları və ya hər hansı digər valyutada ona
bərabər məbləğdən artıqdırsa, dividendlərin ümumi məbləğinin 5%-dən;
b) əgər dividendlərin faktiki sahibi dividendlər ödəyən şirkətin kapitalının bilavasitə ən azı 25 faizinin
sahibi olan bir şirkətdirsə və onun iştirak payı 100000 ABŞ dolları və ya hər hansı digər valyutada ona
bərabər məbləğdən artıqdırsa, dividendlərin ümumi məbləğinin 10%-dən;
c) bütün digər hallarda isə dividendlərin ümumi məbləğinin 15%-dən artıq olmamalıdır.
Bu bənd dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb olunmasına təsir göstərmir.
3) Bu maddədə istifadə olunan «dividendlər» termini borc tələbnaməsi olmayan, lakin mənfəətin
bölgüsündə iştirak etmək hüququ verən istənilən səhmlərdən və ya başqa hüquqlardan, həmçinin gəlirləri
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlirlər kimi
eyni tərzdə vergiqoymaya cəlb olunan digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri ifadə edir.
4) Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olaraq dividendləri ödəyən
şirkətin rezidenti olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq
fəaliyyəti göstərirsə, yaxud orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və
dividendlərin ödənildiyi holdinq həqiqətən də bu daimi nümayəndəliklə, yaxud daimi baza ilə faktiki olaraq
əlaqəlidirsə, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq
bu Konvensiyanın 7-ci və 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
5) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir
əldə etdiyi halda, digər Dövlət, dividendlərin həmin digər Dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlər
ödənilən holdinq həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid olduğu hallar
istisna edilməklə, şirkətin ödədiyi dividendlər və bölüşdürülməmiş mənfəətdən, hətta bu dividendlərin və
ya bölüşdürülməmiş mənfəətin tamamilə və ya qismən həmin digər Dövlətdə yaranan mənfəətə və ya
gəlirdən olduğu halda, vergi tuta bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1) Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2) Bununla belə, bu faizlər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yarandığı
Dövlətdə də vergiyə cəlb oluna bilər, lakin faizləri alan onların faktiki sahibidirsə, tutulan vergi faizlərin
ümumi məbləğinin 10%-dən çox olmamalıdır.
3) Bu maddədə istifadə olunan «faizlər» termini ipoteka təminatından və borcluların mənfəətində
iştirak hüququnun sahibliyindən asılı olmayaraq, istənilən borc tələbindən olan gəlirləri, o cümlədən
hökumətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan, yaxud borc öhdəliklərindən, həmin qiymətli kağızlar,
istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla, əldə olunan gəlirləri ifadə edir.
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Vaxtında ödənilməmiş məbləğlərə görə tətbiq edilən cərimə sanksiyaları bu maddənin məqsədləri üçün
«faiz» sayılmır.
4) 2-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, 1-ci bənddə göstərilən faizlər həmin faizlərin faktiki sahibi
rezident olduğu halda, yalnız Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər, əgər:
a) faizi ödəyən və ya alan və yaxud borcla əlaqədar yaranan faizi ödəyən, ona zəmanət verən və ya onu
təmin edən Razılığa gələn Dövlətin özüdürsə və ya onun qanuni orqanı, inzibati ərazi bölməsi və ya yerli
hakimiyyət orqanı və ya Mərkəzi Bankıdırsa;
b) faiz ödəyənin rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətin hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş borcla
əlaqədar ödənilirsə;
c) faiz Razılığa gələn digər Dövlətin hər hansı bir müəssisəsinə istənilən malların və ya sənaye,
kommersiya və ya elm avadanlıqlarının kreditlə satışı nəticəsində yaranmış borcla əlaqədar ödənirsə.
5) Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olaraq, faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsi ilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən
borc tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci, yaxud
14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
6) Əgər faizlərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Lakin, faizləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və həmin
daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi baza ilə bağlı faizlər ödənilən borc yaranırsa və həmin borca görə
faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab edilir ki,
faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
7) Əgər faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onların hər ikisi ilə istənilən
üçüncü şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən
faizlərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi ilə və faktiki sahibi arasında
razılaşdırıla bilən məbləğdən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız sonuncu adı çəkilən məbləğə
şamil edilir. Bu halda ödənişin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 12
Royalti
1) Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2) Belə royaltilər onların yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə də onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq
vergiyə cəlb oluna bilər, lakin həmin gəlirlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentidirsə,
onda tutulan vergi:
a) bu royaltilərin ödənildiyi patent, dizayn və ya mebel, plan, məxfi formula və ya proses və ya sənaye,
kommersiya və ya elmi təcrübələrlə əlaqədar informasiyanın yaşı 3 ildən artıq deyilsə, royaltinin ümumi
məbləğinin 5 faizindən;
b) bütün digər hallarda royaltilərin ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3) Bu Maddədə istifadə olunan «royalti» termini ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərlərinə (o
cümlədən, kinematoqrafiya filmləri, radio və televiziya verilişlərində istifadə olunan istənilən filmlər,
yaxud lent yazıları), istənilən patentə, ticarət markasına, dizayna, yaxud modelə, plana, məxfi düstura,
yaxud prosesə və ya sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə dair informasiyaya (know-how) müəllif
hüquqlarından istifadəyə və istifadə hüququnun verilməsinə görə əvəzi ödənilən şəkildə alınan istənilən
ödənişləri ifadə edir.
4) Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olaraq, royaltinin yarandığı digər
Razılığa gələn Dövlətdə öz daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi baza vasitəsi ilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və barəsində
royalti ödənilən hüquqlar, yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud bazaya aiddirsə, bu
maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, bu
Konvensiyanın 7-ci və 14-cü maddələrinin müddəaları şamil edilir.
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5) Əgər royaltinin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidentidirsə, belə hesab olunur ki, royalti həmin
bu Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, bu Dövlətlərdən birində daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və royalti
ödəmək öhdəliyi bu nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar meydana çıxmışsa və royaltinin
ödənilməsi üzrə xərcləri bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti
daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
6) Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən royaltinin tətbiqi, hüquq və məlumatı ilə əlaqədar ödənilməli
olan məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla bilən royaltinin
məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilmiş məbləğə şamil edilir. Bu
halda ödənişin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 13
Əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər
1) Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində müəyyənləşdirilmiş Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin digər
Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin təsdiq edilmiş fond birjasında kotirovka olunan səhmləri istisna
edilməklə, dəyəri və ya dəyərinin çox hissəsi digər Dövlətdə yerləşən bilavasitə və ya bilvasitə daşınmaz
əmlakla əlaqədar əldə edilən səhmlərin özgəninkiləşdirilməsi nəticəsində əldə olunan gəlirlər həmin digər
dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
3) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin
rezidentinin müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi bazanın
daşınar əmlakının, o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin və ya belə daimi bazanın
özgəninkiləşdirilməsindən (ayrılıqda, yaxud bütün müəssisə ilə birgə) gəlirlər həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
4) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan müəssisə tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istismar olunan
dəniz, yaxud hava gəmilərinin, onların istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən
əldə olunan gəlirlər yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5) Bu maddənin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində qeyd olunanlar istisna edilməklə istənilən əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər yalnız əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin peşəkar xidmətlər göstərməsindən, yaxud müstəqil xarakterli
digər fəaliyyətlərindən əldə etdiyi gəlirlər, Razılığa gələn digər Dövlətdə bu fəaliyyəti həyata keçirmək
üçün müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya malik olduğu hallardan başqa, yalnız həmin Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb olunur. Əgər onun belə daimi bazası varsa, gəlirin yalnız göstərilən baza ilə bağlı
olan hissəsinin həddində Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2) «Peşəkar xidmətlər» termininə müstəqil elmi, əbədi, aktyorluq, təhsil, yaxud müəllimlik xidmətləri,
o cümlədən həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların, mühasiblərin və
auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.
3) Bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti cari
maliyyə ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq bir
müddətdə, yaxud müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olmuşdursa, onun peşəkar xidmətlər
göstərməsindən, yaxud müstəqil xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər yalnız Razılığa gələn digər
Dövlətdə göstərilən xidmətlərə aid olduqda vergilərə cəlb olunur.
Maddə 15
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Muzdla görülən şəxsi xidmətlər
1) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə muzdla işləməsi istisna
edilməklə, onun Razılığa gələn Dövlətdə aldığı maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar bu
Konvensiyanın 16-cı, 18-ci, 19-cu və 20-ci maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, yalnız həmin
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Əgər muzdlu işlər Razılığa gələn digər Dövlətdə yerinə
yetirilmişdirsə, alınmış maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2) Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafat aşağıdakı hallarda, yalnız adı
birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:
a) mükafatı alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan, yaxud başa çatan istənilən 12 aylıq dövrün ümumilikdə
183 günündən çox olmayan bir müddətdə və ya müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə olursa,
b) mükafat Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən, yaxud onun adından
ödənilirsə,
c) mükafat verilməsi üzrə xərclər işəgötürənin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi,
yaxud daimi bazası tərəfindən çəkilmirsə.
3) Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan
müəssisənin tərəfindən beynəlxalq daşımalarda istifadə etdiyi dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində
muzdla işləməyə görə verilən mükafatlara həmin Dövlətdə vergi qoyula bilər.
Maddə 16
Direktorların qonorarı
Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının üzvü kimi aldığı qonorarlar və oxşar ödənişlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə
bilər.
Maddə 17
Artistlər və idmançılar
1) Bu Sazişin 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, teatr, kino, estrada, radio, televiziya
artisti və ya musiqiçisi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2) Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının bu sahələrdəki fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
onların özün deyil, hər hansı başqa bir şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlər bu Konvensiyanın 7-ci, 14-cü və
15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisinin, yaxud idmançının fəaliyyətini
həyata keçirdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3) Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının Razılığa gələn Dövlətdə fəaliyyət göstərməsi Razılığa
gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin ictimai fondları, inzibati-ərazi bölmələr, yaxud yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilirsə, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları həmin
fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərə şamil edilmir. Bu halda incəsənət işçisinin, yaxud idmançının gəliri
yalnız rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 18
Təqaüdlər
Razılığa gələn Dövlətin Rezidentinə keçmişdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar ödənilən təqaüdlər və
oxşar mükafatlar bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci bəndinin müddəalarına əməl edilməklə, yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 19
Dövlət qulluğunda olan işçilər
1939

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1) a) Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi inzibati bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət orqanları
tərəfindən hər hansı fiziki şəxsə bu Dövlətə, onun ərazi inzibati bölmələrinə, yaxud yerli hakimiyyət
orqanlarına göstərdiyi şəxsi qulluğa görə ödənilən, təqaüd olmayan əmək haqqı, maaş və digər oxşar
mükafatlar yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər;
b) lakin qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs o Dövlətin rezidentidirsə
və o:
(I) həmin Dövlətin vətəndaşıdırsa; yaxud
(İİ) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidentinə çevrilməmişdirsə, bu cür mükafatlara yalnız
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergi qoyulur.
2) a) Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi inzibati bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən
və ya onların yaratdıqları fondlardan fiziki şəxsin həmin Dövlətə, onun ərazi inzibati bölməsinə, yaxud
yerli hakimiyyət orqanına göstərdiyi xidmətə görə ödənilən istənilən təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə
cəlb olunur;
b)
fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və vətəndaşı olduğu halda bu təqaüd
yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
3) Bu Konvensiyanın 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin,
onun inzibati-ərazi bölməsi, yaxud yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı olan qulluğa görə ödədiyi mükafat və təqaüdlərə şamil olunur.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl rezident olduğu, adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız təhsil almaq və təcrübə keçmək üçün
yaşayan tələbələrin, təcrübəçilərin və ya peşə hazırlığı keçən şəxslərin dolanmaq, təhsil almaq və təcrübə
keçmək üçün aldıqları ödənişlərin mənbəyi həmin Dövlətdən kənarda yerləşərsə, onlar həmin Dövlətdə
vergiyə cəlb olunmur.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki Maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri harada yaranmasından asılı olmayaraq, yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2) Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndində müəyyənləşdirilən daşınmaz əmlakdan əldə
olunan gəlirlər istisna edilməklə, digər gəlirlərə, əgər bu gəlirləri alan şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti
olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti
göstərirsə və ya bu Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və əldə olunmuş
gəlir həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlıdırsa, bu maddənin 1-ci bəndinin
müddəaları tətbiq edilmir. Belə halda şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci, yaxud 14-cü
maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
3) 1 və 2-ci bəndlərin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu
Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan və Razılığa gələn digər Dövlətdə əldə olunan gəlir
növləri həmin digər Dövlətdə də vergiyə cəlb oluna bilər.
4) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yaşayış üçün tələb etmək hüququ
əsasında əldə etdiyi gəlir Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergidən azad
olunduğu halda Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilməz.
Maddə 22
Əmlak
1) Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində göstərilən, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub,
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla təmsil olunmuş əmlak həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
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2) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
kommersiya əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakla, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın
daşınar əmlakı ilə təmsil olunmuş əmlak həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3) Beynəlxalq daşımalarda istismar olunan dəniz və hava gəmiləri və ya bu dəniz və hava gəmilərinin
istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız dəniz və ya hava gəmisinə sahib olan
müəssisənin rezident olduğu Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
4) Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər növlərinə yalnız həmin Dövlətdə vergi
qoyulur.
Maddə 23
İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması metodu
1) Avstriyaya münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
a) əgər Avstriya rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikasında vergiyə
cəlb olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, Avstriya belə gəliri və ya əmlakı b) və c)
yarımbəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq vergidən azad edir;
b) əgər Avstriya rezidenti bu Konvensiyanın 10, 11, 12, 13-cü maddələrinin 2-ci bəndinin və 21-ci
maddəsinin 3-cü bəndinin müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunmalı gəlir
növləri əldə edirsə, Avstriya həmin rezidentin Azərbaycanda ödədiyi vergi məbləğinə bərabər məbləği bu
rezidentin gəlir vergisindən çıxmağa icazə verir. Lakin bütün hallarda çıxılan məbləğ Azərbaycanda
vergiyə cəlb oluna biləcək gəlirə aid olan hesablamalara qədər hesablanmış vergi hissəsindən yüksək
olmamalıdır;
c) Avstriya rezidentinin əldə etdiyi gəlir və ya sahib olduğu əmlak Konvensiyanın hər hansı bir
müddəasına uyğun olaraq Avstriyada vergidən azad olduğu halda, Avstriya buna baxmayaraq, həmin
rezidentin qalan gəliri və ya əmlakına vergi məbləğini hesablayarkən vergidən azad gəliri və ya əmlakı
nəzərə ala bilər.
2) Azərbaycana münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısı aşağıdakı kimi alınır:
Əgər Azərbaycan Respublikasının rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Avstriyada
vergiyə cəlb olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, bu gəlirə, yaxud əmlaka görə Avstriyada
ödədiyi verginin məbləği bu şəxsdən həmin gəlir və əmlakla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında
tutulan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə və vergiqoyma qaydalarına uyğun olaraq bu cür gəlirə, yaxud əmlaka hesablanmış
verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1) Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə
cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi vergilərdən, yaxud bununla bağlı olan öhdəliklərdən, o cümlədən
rezidentlik baxımından fərqlənən, yaxud ağır olan şərtlərlə vergiqoymaya və ya bununla bağlı olan
öhdəliklərə cəlb edilməyəcək. Bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin müddəalarına baxmayaraq, bu şərt
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil edilir.
2) Razılığa gələn Dövlətlərin rezidenti olan, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə qarşı Razılığa gələn
Dövlətlərdən heç birində həmin Dövlətlərin vətəndaşlarının eyni şəraitdə cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna
biləcəyi vergilərdən və onlarla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha artıq şərtlərlə vergiqoyma
və bununla əlaqədar olan öhdəlik tətbiq edilməyəcək.
3) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi
nümayəndəliyinə vergi qoyulması şərtləri, müəssisənin bu digər Dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan
müəssisələrinin vergiyə cəlb olunması şərtlərindən ağır olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn Dövlətin
öz rezidentləri üçün mülki statusu və ailə öhdəlikləri əsasında vergiqoyma üzrə müəyyənləşdirdiyi hər hansı
azadolmaları, imtiyazları və güzəştləri Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentləri üçün tətbiq etmək
məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
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4) Bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinin, 11-ci maddəsinin 7-ci bəndinin, yaxud 12-ci
Maddəsinin 6-cı bəndinin müddəalarından istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsi tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər, royalti və digər ödənişlər
bu müəssisənin vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyənləşdirilərkən, adı birinci çəkilən Dövlətin rezidentinə
münasibətdə müəyyənləşdiriləcək çıxılmalar qədər azaldılmalıdır. Eyni zamanda, Razılığa gələn Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə olan hər hansı bir borcu, həmin müəssisənin
vergiyə cəlb olunan əmlakının müəyyənləşdirilərkən adı birinci qeyd olunmuş Dövlətin rezidenti ilə
razılaşdırılmış kimi eyni şərtlər əsasında tutulur.
5) Razılığa gələn Dövlətin kapitalı bütövlükdə, yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin
rezidentinə, yaxud rezidentlərinə mənsub və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan
müəssisələr adı birinci çəkilən Dövlətin oxşar müəssisələrinin cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna biləcəyi
vergilərdən və ya onlarla bağlı öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud ağır olan şərtlərlə vergiyə cəlb edilə bilməz.
6) 2-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, bu maddənin müddəaları bütün tip və növ vergilərə şamil
edilir.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma proseduru
1) Əgər hər hansı şəxs rezident Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərini
özünün bu Konvensiyasının müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergilərə cəlb edilməsi ilə
nəticələnməsini, yaxud nəticələnə biləcəyini güman edirsə, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş müdafiə üsullarından asılı olmayaraq, işini rezident olduğu Dövlətin, yaxud bu iş 24-ü
maddənin 1-ci bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli
orqanlarına baxılmaq üçün verə bilər. Ərizə bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən
vergiqoymaya səbəb olmuş hərəkətlər haqqında ilk bildirişin göndərildiyi vaxtdan etibarən 3 il ərzində
təqdim olunmalıdır.
2) Səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslandırılmış hesab edib, özü qənaətbəxş qərara gələ bilmirsə, bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq məqsədi ilə, məsələni
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə çalışmalıdır.
Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq Razılığa gələn Dövlətin daxili qanunundakı hər hansı bir vaxt
məhdudiyyətinə baxmayaraq həyata keçirilməlidir.
3) Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud istifadəsi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərməlidir. Onlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq
üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
4) Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları yuxarıdakı Maddələr üzrə razılıq və anlaşmaya nail
olmaq üçün bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
5) Hər hansı bu xüsusi halda Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan hər hansı bir
mübahisə qarşılıqlı razılıq əsasında 1—4-cü bəndlərdə nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq Razılığa
gələn Dövlətin səlahiyyətli bir orqanı tərəfindən həll edilə bilmədiyi halda həmin mübahisə hər iki
səlahiyyətli orqanın razılığı ilə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş prosedurlara uyğun olaraq dostyana
yolla həll edilə bilər. Bu prosedurlar Razılığa gələn Dövlətin səlahiyyətli orqanları arasında
müəyyənləşdirilir.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1) Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi
üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi aparırlar. Razılığa gələn Dövlətin aldığı hər hansı informasiya
məxfi sayılır və yalnız bu Konvensiyanın təsiri altına düşən vergilərin qiymətləndirilməsi, yaxud
toplanması, məcburi alınması, yaxud məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya apellyasiyalara baxılması
ilə məşğul olan şəxslərə və ya hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən məhkəmələrə və inzibati orqanlara)
bildirilir. Bu şəxslər, yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlərlə istifadə edirlər. Onlar bu
informasiyanı açıq məhkəmə iclaslarında, yaxud hüquqi qərar qəbul edildiyi zaman açıqlaya bilərlər.
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2) Heç bir halda bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə aşağıdakı
öhdəlikləri qoymuş kimi təfsir edilməməlidir:
a) Razılığa gələn Dövlətin və ya Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə və inzibati praktikasına
zidd olan inzibati tədbirlər görmək;
b) Razılığa gələn Dövlətin və ya Razılığa gələn digər Dövlətin qanunvericiliyinə və adi inzibati
praktikasına görə alınması mümkün olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, ticarət prosesini aça biləcək
informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə (dövlət qaydalarına) zidd olan informasiya vermək.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsul idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklər və konsul idarələri üzvlərinin
beynəlxalq hüququn ümumi normaları, yaxud xüsusi razılaşmaların müddəaları əsasında
müəyyənləşdirilmiş vergi imtiyazlarına şamil edilmir.
Maddə 28
Konvensiyanın qüvvəyə minməsi
1) Razılığa gələn Dövlətlərin hər biri digərinə bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün özünün
qanununun tələb etdiyi prosedurların yerinə yetirildiyi haqda diplomatik kanallarla yazılı bildiriş təqdim
edir.
2) Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan son bildiriş alındığı tarixdən otuz gün sonra Konvensiya
qüvvəyə minir və aşağıdakılara şamil edilir:
a) mənbədə tutulan vergilər üzrə — bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı ilin 1 yanvar
tarixindən, yaxud 1 yanvarından sonra ödənilən və ya kreditləşdirilən məbləğlərə; və
b) gəlirlərə və əmlaklara görə digər vergilər üzrə — Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı ilin
1 yanvar tarixindən, yaxud 1 yanvarından sonrakı tarixdən başlanan hər bir vergi tutulan dövrlərdə ödənilən
vergilərə.
Maddə 29
Konvensiyanın qüvvədən düşməsi
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri tərəfindən onun qüvvəsi ləğv edilənədək qüvvədə
qalacaqdır. Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri istənilən təqvim ilinin sonuna ən azı 6 ay qalmış,
diplomatik kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanın qüvvəsini ləğv edə bilər. Bu halda
Konvensiyanın qüvvəsi:
a) mənbəsində tutulan vergilər üzrə — qüvvəsinin ləğvi haqqında bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı ilin
1 yanvar tarixində və ya 1 yanvar tarixindən sonra ödənilən məbləğlərə münasibətdə;
b) gəlirlərə və əmlaka görə digər vergilər üzrə — qüvvəsinin ləğvi haqqında bildirişin göndərildiyi ildən
sonra gələn ilin 1 yanvar tarixində və ya 1 yanvar tarixindən sonra başlanan hər hansı vergiqoyma ilində
tutulan digər vergilərə münasibətdə — ləğv edilir.
Bunun təsdiqi olaraq, hər iki Razılığa gələn Dövlətin lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş
nümayəndələri bu Konvensiyanı imzaladılar.
Vyana şəhərində 2000-ci ilin iyul ayının 4-də Azərbaycan, alman və ingilis dillərinin hər birində iki
nüsxədə icra olunmuşdur, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Mətnlərin müddəaları arasında fikir
ayrılığı meydana çıxdıqda ingilis dilində olan mətndən istifadə olunacaq.
Azərbaycan Respublikası
Respublikası
Hökuməti adından
adından
(imza)

Avstriya
Hökuməti
(imza)
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PROTOKOL
Konvensiya Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Avstriya Respublikası Hökuməti arasında
imzalanan zaman ikiqat vergiqoymaya yol verməmək və gəlirlər və əmlakla əlaqədar vergilərlə bağlı olaraq
vergilərdən yayınmağın qarşısını almaq məqsədilə bu protokolun altından imza atanlar razılığa gəlmişlər
ki, aşağıdakı müddəalar Konvensiyanın tərkib hissəsini təşkil edirlər:
Konvensiyanın təfsiri
Başa düşülür ki, gəlirlər və əmlak haqqında İƏİT Model Konvensiyasının və ya Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İkiqat vergiqoymanın qarşısının alınması üzrə İnkişaf etmiş və İnkişaf etməkdə olan ölkələr
arasında Model Konvensiyasının müvafiq müddəalarına uyğun olaraq tərtib edilmiş bu Konvensiyanın
müddəaları da İƏİT Model Konvensiyası və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələ ilə əlaqədar
təfsirlərində verilən eyni mənaya malik olacaqdır. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, əvvəlki cümlədə
verilən məna səlahiyyətli orqanlar tərəfindən Razılaşdırılmış təfsirlərdən fərqli heç bir təfsirə şamil
edilməyəcəkdir. Vaxtaşırı düzəlişlər edilə bilən təfsirlər şərhetmə vasitələrindən ibarətdir. İƏİT Model
Konvensiyasında və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Model Konvensiyasında qeyd edildiyi kimi, təfsir
zamanı hər hansı bir ziddiyyət meydana çıxdığı və ehtiyac olduğu halda 25-ci Maddəyə uyğun olaraq,
qarşılıqlı razılıq əsasında ümumi bir təfsir axtarılacaqdır.
3-cü Maddənin 1-ci bəndinə əlavə
Azərbaycana, münasibətdə öz statusunu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq alan və vergiyə
cəlb olunan obyekt hesab edilən tərəfdaşlıq və ya birgə müəssisə bu Konvensiyanın məqsədlərinə müvafiq
olaraq hüquqi şəxs hesab edilir.
7-ci Maddəyə əlavə
Avstriyaya münasibətdə bu Maddədə istifadə olunan «mənfəət» terminində hər hansı bir tərəfdaşlıqda
və ya vergi məqsədləri üçün eyni münasibət göstərilən şəxslərin hər hansı bir digər orqanında və Avstriya
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış passiv tərəfdaşlıqda (Stille Gesellschaft) iştirak etməsi
nəticəsində hər hansı bir tərəfdaş tərəfindən əldə olunan mənfəət əhatə olunur.
11-ci Maddəyə əlavə
Avstriyaya münasibətdə 11-ci Maddənin 4-cü bəndinin a) yarımbəndi Avstriya Respublikasının
adından fəaliyyət göstərən Osterreichische Kontrollbank AG tərəfindən verilən zəmanət əsasında verilən
və ya ödənilən borca da tətbiq edilir.
Bunun sübutu olaraq, Razılığa gələn iki Dövlətin lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş nümayəndələri
bu Protokolu imzalamışlar.
Bu Protokol Vyana şəhərində 2000-ci il iyul ayının 4-də Azərbaycan, alman və ingilis dillərinin hər
birində eyni hüquqi qüvvəyə malik iki orijinal nüsxədə imzalanmışdır. Mətnlərdə ziddiyyət meydana
çıxdığı halda ingilis dilində olan mətnə üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Respublikası
Hökuməti adından
adından
(imza)

Avstriya
Hökuməti
(imza)
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YUNESKO-nun "Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulubataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyasına, 1982-ci il dekabrın 3-də imzalanmış "Əsasən su
quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında"
Konvensiyaya dəyişikliklər haqqında Protokola və 1987-ci il mayın 28-də "Əsasən su quşlarının
yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyaya
qəbul edilmiş düzəlişlərə qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası YUNESKO-nun 1971-ci il fevralın 2-də Ramsar şəhərində imzalanmış
"Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında"
Konvensiyasına, 1982-ci il dekabrın 3-də Paris şəhərində imzalanmış "Əsasən su quşlarının yaşama yerləri
kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyaya dəyişikliklər haqqında
Protokola və 1987-ci il mayın 28-də "Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan
sulu-bataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyaya qəbul edilmiş düzəlişlərə qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 18 iyul 2000-ci il
№ 911-IQ
Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq
əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında
KONVENSİYA
(2 fevral 1971-ci il)
Razılığa gələn Tərəflər:
insan və onu əhatə edən ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini anlayaraq, səciyyəvi fauna və flora, xüsusən
də su quşlarının yaşaması üçün səciyyəvi olan yerlərin və sulu-bataqlıq yerlərin su rejiminin tənzimləyicisi
kimi mövcud ekoloji funksiyasını nəzərə alaraq;
böyük iqtisadi, mədəni əhəmiyyətə malik olan əvəzolunmaz sulu-bataqlıq yerlərini bir mənbə kimi
qəbul edərək;
insanın sulu-bataqlıq yerlərə hücumunun və onların indi və gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almaq
məqsədilə;
su quşlarının mövsümi miqrasiyaları zamanı dövlət sərhədlərini keçmələrini nəzərə alaraq onları
beynəlxalq ehtiyat kimi qəbul etməklə;
sulu-bataqlıq yerlər, onların flora və faunasının mühafizəsinin beynəlxalq səylərlə əlaqələndirilmiş
uzaqgörən milli siyasət vasitəsi ilə təmin olunmasına əmin olaraq
razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Bu Konvensiya sulu-bataqlıq yerlər adı altında bataqlıqlar, daimi və ya müvəqqəti, durğun yaxud
axar, içməli, duzlaşmış yaxud şor, o cümlədən çəkilmə zamanı dərinliyi 6 metrdən çox olmayan dəniz su
hövzələri kimi başa düşülür.
2. Bu Konvensiyada su quşları adı altında ekoloji cəhətdən sulu-bataqlıq yerlər ilə bağlı quşlar nəzərdə
tutulur.
Maddə 2
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1. Tərəflərdən hər biri öz ərazilərində Beynəlxalq əhəmiyyətli sulu-bataqlıq yerlər siyahısına daxil
olunan, 8-ci maddəyə əsasən Büroda saxlanılan və sonradan Siyahı adlanan sulu-bataqlıq yerlərini təyin
edir. Hər bir sulu-bataqlıq yerlərin sərhədləri dəqiqliklə göstərilməklə xəritəyə köçürülür ki, bunlara da
sulu-bataqlıq sahələrə bitişik sahilyanı çay və dəniz zonaları və xüsusilə su quşlarının yaşayış yerləri kimi
əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq sahələrin daxilində çəkilmə zamanı dərinliyi 6 metrdən çox olan adalar və
ya su hövzələri daxil edilir.
2. Sulu-bataqlıq sahələri, ekologiya, botanika, zoologiya, limnologiya və hidrologiya baxımından
onların beynəlxalq əhəmiyyəti nəzərə alınaraq siyahı üçün seçilmişdir.
İlk növbədə Siyahıya su quşlarının hər hansı mövsümdə yaşayış yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli
sulu-bataqlıq sahələri daxil edilməlidir.
3. Sulu-bataqlıq sahəsinin Siyahıya daxil edilməsi kimin ərazisində yerləşməsindən asılı olmayaraq,
Razılığa gələn Tərəfin suveren hüquqlarına heç də xələl gətirmir.
4. Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya olunacaq sənəd saxlanmağa
təhvil verilərkən, yaxud 9-cu Maddəyə uyğun olaraq birləşdirilərkən Siyahıya daxil etmək üçün ən azı bir
sulu-bataqlıq sahəsini təyin edir.
5. Razılığa gələn hər bir Tərəf öz ərazisində yerləşən əlavə sulu-bataqlıq sahələri Siyahıya daxil edə
bilər, Siyahıya artıq daxil etdiyi sulu-bataqlıq sahəni genişləndirə bilər və ya dövlət mənafeyi ilə əlaqədar
onu Siyahıdan çıxara bilər və ya Siyahıya artıq daxil etdiyi sulu-bataqlıq sahələrin hüdudlarını ixtisar edə
bilər və o, 8-ci maddəyə uyğun olaraq daimi fəaliyyət göstərən büronun vəzifələrini yerinə yetirməkdə
məsuliyyət daşıyan ölkəni və ya dövləti hər hansı belə dəyişikliklər barədə xəbərdar edir.
6. Razılığa gələn hər bir Tərəf köçəri su quşlarının mühafizəsi, səmərəli istifadəsi və idarə olunması
üçün ilkin siyahıların təyini, həm də öz ərazisində yerləşən və siyahıya daxil edilmiş sulu-bataqlıq sahələr
üzrə Siyahının dəyişilməsi hüququndan istifadə edərkən öz beynəlxalq məsuliyyətini dərk edərək bunu
rəhbər tutur.
Maddə 3
1. Razılığa gələn Tərəflər öz planlarını elə tərzdə təyin edir və həyata keçirirlər ki, bu, Siyahıya daxil
edilmiş sulu-bataqlıq sahələrin mühafizəsinə, eləcə də öz ərazilərində yerləşən sulu-bataqlıq sahələrdən
mümkün qədər səmərəli istifadə etməsinə imkan yaradır.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf elə əsasnamə ilə təmin edilir ki, bununla özü də mümkün qədər qısa
müddətdə öz ərazisində yerləşən Siyahıya daxil edilmiş hər hansı bir sahənin texniki inkişaf, çirklənmə və
ya insanın digər müdaxiləsi nəticəsində ekoloji mahiyyətinin artıq dəyişdiyi, dəyişməkdə olduğu, yaxud
dəyişə biləcəyi hallarda yerlərdən məlumat alır.
Bu cür dəyişikliklər haqqında məlumat 8-ci maddəyə uyğun daimi fəaliyyət Bürosunun vəzifələrinə
görə məsuliyyətli olan təşkilata və ya dövlətə dərhal çatdırılmalıdır.
Maddə 4
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Siyahıya daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq, sulu-bataqlıq
sahələrin və su quşlarının mühafizəsini təşkil etmək üçün həmin yerlərdə təbii qoruqlar yaradır və onlar
üzərində lazımi nəzarəti təmin edir.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf dövlət mənafeyi ilə əlaqədar olaraq sulu-bataqlıq yerləri Siyahıdan
çıxardığı və ya onların ərazisini azaltdığı hallarda o, mümkün qədər sulu-bataqlıq yerləri bununla əlaqədar
itirilməsinə görə əvəzini ödəməli, xüsusən su quşları üçün əlavə təbii qoruqlar yaratmalı, onların ilkin
yaşayış yerlərini kifayət qədər əhatə edən bu regionda və ya başqa yerdə ərazinin mühafizəsini təşkil
etməlidir.
3. Razılığa gələn Tərəflər sulu-bataqlıq yerlərə, onların fauna və florasına dair tədqiqat və
məlumatların və çap əsərlərinin mübadiləsini dəstəkləyir.
4. Tərəflər su quşlarının sayının artırılmasına sulu-bataqlıq ərazilərdən səmərəli istifadə vasitəsi ilə
nail olmağa çalışırlar.
5. Razılığa gələn Tərəflər sulu-bataqlıq yerlərdə işləmək, tədqiqat aparmaq, eləcə də nəzarət üçün
səlahiyyətli mütəxəssislərin hazırlanmasına yardımçı olurlar.
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Maddə 5
Tərəflər bu Konvensiyadan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar, xüsusən sulu-bataqlıq
yerlər birdən çox tərəfin ərazisində yerləşdikdə və yaxud o yerdə su sistemi bir neçə tərəfin ərazisinə daxil
olan hallarda bir-birləri ilə məsləhətləşir. Eyni zamanda onlar öz indiki və gələcək siyasətlərini və sulubataqlıq yerlərin, onların fauna və florasının mühafizəsinə dair qaydaları əlaqələndirirlər.
Maddə 6
1. Razılığa gələn Tərəflər ehtiyac duyulduqca sulu-bataqlıq yerlərin və su quşlarının mühafizəsinə dair
konfrans çağırırlar.
2. Bu konfranslar məşvərətçi xarakter daşıyır və aşağıdakı məsələlər üzrə səlahiyyətlidir:
а) bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsini müzakirə etmək;
б) Siyahıya əlavə və dəyişiklikləri müzakirə etmək;
в) Siyahıya daxil edilmiş sulu-bataqlıq yerlərin ekoloji xüsusiyyətində dəyişikliklər haqqında
məlumatı nəzərdən keçirmək;
г) Razılığa gələn Tərəflərə sulu-bataqlıq yerlər, onların fauna və florasının mühafizəsi, idarəsi və
səmərəli istifadəsinə dair ümumi və xüsusi məsləhətlər vermək;
д) müvafiq beynəlxalq orqanlara sulu-bataqlıq yerlər, əsasən beynəlxalq mahiyyətli hesabatların və
statistik məlumatların hazırlanmasına dair müraciət etmək.
3. Razılığa gələn Tərəflər, sulu-bataqlıq sahələri üzrə idarəetməyə görə tam məsuliyyət daşıyanlar
sulu-bataqlıq sahələrinin, onların flora və faunasının mühafizəsi, idarəsi və səmərəli istifadəsi üzrə belə
konfransların tövsiyələrini nəzərə alsınlar və bu barədə məlumatları olsun.
Maddə 7
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf belə konfranslarda öz təmsilçilərinin tərkibinə elə şəxslər daxil etməlidir
ki, onlar elmi, idarəçilik və ya başqa müvafiq sahələrdə özlərinin əldə etdiyi bilik və təcrübələri ilə sulubataqlıq sahələr və ya su quşları üzrə mütəxəssis olsunlar.
2. Təmsil olunan Razılığa gələn hər Tərəf Konfransda bir səsə malikdir. Bununla belə, tövsiyələr adi
səs çoxluğu ilə qəbul olunur, yaxud səsvermədə Razılığa gələn Tərəflərin ən azı yarısı iştirak etdikdə qəbul
olunur.
Maddə 8
1. Əgər Razılığa gələn Tərəflərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə başqa təşkilat və ya dövlət təyin
edilmirsə, təbiətin və təbii ehtiyatların mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq daimi fəaliyyət göstərən bu
Konvensiya tərəfindən qoyulmuş Büro vəzifələrini yerinə yetirir.
2. Daimi fəaliyyət göstərən Büronun vəzifələri aşağıdakılardır:
а) 6-cı Maddədə göstərilən Konfransın çağırılması və təşkilinə yardımçı olmaq;
б) beynəlxalq əhəmiyyətli sulu-bataqlıq sahələrin Siyahısını qoruyub saxlamaq və 2-ci Maddənin 5-ci
paraqrafında göstərildiyi kimi, Siyahıya daxil edilmiş sulu-bataqlıq sahələri üzrə əlavələr, genişlənmələr,
çıxarışlar və ya məhdudiyyətlər barədə Razılığa gələn Tərəflərdən məlumatlar almaq;
в) 3-cü Maddənin 2-ci paraqrafında göstərildiyi kimi, Siyahıya daxil edilmiş sulu-bataqlıq sahələrinin
ekoloji mahiyyətində hər hansı dəyişiklik haqqında Razılığa gələn Tərəflərdən məlumat almaq;
г) bütün Razılığa gələn Tərəfləri Siyahıda hər hansı dəyişikliklər haqqında xəbərdar etməli və növbəti
Konfransda bu məsələlərin müzakirəsini təmin etməlidir;
д) müvafiq Razılığa gələn Tərəflərə Siyahıda və ya sulu-bataqlıq sahələrinin xarakterində belə
dəyişikliklər haqqında xəbər vermək.
Maddə 9
1. Bu Konvensiya zamanca məhdudiyyətsiz imzalamaq üçün açılmışdır.
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2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı bir üzvü və ya onun xüsusiləşdirilmiş idarələrindən biri,
yaxud atom energetikası üzrə Beynəlxalq Agentliyin üzvü olan ölkə və ya beynəlxalq Məhkəmə Statusu
aşağıdakılar vasitəsilə bu Konvensiyanın üzvü ola bilər:
а) təsdiq etmək üzrə danışıqsız imzalamaq;
б) təsdiq ediləni sonradan təsdiqləmək üçün imzalamaq;
в) qoşulmaq.
3. Təsdiqləmə, yaxud qoşulma YUNESKO-nun Baş direktoruna (sonradan «Depozitari» adlanacaq)
təsdiqləmə və ya qoşulmaq haqqında sənədlərin təhvil verilməsi vasitəsilə mümkün olur.
Maddə 10
1. Bu Konvensiya, 9-cu maddənin 2-ci paraqrafına uyğun olaraq, ən azı yeddi ölkə bu Konvensiyanın
üzvü olduqdan dörd aydan sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya Razılığa gələn hər Tərəf üçün onun imzalandığı tarixdən dörd ay sonra təsdiqləmə
cəhətdən qeyd-şərtsiz imzaladıqdan, yaxud da təsdiqləmə və ya qoşulma haqqında sənədlərin təhvil
verilməsi anından qüvvəyə minir.
Maddə 11
1. Bu Konvensiya qeyri-məhdud müddətə bağlanır.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf Depozitarini yazılı surətdə xəbərdar edərək bu və ya digər Razılığa
gələn Tərəf barəsində Konvensiyanın qüvvəyə minməsi anından 5 il keçdikdən sonra bu Konvensiyanı ləğv
edə bilər.
Ləğvetmə Depozitari tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən dörd ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 12
1. Depozitari bu Konvensiyaya qoşulmuş və ya onu imzalamış dövlətlərə aşağıdakılar barədə bacardığı
qədər tez məlumat verməlidir:
а) bu Konvensiyanın imzalanması;
б) bu Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə sənədlərin təhvili;
в) bu Konvensiyaya qoşulmaq barədə sənədlərin təhvili;
г) bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixi;
д) bu Konvensiyanın ləğv edilməsi haqqında bildirişlər.
Bütün bunları təsdiqləyərək, aşağıda imza edənlər tam səlahiyyətli olaraq bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Ramsara şəhərində 1971-ci il fevralın 2-də bir nüsxədə, ingilis, fransız, alman və rus dillərində icra
olunmuşdur və Depozitariyə təhvil verilmişdir.
Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan
sulu-bataqlıq yerlər haqqında Konvensiyaya dəyişikliklər haqqında
PROTOKOL
(3 dekabr 1982-ci il)
Razılığa gələn Tərəflər:
Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu bataqlıq yerlər haqqında
Ramsarda 2 fevral 1971-ci ildə qəbul edilmiş Konvensiyanı (bundan sonra «Konvensiya» adlandırılacaq)
daha səmərəli yerinə yetirmək üçün hesab edirlər ki, Razılığa gələn Tərəflərin sayını artırmaq lazımdır,
başqa dillərdə etibarlı mətnlərin əlavə edilməsinin ölkələrin Konvensiyada daha yaxından iştirak
etməsinə zəmin yaradacağını dərk edərək,
Konvensiyanın mətni onun dəyişdirilməsini nəzərdə tutmadığına görə lazım gəldikdə mətnə əlavələr
etməyin qeyri-mümkün olduğunu nəzərə alaraq,
1948

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Aşağıdakı maddə Konvensiyanın 10-cu və 11-ci maddələri arasına daxil edilsin:
1. Bu Konvensiyaya düzəlişlər, bu məqsədlə və hazırkı maddəyə uyğun olaraq Razılığa gələn
Tərəflərdən Konfransda qəbul edilir.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf düzəlişlər haqqında təkliflər irəli sürə bilər.
3. Təklif olunan hər hansı düzəlişin mətni və onun əsaslandırılması sonradan «Büro» adlanacaq və
daimi fəaliyyət göstərən Büronun vəzifələrini yerinə yetirən təşkilatın və ya dövlətin nəzərinə çatdırılır.
Büro təklif olunan düzəlişin mətnini dərhal Razılığa gələn Tərəflərə çatdırır ki, onlar da Büronun aldığı
bildirişin tarixindən üç ay ərzində mətnə dair öz rəylərini Büroya göndərirlər. Rəylərin göndərilməsinə
ayrılmış vaxt bitdikdə Büro Razılığa gələn Tərəflərə dərhal bu tarixə qədər olan bütün qeydləri təqdim edir.
4. Büro 3-cü bəndə uyğun olaraq daxil olunmuş düzəlişlərin müzakirəsi üçün Razılığa gələn Tərəflərin
üçdə birinin yazılı xahişi əsasında Razılığa gələn Tərəflərin iclasını çağırır. Büro, iclasın keçirilmə tarixi
və yeri barədə əlaqədar tərəflərlə məsləhətləşmələr keçirir.
5. Düzəlişlər iclasda və səsvermədə iştirak edən Razılığa gələn Tərəflərin üçdə iki hissəsinin səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
6. Razılığa gələn Tərəflərin qəbul etdiyi düzəliş Razılığa gələn Tərəflərin üçdə ikisinin qəbul etmə
haqqında Aktının Depozitariyə təhvil verilməsindən sonrakı dördüncü ayın birinci günü onlar üçün
qüvvəyə minir.
Ləğvetmə Aktı tarixindən sonra qəbul etmə Aktını təhvil vermiş Razılığa gələn Tərəflər üçün düzəliş
onun qəbul etmə aktının təhvil vermə tarixinin dördüncü ayının birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 2
Konvensiyanın 12-ci Maddəsindən sonra gələn müddəadakı «Hər hansı ziddiyyət duyulduğu təqdirdə
ingilis dilindəki mətn əsas götürülür» sözləri «Bütün mətnlər eyni dərəcədə etibarlıdır» sözləri ilə əvəz
edilir.
Maddə 3
Konvensiyanın fransız dilindəki əsli bu Protokola əlavədə dəqiqləşdirilmiş redaksiyada verilir.
Maddə 4
Bu Protokol imzalanmaqdan ötrü YUNESKO-nun Parisdəki qərargahında 1982-ci il dekabırın 3-dən
açıqdır.
Maddə 5
1. Konvensiyanın 9-cu Maddəsinin 2-ci paraqrafında göstərilən hər hansı dövlət aşağıdakılar vasitəsilə
Konvensiyanın iştirakçısı ola bilər:
а) təsdiq etmək, qəbul üçün danışıqsız imzalamaqla;
б) təsdiq edilməsi, qəbul edilməsi sonradan təsdiqləmək, qəbul edilmək üçün imzalamaq;
в) qoşulmaqla.
2. Təsdiqetmə, yaxud qoşulma YUNESKO-nun Baş direktoruna (sonradan «Depozitari» adlanacaq)
təsdiqləmə və ya qəbul etmə, haqqında sənədlərin təhvil verilməsi vasitəsilə qüvvəyə minir.
3. Əgər imzalama zamanı və ya Konvensiyanın 9-cu Maddəsinə uyğun olaraq sənədin saxlanmağa
verilməsi anında başqa fikir irəli sürmürsə Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfi olan hər hansı dövlət bu
Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra Konvensiyanın tərəfi sayılır.
4. Hər hansı bir dövlət əvvəllər Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfi olmayıbsa, həmin ölkə üçün bu
Protokol qüvvəyə mindiyi tarixdən bu Protokol vasitəsi ilə dəyişdirilmiş Konvensiyanın iştirakçısı sayılır.
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Maddə 6
1. Bu Protokol dördüncü ayın birinci günü, yəni Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəflərinin üçdə
ikisinin bu protokolun imzalanması gününə onu danışıqsız imzaladıqdan və ya təsdiq etdikdən sonra
qüvvəyə minir.
2. 5-ci maddənin 1 və 2 paraqraflarında təyin olunduğu kimi, bu Protokola görə Razılığa gələn Tərəf
olmuş hər hansı bir ölkə üçün bu Protokol təsdiq etmə, qəbul etmə və ya ona qoşulma haqqında qeyd-şərtsiz
imzaladığı gündən etibarən qüvvəyə minir.
3. 5-ci maddənin 1 və 2 paraqraflarında təyin olunduğu kimi, bu Protokola görə Razılığa gələn Tərəf
olmuş hər hansı bir ölkə üçün bu Protokolu imzalamaq üçün açılmış tarixlə onun qüvvəyə minməsi tarixi
arasındakı müddət ərzində Protokol bu maddənin 1 paraqrafında göstərildiyi tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə 7
1. Bu Protokolun əslləri ingilis və fransız dillərindədir ki, hər iki mətn eyni dərəcədə etibarlıdır və
Depozitariyə saxlanmaq üçün verilir.
Bu əsllərin təsdiqlənmiş nüsxələrini Depozitari bu Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmaq haqqında
sənəd təhvil vermiş bütün ölkələrə göndərir.
2. Depozitari Konvensiyanın Sazişə girmiş bütün Tərəfləri və bu Protokolu imzalamış və ya ona
qoşulmaq haqqında sənəd təhvil vermiş ölkələri aşağıdakılar barədə ən qısa müddətdə xəbərdar edir:
а) bu Protokolun ölkələr tərəfindən imzalanması barədə;
б) bu Protokolun qəbulu, təsdiqi və ya ratifikasiyası barədə sənədlərin təhvili haqqında;
в) bu Protokola qoşulmaq barədə sənədlərin təhvili haqqında;
г) bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixi haqqında.
3. Bu Protokol qüvvəyə mindiyi anda Depozitari onu BMT-nin Nizamnaməsinin 102-ci Maddəsinə
uyğun olaraq onun Katibliyində qeydiyyatdan keçirəcək.
Bunu təsdiq edərək, səlahiyyəti olanlar bu Protokolu imzalayırlar.
1982-ci il dekabrın 3-də Parisdə icra edilib.
Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər
haqqında Konvensiyaya qəbul edilmiş
DÜZƏLİŞLƏR
Razılığa gələn tərəflərin Konfransında (28 may 1987-ci il) qəbul edilmiş 6-cı və 7-ci maddələr
əlavələrlə
Maddə 6
1. Bununla Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsini müzakirə etmək və ona
yardım etmək məqsədi ilə Konfrans təsis edilir. 8-ci Maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən Büro, Konfransın
qəbul etdiyi başqa qərar müstəsna təşkil edildiyi hallar çıxılmaqla üç ildən çox olmamaq şərti ilə Razılığa
gələn Tərəflərin Konfransını çağırır. Növbədənkənar sessiyalar isə sazişə girmiş Tərəflərin ən azı üçdə
ikisinin yazılı xahişi üzrə çağırılır. Razılığa gələn Tərəflərin Konfransının hər növbəti sessiyasında gələcək
sessiyanın vaxtı və yeri təyin olunur.
2. Razılığa gələn Tərəflərin Konfransı aşağıdakılar üzrə səlahiyyətə malikdir:
а) bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsini müzakirə etmək;
б) Siyahıya əlavələr və onda dəyişiklikləri müzakirə etmək;
в) 3-cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Siyahıya daxil edilmiş sulu-bataqlıq sahələrin ekoloji
mahiyyətində dəyişikliklər haqqında məlumatı müzakirə etmək;
г) Razılığa gələn Tərəflərə sulu-bataqlıq sahələrinin, onların fauna və florasının mühafizəsi, idarəsi və
səmərəli istifadəsinə dair ümumi və xüsusi tövsiyələr vermək;
ғ) əsas etibarı ilə beynəlxalq mahiyyət daşıyan və sulu-bataqlıq sahələrinə aid hesabat və statistik
məlumatların hazırlanması haqqında müvafiq beynəlxalq orqanlara müraciət etmək;
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д) bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi məqsədi ilə digər tövsiyələr və qətnamələr qəbul etmək.
3. Razılığa gələn Tərəflər, bütün səviyyələrdə olan sulu-bataqlıq sahələrinin idarəsinə görə məsuliyyət
daşıyanların hamısı xəbərdar olsunlar və belə Konfransların sulu-bataqlıq sahələr və onların fauna və
florasının mühafizəsi, idarəsi və səmərəli istifadəsi barədə tövsiyələrini nəzərə alsınlar.
4. Razılığa gələn Tərəflərin Konfransı özünün hər sessiyasının keçirilmə qaydalarını təsdiq edir.
5. Razılığa gələn Tərəflərin Konfransları bu Konvensiyanın maliyyəsi barədə Əsasnamə haqqında
xülasələr qəbul edir və həyata keçirir. Onun növbəti sessiyalarının sonunda iştirak edənlərin və Razılığa
gələn Tərəflərin səsvermədə iştirak edənlərinin üçdə ikisinin çoxluğu tərəfindən növbəti maliyyə müddəti
üçün büdcəni təsdiq edir.
6. Razılığa gələn hər bir Tərəf, Konfransın növbəti sessiyasında iştirak edənlərin və Razılığa gələn
Tərəflərin səsvermədə iştirak edənlərin üçdə ikisinin çoxluğu tərəfindən qəbul edilmiş üzvlük haqqı cədvəli
üzrə üzvlük haqqı ödəyir.
Maddə 7
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf belə Konfranslarda iştirak etmək üçün öz nümayəndə heyətlərinin
tərkibinə elə şəxsləri daxil etməlidir ki, onlar öz elmi, idarəçilik və ya digər sahələrdə əldə etmiş olduqları
bilik və bacarıqları ilə sulu-bataqlıq sahələri və ya su quşları üzrə mütəxəssis olsunlar.
2. Konfransda təmsil olunan Razılığa gələn hər bir Tərəf bir səsə malikdir. Belə ki, tövsiyələr,
qətnamələr və qərarlar bu Konvensiyada təyin olunmuş xüsusi hallar istisna olmaq şərti ilə orada iştirak
edənlərin və səsvermədə iştirak edənlərin adi səs çoxluğu ilə həyata keçirilir.
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"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair"
Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə
Konvensiyasına dair" 1997-ci il dekabrın 11-də Kioto şəhərində qəbul olunmuş Protokoluna qoşulsun.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 18 iyul 2000-ci il
№ 912-IQ
BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası
KİOTO PROTOKOLU
MÜQƏDDİMƏ
1992-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasını qəbul
edərək hökumətlər gələcəkdə onun daha fəal tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün əsas olacağını təsdiq
etdilər. Daimi informasiya mübadiləsi, araşdırmalar və müzakirələr nəzərdə tutan bu Konvensiya, siyasi
idarə və elmi biliklərin inkişafı nəzərə alınmaqla, əlavə öhdəliklər götürməyə imkan verir.
İnkişaf etmiş ölkələrin öhdəliklərinin məqsədə uyğunluğu, ilk dəfə 1995-ci ildə Berlində keçirilən
Tərəflər Konfransının (TK-1) birinci sessiyasında nəzərdən keçirilmişdir. Tərəflər, inkişaf etmiş ölkələrin
2000-ci il üçün tullantı səviyyələrinin 1990-cı il səviyyəsinə endirilməsinə yönəlmiş öhdəliklərinin
Konvensiyanın «İqlim sisteminə təhlükəli antropogen təsirə» yol verməməkdən ibarət olan uzunmüddətli
məqsədlərə nail olmaq üçün müvafiq olması qərarına gəlmişlər.
Bunu nəzərə alaraq, nazirlər və digər yüksək vəzifəli şəxslər Berlin mandatının qəbul etmiş və inkişaf
etmiş ölkələrin öhdəliklərini gücləndirmək məqsədi ilə yeni danışıqlar mərhələsinə başlamışlar.
Razılaşmanın işlənməsi üçün Berlin mandatı üzrə xüsusi qrup təsis edilmiş, hansı ki, özünün 8 sessiyasını
keçirərək Tərəflər Konfransının 3-cü sessiyasına yekun danışıqları üçün mətn təqdim etmişdir.
1997-ci ilin dekabrında Yaponiyanın Kioto şəhərində keçirilən bu mühüm müşavirədə təqribən 10000
nümayəndə, müşahidəçi və jurnalist iştirak etmişdir. Konsensus əsasında qəbul olunmuş qərarda /I/T.K3/
Konfrans inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin 2008-2012-ci illər üçün parnik qazlarının ümumi tullantısını
1990-cı il səviyyəsi ilə müqayisədə ən azı 5% ixtisar edəcəkləri haqqında Protokol qəbul etmək qararına
gəlmişdi. Bu hüquqi öhdəlik təxminən 150 il əvvəl başlamış tullantıların artırılması istiqamətində tarixi
dönüş olacağına ümid verir.
Kioto Protokolu 16 mart 1998-ci ildə imzalanmaq üçün açılmışdır. O, Konvensiya Tərəflərinin ən azı
55 tərəfi - payına ümumi karbon dioksidi tullantılarının minimum 55%-i düşən inkişaf etmiş sənaye ölkələri
qrupuna daxil olan ölkələr tərəfindən təsdiq edildikdən 90 gün sonra qüvvəyə minir. Buna baxmayaraq,
Konvensiya Tərəfləri öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdə və gələcəkdə Protokolun həyata keçirilməsinə
hazırlaşacaqlar.
MÜNDƏRİCAT
İqlim dəyişmələri haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Çərçivə Konvensiyasının Kioto
Protokolunun maddələri sərlövhəsizdir, aşağıda göstərilən ümumi xarakterli sərlövhələr yalnız mətnlə işi
yüngülləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş və 3-cü səhifədə başlanan rəsmi mətnin bir hissəsi hesab olunmur.
Preambula:
1. Qərarlar.
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2. Siyasət və tədbirlər.
3. Tullantıların məhdudlaşdırılması və ixtisara salınması üzrə müəyyən kəmiyyət öhdəlikləri.
4. Öhdəliklərin birgə yerinə yetirilməsi.
5. Metodoloji məsələlər.
6. Tullantıların azaldılması, vahidlərinin təhvili və əldə edilməsi /birgə həyata keçirmə.
7. İnformasiyanın ötürülməsi.
8. İnformasiyanın nəzərdən keçirilməsi.
9. Protokolun nəzərdən keçirilməsi.
10. Mövcud öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə sonrakı yardım.
11. Maliyyə mexanizmi.
12. Təmiz inkişaf mexanizmi.
13. Tərəflər Konfransı kimi fəaliyyət göstərən Tərəflər müşavirəsi.
14. Katiblik.
15. Köməkçi orqanlar.
16. Çoxtərəfli məşvərət prosesi.
17. Tullantılar ticarəti.
18. Riayətsizlik.
19. Mübahisələrin nizama salınması.
20. Düzəlişlər.
21. Onlara əlavə və düzəlişlərin qəbul edilməsi.
22. Səs hüququ.
23. Depozit.
24. İmzalanma, təsdiqləmə, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma.
25. Qüvvəyə minmə.
26. Təshihlər.
27. Çıxış.
28. Əslinə uyğun mətnlər.
Əlavə A: Parnik qazları və sahə/mənbə kateqoriyaları
Əlavə B: Tullantılar üzrə Tərəflərin öhdəlikləri
Aşağıda göstərilən cədvəl və Tərəflər Konvensiyasının üç qərarı Kioto Protokolunun tərkib hissəsi
deyildir və Protokolun qəbulu və həyata keçirilməsi ilə bağlı informasiya mənbəyi kimi buraya daxil
edilmişdir.
Qərar 1/T.K.3: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına Kioto
Protokolunun qəbul edilməsi.
Qərar 2/T.K.3: Kioto Protokolu ilə bağlı olan metodoloji məsələlər.
Qərar 3/T.K.3: Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 8 və 9-cu bəndlərinin yerinə yetirilməsi.
Cədvəl: Kioto Protokolunun 25-ci maddəsinin məqsədlərinə uyğun olaraq 1990-cı ildə 1-ci əlavəyə
daxil edilmiş Tərəflərin ümumi karbon dioksid tullantıları.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri Haqqında
Çərçivə Konvensiyasının
KİOTO PROTOKOLU
Bu Protokolun Tərəfləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə
Konvensiyasının Tərəfləridirlər.
2-ci maddədə göstərildiyi kimi, Konvensiyanın son məqsədinə nail olmaq məramı ilə Konvensiya
nizamnaməsinə istinad edərək,
Konvensiyanın 3-cü maddəsini əldə rəhbər tutaraq, Tərəflər Konvensiya Konfransının 1-ci sessiyası
qərarı ilə 1/T.K.1 qəbul olunmuş Berlin mandatının yerinə yetirilməsi üçün,
aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
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Bu Protokolun məqsədləri üçün Konvensiyanın 1-ci maddəsində rast gəlinən tərəflərdən istifadə
olunur. Bundan başqa:
1. «Tərəflər Konfransı» dedikdə Konvensiyanın Tərəflər Konfransı nəzərdə tutulur.
2. «Konvensiya» Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1992-ci il mayın 9-də Nyu-Yorkda qəbul edilmiş
İqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası deməkdir.
3. «İqlim dəyişmələri üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupu» Ümumdünya meteorologiya Təşkilatı və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 1988-ci il Proqramı tərəfindən birgə təsis
olunmuş İqlim dəyişmələri üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupu deməkdir.
4. «Monreal Protokolu» sonralar edilmiş dəyişiklik və güzəştlərlə 1987-ci il sentyabrın 16-də
Monrealda qəbul edilmiş, ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu deməkdir.
5. «Səsverməyə gələn və iştirak edən Tərəflər» lehinə və ya əleyhinə səs verən və iştirak edən Tərəflər
deməkdir.
6. Əgər ümumi mətndən başqa məna alınmırsa, «Tərəf» bu Protokolun Tərəfi deməkdir.
7. 1-ci əlavəyə daxil edilmiş Tərəf, düzəlişlər edilə biləcək Konvensiyaya olan birinci əlavəyə daxil
edilmiş Tərəf, ya da Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 2/q bəndinə uyğun olaraq bildiriş təqdim edən Tərəf
deməkdir.
Maddə 2
1. 1-ci Əlavəyə daxil edilmiş hər bir Tərəf, 3-cü maddəyə müvafiq olaraq, tullantıların
məhdudlaşdırılması və ixtisar edilməsi üzrə müəyyən say öhdəliklərini yerinə yetirdiyi müddətdə stabil
inkişafa nail olmaq məqsədi ilə:
a) öz milli xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bu cür siyasət və tədbirlər planı həyata keçirir və yaxud
sonralar işləyib hazırlayır:
1) milli İqtisadiyyatın müvafiq bölmələrində enerjinin istifadəsində effektivliyin artırılması;
2) təbiətin mühafizəsi üzrə müvafiq beynəlxalq razılaşmalara əsasən öhdəliklərini nəzərə alaraq,
Monreal Protokolu ilə nizama salınmayan uducu və yığıcıların mühafizəsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
meşə təsərrüfatı idarəçiliyi, meşələrin qırılması və stabil zəmində meşələrin bərpası üzrə səmərəli
metodların təşviqi;
3) iqlim dəyişmələri ilə bağlı fikir və mülahizələr baxımından kənd təsərrüfatının sabit formalarının
genişləndirilməsi;
4) tədqiqat işlərinin aparılması, onların tətbiqinə köməklik göstərilməsi, yeni və yenidən bərpa olunan
enerji növləri, karbon dioksidinin udulması texnologiyaları və ekoloji baxımdan təmiz innovasiya
texnologiyalarının hazırlanması və daha geniş istifadə olunması;
5) bazar uyğunsuzluqları, fiskal stimulları, vergi və rüsumlardan azad edilmə halları, Konvensiyanın
məramına zidd olan subsidiyalar və bütün tullantı mənbələri olan bölmələrdə parnik qazlarının tədricən
ixtisar edilməsi və ya aradan qaldırılması və bazar əməliyyatlarının tətbiqi;
6) Monreal Protokolu ilə nizama salınmayan parnik qazı tullantılarını məhdudlaşdıran və ya ixtisara
salan siyasət və tədbirlərin həyata keçirilməsinə kömək məqsədi ilə müvafiq bölmələrdə lazımi müvafiq
islahatların geniş tətbiqi;
7) Monreal Protokolu ilə nizama salınmayan nəqliyyatda daşınan parnik qazı tullantılarının
məhdudlaşdırılması və yaxud ixtisar edilməsi üzrə tədbirlər;
8) Tullantıların ayrılması, həmçinin enerjinin istehsalı, daşınması və paylaşdırılması zamanı
rekuperasiya yolu ilə metan qazı tullantılarının məhdudlaşdırılması və/yaxud ixtisarı;
b) Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 2/e/1/ bəndinə uyğun olaraq bu maddə əsasında həyata keçirilən
siyasət və tədbirlərin şəxsi və ümumi səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə digər bu cür Tərəflərlə
əməkdaşlıq edir. Bu məqsədlə Tərəflər müqayisə olunma dərəcəsi, şəffaflıq və səmərəliliyi nəzərə
alınmaqla bu tədbirlər haqqında informasiya mübadiləsi və təcrübələrinin yayılması üçün addımlar atırlar.
Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bütün müvafiq
informasiya nəzərə alınmaqla (birinci sessiyasında və yaxud sonralar, praktiki cəhətdən mümkün ola
biləcək vaxtda) belə bir əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını nəzərdən keçirəcək.
2. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər, müvafiq surətdə Beynəlxalq Mülki Aviasiya və Beynəlxalq Dəniz
təşkilatları ilə fəaliyyət göstərərək, hava və dəniz yolu ilə daşınma zamanı bunker yanacağının istifadə
1954

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

olunması nəticəsində Monreal Protokolu ilə nizama salınmayan parnik qazı tullantılarının
məhdudlaşdırılması və ya ixtisarına çalışırlar.
3. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər, digər Tərəflər xüsusi ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr hesab edilən
Tərəflər və o cümlədən Konvensiyanın 3-cü maddəsi nəzərə alınmaqla, Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 8
və 9-cu bəndlərində sadalanan Tərəflər üçün xoşagəlməz nəticələrin, həmçinin iqlim dəyişmələrinin
xoşagəlməz nəticələrinin, beynəlxalq ticarətə təsir edən sosial, ekoloji və iqtisadi nəticələrin minimuma
endirilməsi üçün bu maddəyə uyğun siyasət və tədbirlər həyata keçirməyə çalışırlar. Bu Protokolun
Tərəfləri müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı, hazırkı bəndin əsasnaməsini həyata
keçirməyə şərait yaradılması məqsədi ilə zəruri vaxtlarda müvafiq addımlar ata bilər.
4. Bu Protokolun Tərəfləri müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı müxtəlif milli
xüsusiyyət və potensial nəticələri nəzərə alaraq: 1 a) bəndində göstərilən istənilən icra və tədbirlərin
əlaqələndirilməsinin səmərəliliyi haqqında qərar çıxararsa, bu zaman o, bu cür icra və tədbirlərin
koordinasiyasını nizamlama yollarını və vasitələrini nəzərdən keçirir.
Maddə 3
1. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər, A əlavəsində adı çəkilən parnik qazlarının ümumi antropogen
tullantılarının karbon dioksidlə ekvivalentdə B əlavəsində qeydə alınmış tullantıların məhdudlaşdırılması
və ixtisar edilməsi üzrə müəyyən say öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutaraq, onlar üçün təyin
olunmuş miqdarı ötməməsi və bu maddənin əsasnaməsinə uyğun olaraq öhdəliklərin qüvvədə qaldığı 20082012-ci illərdə 1990-cı il səviyyəsi ilə müqayisədə belə qazların ümumi tullantılarının ən azı 5%
azadılmasına ayrı-ayrılıqda və ya birgə təminat verirlər.
2. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf, bu Protokol üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində 2005-ci il
üçün əhəmiyyətli uğurlar qazanmağa çalışır.
3. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəfin bu maddə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün 1990-cı
ildən başlayaraq meşəsalma, meşələrin yenidən bərpası və meşələrin qırılması ilə məhdudlaşan meşə
təsərrüfatı və torpaqdan istifadədə baş verən dəyişikliklər sahəsində insan fəaliyyətinin birbaşa nəticəsi olan
parnik qazlarının uducularla absorbsiyası və mənbələrdən atılan tullantılar həcmində təmiz
dəyişdiricilərdən istifadə edilir. Bunlar öhdəliklərin qüvvədə qaldığı hər bir dövrdə karbon tullantılarında
baş verən dəyişikliklərin yoxlanılması ilə ölçülür. Fəaliyyətin bu növləri ilə bağlı olan mənbələrdən edilən
tullantılar və parnik qazlarının uducularla absorbsiyası haqqında məruzələr diqqətlə yoxlanılaraq təqdim
edilir, 7 və 8-ci maddələr əsasında nəzərdən keçirilir.
4. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının birinci
sessiyasına qədər, əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf 1990-cı ildə karbon tullantıları səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi və sonrakı illərdə karbon tullantı ehtiyatlarında gedən dəyişikliklərin
qiymətləndirilməsi üçün köməkçi orqana elmi və texniki aspektlə məşvərətlər aparmaq məqsədi ilə
göstəricilər təqdim edir. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı,
ilk sessiyasında və yaxud sonralar mümkün olduqda kənd təsərrüfatı torpaqlarının istifadəsi, torpaqdan
istifadə və meşə təsərrüfatında baş verən dəyişiklik kateqoriyalarında parnik qazlarının uducularla
absorbsiyası və mənbələrdən axan tullantılardakı dəyişmələrlə bağlı insanın hansı əlavə fəaliyyət sahəsinin,
əlavə 1-ə daxil edilərək Tərəflər üçün müəyyən edilmiş kəmiyyət göstəricilərinin üstünə gəlməsi və yaxud
məruzələrin təqdimatı zamanı qeyri-müəyyənlik, şəffaflıq, yoxlamaların aparılmasının mümkünlüyü, iqlim
dəyişmələri üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupunun metodoloji işi, Tərəflər Konfransının 5-ci maddəsi
və qərarlarına uyğun olaraq elmi-texniki aspektdə məsləhətləşmələr aparmaq məqsədi ilə köməkçi orqan
tərəfindən təqdim edilən və keçirilən konsultasiyalar amilini nəzərə alaraq onlardan çıxılması ilə bağlı
rəhbər prinsiplər, şərtlər və qaydalar haqqında qərar çıxaracaq. Bu cür qərar öhdəliklərin ikinci və sonrakı
fəaliyyət dövrlərində həyata keçirilir. Tərəf, öhdəliklərinin ilk fəaliyyət dövrü ərzində, fəaliyyət növlərinin
1990-cı ildən mövcud olması şərti ilə insan fəaliyyətinin bu əlavə növləri haqqında əsasnaməni həyata
keçirmək qərarına gələ bilər.
5. Əlavə 1-ə daxil edilmiş və bazar iqtisadiyyatına keçid prosesini həyata keçirən Tərəflər
Konvensiyanın Tərəflər Konfransının 2-ci sessiyasının 9/T.K. 2-li qərarı ilə əsas fəaliyyətlərini və ya
mərhələlərini müəyyən edir, bu fəaliyyətləri və ya mərhələni bu maddə üzrə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə həsr edirlər. Bazar iqtisadiyyatına keçid prosesini həyata keçirən və Konvensiyanın 12-ci
maddəsinə uyğun olaraq hələ özünün birinci milli məruzəsini təqdim etməyən, əlavə 1-ə daxil edilmiş,
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istənilən başqa Tərəf, bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransını
bu maddə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün o, 1990-cı ildəkindən fərqli fəaliyyət ili və ya
mərhələsindən istifadə etmək niyyətində olduğu barədə məlumatlandıra bilər. Bu Protokolun Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu bildirişin qəbulu haqqında məsələni həll edir.
6. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 6-cı bəndi nəzərə alınmaqla,
bu maddədə göstərilən öhdəliklərlə yanaşı, bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən
Tərəflər Konfransı tərəfindən, əlavə 1-ə daxil edilmiş və bazar iqtisadiyyatına keçid prosesini həyata
keçirən Tərəflərə müəyyən elastiklik imkanı verilir.
7. 2008-2012-ci illərdə tullantıların məhdudlaşdırılması və ixtisarı üzrə müəyyən say öhdəliklərinin
ilk fəaliyyət dövrü ərzində əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf üçün müəyyən olunmuş miqdar, təkcə parnik
qazlarının ümumi antropogen tullantıları B əlavəsində göstərilən faizlə paya bərabər olub, A əlavəsində
sadalanmış və 1998-ci il və ya fəaliyyət ili, ya da mərhələsi üçün 5-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən
edilmiş göstəricidən karbondioksidlə müqayisədə 5 dəfə artıqdır. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər 1990-cı
ildən torpaq istifadəsi və meşə təsərrüfatında baş verən dəyişikliklər parnik qazlarının tullantısı üçün təmiz
mənbə hesab edilən, Əlavə 1-ə daxil edilmiş, Tərəflər, müəyyən edilmiş miqdarın hesablanması məqsədilə
1990-cı il baza ili və mərhələsi üçün öz tullantılarına torpaqların istifadə olunmasından gedən dəyişikliklər
nəticəsində 1990-cı ildə uducuların absorbsiyasını çıxmaq şərtilə karbondioksidlə müqayisədə
mənbələrdən edilən ümumi antropogen tullantıları da daxil edirlər.
8. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf, 7-ci bənddə qeyd olunduğu kimi, ödəniş məqsədi ilə 1995-ci il
karbon hidroftor, karbon perftor və kükürd heksaftoridlər üçün fəaliyyət ili kimi istifadə edə bilər.
9. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər üçün sonrakı mərhələlər üzrə öhdəliklər, 21-ci maddənin 7-ci
bəndinin əsasnaməsinə uyğun olaraq qəbul edilən bu Protokola B əlavəsinin düzəlişləri ilə
müəyyənləşdirilir. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı
yuxarıda göstərilən 1-ci bənddə qeyd olunduğu kimi öhdəliklərin birinci fəaliyyət dövrünün sonuna ən azı
7 il qalmış bu öhdəlikləri nəzərdən keçirməyə başlayacaq.
10. Tullantı ixtisarının istənilən vahidi və ya hər hansı Tərəfin digər Tərəfdən əldə etdiyi müəyyən
edilmiş miqdarın istənilən hissəsi 6-cı və ya 17-ci maddənin qərarına uyğun olaraq, qazanan Tərəfin
müəyyən edilmiş miqdarına artırılır.
11. 6-cı və 17-ci maddələrin qərarlarına uyğun olaraq hər hansı bir Tərəfin digər Tərəfə verdiyi tullantı
ixtisarının istənilən vahidi və ya müəyyən edilmiş miqdarın istənilən hissəsi ötürən tərəfin müəyyən edilmiş
miqdarından çıxarılır.
12. 12-ci maddənin qərarına əsasən hər hansı bir Tərəfin digər Tərəfdən qəbul etdiyi tullantı ixtisarının
istənilən sertifikatlı vahidləri qəbul edən Tərəfin müəyyən edilmiş miqdarına artırılır.
13. Əgər əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflərin tullantıları öhdəliklərin bu və ya digər fəaliyyət dövründə
bu maddəyə uyğun olaraq onun üçün müəyyən edilmiş miqdardan az olarsa, bu fərq həmin Tərəfin xahişilə
öhdəliklərini sonrakı fəaliyyət dövründə onun müəyyən edilmiş miqdarına artırılır.
14. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf, inkişaf etməkdə olan ölkələr hesab edilən Tərəflər, xüsusi ilə
Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 8 və 9-cu bəndlərində adı çəkilən Tərəflər üçün xoşagəlməz sosial, ekoloji
və iqtisadi nəticələri minimuma endirmək üçün 1-ci bənddə qeyd olunan öhdəliklərin həyata keçirilməsinə
çalışır. Bu bəndlərin həyata keçirilməsi haqqında Tərəflər Konfransının müvafiq qərarlarına uyğun olaraq,
bu Protokolu Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Konvensiyanın Tərəflər Konfransı iqlim
dəyişmələrinin xoşagəlməz nəticələrinin minimuma endirilməsi üçün hansı zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsi və ya yuxarıda göstərilən bəndlərdə Tərəflər üçün sadalanan cavab tədbirlərinin nəticələri üzrə
məsələləri 1-ci sessiyasında nəzərdən keçirəcək.
Maddə 4
1. 3-cü maddə üzrə öhdəliklərinin birgə yerinə yetirilməsi haqqında razılığa gəlmiş, əlavə 1-ə daxil
edilmiş istənilən Tərəflərə A-Əlavəsində göstərildiyi kimi, parnik qazlarının ümumi antropogen
tullantılarının karbon dioksidlə ekvivalentdə müəyyən olunmuş və 3-cü maddənin qərarlarına əsasən Bəlavəsində göstərildiyi kimi, tullantılarının məhdudlaşdırılması və ixtisarı üzrə onların müəyyən say
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutan miqdarı aşmayacağı təqdirdə bu öhdəlikləri yerinə
yetirmiş Tərəflər kimi baxılır. Bu cür razılaşma Tərəflərin hər biri üçün təyin edilmiş tullantıların müvafiq
səviyyəsi bu razılaşmada müəyyən edilir.
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2. İstənilən bu cür razılaşma Tərəfləri bu Protokolun təsdiqi, qəbulu və bəyənilməsi haqqında
sənədlərin mühafizə edilməyə təqdim etdikləri gün razılaşmanın şərtləri haqqında katibliyə bildiriş
göndərirlər. Öz növbəsində katiblik Konvensiyanın tərəfləri və imza edən iştirakçıları razılaşmanın şərtləri
ilə məlumatlandırır.
3. Hər hansı belə razılaşma 3-cü maddənin 7-ci bəndində göstərildiyi kimi, öhdəliklərin fəaliyyəti
dövrü ərzində qüvvədə qalır.
4. Əgər birgə fəaliyyət göstərən Tərəflər bunu iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat çərçivəsində
və ya onunla birgə həyata keçirirlərsə, o zaman bu Protokolun qəbulundan sonra bu təşkilatın tərkibində
baş verən hər hansı bir dəyişiklik bu Protokol üzrə mövcud öhdəliklərə təsir göstərmir. Təşkilatın tərkibində
baş verən istənilən dəyişiklik yalnız bu dəyişiklikdən sonra qəbul edilmiş 3-cü maddə üzrə öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi məqsədi ilə istifadə edilə bilər.
5. Bu cür razılaşma Tərəflərin tullantıların səviyyəsinin yekun ixtisarına nail olmadıqları təqdirdə, bu
razılaşmanın Tərəfləri razılaşmada müəyyən edilmiş tullantı səviyyəsi üçün məsuliyyət daşıyır.
6. Əgər birgə fəaliyyət göstərən Tərəflər bunu bu Protokolun Tərəfi hesab edilən iqtisadi inteqrasiya
üzrə regional təşkilat çərçivəsində və yaxud onunla birgə həyata keçirilsə, bu zaman iqtisadi inteqrasiya
üzrə bu cür regional təşkilatın üzvü olan hər bir dövlət ayrı-ayrılıqda və 24-cü maddəyə uyğun olaraq
fəaliyyət göstərən iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilatla birgə tullantıların yekun ixtisarının yerinə
yetirilmədiyi təqdirdə bu maddəyə əsasən haqqında bildiriş təqdim edilən tullantı səviyyəsi üçün
məsuliyyət daşıyır.
Maddə 5
1. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf öhdəliklərin birinci fəaliyyət dövrünün başlanmasına ən azı bir il
qalmış Monreal Protokolu ilə nizamlanmayan mənbələrdən çıxan antropogen tullantılarının və bütün parnik
qazlarının uducularla absorbsiyasının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə milli sistem yaradır. Aşağıdakı 2-ci
bənddə göstərilən metodologiyaları özündə cəmləşdirən bu cür milli sistem üçün bu Protokolun Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının 1-ci sessiyasında rəhbər prinsiplər Konfrans
tərəfindən qəbul edilir.
2. Monreal Protokolu ilə nizamlanmayan bütün parnik qazlarının uducularla absorbsiyası və
mənbələrdə çıxan antropogen tullantıların qiymətləndirilməsi üçün iqlim dəyişmələri üzrə hökumətlərarası
ekspertlər qrupu tərəfindən qəbul edilən və Konvensiyanın Tərəflər Konfransının 3-cü sessiyasında
bəyənilən metodologiyalar əsas götürülməlidir. Bu cür metodologiyalar istifadə olunmadığı təqdirdə bu
Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının 1-ci sessiyasında
bəyənilən metodologiyalara müvafiq olaraq lazımi düzəlişlər edilir. İqlim dəyişmələri üzrə hökumətlərarası
ekspertlər qrupunun apardığı iş və elmi-texniki aspektlər üzrə konsultasiyaların aparılması üçün köməkçi
orqan tərəfindən təşkil olunan məsləhətləşmələr əsasında bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı mütəmadi olaraq bü cür metodologiya və düzəlişlərin şərhini verir və
lazım olduqda onları yenidən nəzərdən keçirir və Tərəflər Konfransının istənilən müvafiq qərarını tam
dolğunluğu ilə nəzərə alır. Metodologiya və düzəlişlərin istənilən nəzərdən keçirilmə prosesi yalnız
öhdəliklərin istənilən fəaliyyət dövrü baxımından 3-cü maddə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin
nizamlanması məqsədi ilə tətbiq olunur.
3. Mənbələrdən çıxan antropogen tullantıların və A Əlavəsində göstərilən parnik qazlarının uducularla
absorbsiyasının karbon dioksidlə ekvivalentdə hesablanması üçün istifadə olunan qlobal istiləşmə
potensialı iqlim dəyişmələri üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupu tərəfindən qəbul edilən və
Konvensiyanın Tərəflər Konfransının 3-cü sessiyasında bəyənilən potensial hesab olunur. İqlim
dəyişmələri üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupunun əməli işi və elmi texniki aspektdə konsultasiyaların
aparılması üçün köməkçi orqan tərəfindən təşkil olunan məsləhətləşmələr əsasında bu Protokolun Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konvensiyası bu cür parnik qazlarının hər birinin potensial
qlobal istiləşmə həcmini mütəmadi olaraq və zərurət yarandıqda nəzərdən keçirir və Tərəflər Konfransının
istənilən müvafiq qərarını tam dolğunluğu ilə nəzərə alır. Bu və ya digər qlobal istiləşmə potensialı
həcminin hər bir halda nəzərdən keçirilməsi öhdəliklərin istənilən fəaliyyət dövrü baxımından yalnız 3-cü
maddə üzrə öhdəliklərə tətbiq edilir.
Maddə 6
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1. Əlavə 1-ə daxil edilmiş istənilən Tərəf 3-cü maddə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədi
ilə mənbələrdən çıxan antropogen tullantılarının ixtisarına və ya iqtisadiyyatın istənilən bölməsində parnik
qazlarının uducularla absorbsiyasının artırılmasına yönələn layihələr nəticəsində əldə olunan tullantıların
ixtisar vahidlərini istənilən bu cür Tərəfə ya verə, ya da qəbul edə bilər, bir şərtlə ki:
a) istənilən bu cür layihə iştirakçı Tərəflər tərəfindən təsdiq edilsin;
b) digər halda ola biləcəklərə əlavə olaraq, istənilən bu cür layihə mənbələrdən çıxan tullantıların
ixtisarını və ya uducularla absorbsiyanın artırılmasını nəzərdə tutur;
c) 5 və 7-ci maddələr üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə o, heç bir tullantı ixtisarı vahidi
əldə etmir;
d) 3-cü maddə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə tullantıların ixtisar vahidinin əldə
olunması daxili fəaliyyəti nizamlayır.
2. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı əməli cəhətdən
mümkün olduqda özünün 1-ci sessiyasında və yaxud sonralar bu maddənin həyata keçirilməsi, o cümlədən
məruzələrin yoxlanılması və təqdim edilməsi üçün sonrakı rəhbər prinsipləri hazırlaya bilər.
3. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəf bu maddəyə uyğun olaraq tullantıların ixtisar vahidlərinin əldə
olunması, təqdim olunması və ya qəbuluna gətirib çıxaran fəaliyyətlərdə hüququ şəxsləri öz nəzarəti altında
səlahiyyətləndirə bilər.
4. Əlavə 1-ə daxil edilmiş bu və ya digər Tərəf tərəfindən bu maddədə göstərilən tələblərin yerinə
yetirilməsinə aid olan, 8-ci maddənin qərarlarına müvafiq olaraq məsələ meydana çıxarsa, öhdəliklərə
riayət etmək haqqında məsələ həll olunana qədər heç bir Tərəfin 3-cü maddə üzrə öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi üçün bu cür vahidlərdən istifadə etməməsi şərti ilə, tullantıların ixtisar vahidinin qəbulu, əldə
olunması və ötürülməsi prosesi bu məsələ aşkar olunduqdan sonra da davam edə bilər.
Maddə 7
1. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf aşağıda göstərilən 4-cü bəndə əsasən müəyyən edilən
Konvensiyanın Tərəflər Konfransının müvafiq qərarlarına uyğun olaraq, təqdim edilən Monreal Protokolu
ilə nizama salınmayan mənbələrdən çıxan antropogen tullantıları və parnik qazlarının uducularla
absorbsiyasının illik kadastrına 3-cü maddənin qərarlarına əməl olunması məqsədi ilə zəruri əlavə
informasiyanı daxil edir.
2. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf aşağıda göstərilən 4-cü bəndə müvafiq olaraq müəyyən edilən
Konvensiyanın 12-ci maddəsinə müvafiq olaraq təqdim edilən öz milli məruzəsinə bu Protokol üzrə
öhdəlikləri yerinə yetirdiyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə zəruri olan əlavə informasiyanı daxil edir.
3. Əlavə 1-ə daxil edilmiş hər Tərəf öhdəliklərin fəaliyyət dövrü ərzində həmin Tərəf üçün bu
Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra Konvensiyaya uyğun olaraq təqdim edilməsi nəzərdə tutulan ilk
kadastrdan başlayaraq, hər il yuxarıda göstərilən 1-ci bəndə uyğun olaraq tələb olunan informasiyanı
təqdim edir. Aşağıda göstərilən 4-cü bənddə nəzərdə tutulduğu kimi, bu Protokolun mövcud Tərəf üçün
qüvvəyə minməsi və rəhbər prinsiplərin qəbul edilməsindən sonra hər bir belə Tərəf yuxarıda göstərilən 2ci bəndə uyğun olaraq tələb olunan informasiyanı təqdim edir. Tərəflər Konfransı tərəfindən milli
məruzələrin təqdim olunması üçün qəbul edilmiş istənilən cədvəli nəzərə almaqla bu maddəyə uyğun olaraq
tələb olunan informasiyanın dövri olaraq sonrakı təqdimatı bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı müəyyənləşdirir.
4. Bu Protokolun Tərəflər Konfransı müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı 1-ci
sessiyasından və mütəmadi olaraq əlavə 1-ə daxil edilmiş, Tərəflərin milli məruzələrinin hazırlanması üçün
Tərəflər Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş rəhbər prinsipləri nəzərə alaraq bu maddəyə uyğun olaraq tələb
olunan informasiyanın hazırlanması üçün aparıcı prinsipləri nəzərdən keçirir. Bu Protokolun Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı müəyyən olunmuş miqdarın nəzərə alınması
qaydası haqqında öhdəliklərin birinci fəaliyyət dövrünün başlanmasınadək də qərar qəbul edir.
Maddə 8
1. Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər tərəfindən 7-ci maddəyə uyğun olaraq, təqdim olunan informasiya
Tərəflər Konfransının müvafiq qərarlarının həyata keçirilməsi üzrə ekspertlər qrupu tərəfindən və aşağıda
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göstərilən 4-cü bəndə uyğun olaraq bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransı tərəfindən bu məqsədlə qəbul edilən rəhbər prinsiplərə uyğun olaraq nəzərdən keçirilir. Əlavə 1ə daxil edilmiş Tərəflərin 7-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim etdiyi informasiya tullantılar və
müəyyən edilmiş miqdarın illik kompilyasiyası və kadastr hesabının bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilir.
Buna əlavə olaraq Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər tərəfindən 7-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq
təqdim edilən informasiya nəzərdən keçirilən məlumatların bir hissəsi kimi qəbul edilir.
2. Araşdırma üzrə ekspertlər qrupu katiblik tərəfindən koordinasiya olunur və Tərəflər Konvensiyası
tərəfindən nümayəndələr irəli sürülən nümayəndələrdən seçilən ekspertlərdən ibarət olur və lazım olduqda
Tərəflər Konvensiyası tərəfindən bu məqsədlə qəbul edilən rəhbər göstərişlərə uyğun olaraq
hökumətlərarası təşkilatlar tərəfindən nümayəndəliyi irəli sürülən ekspertlərdən ibarət olur.
3. Araşdırma prosesi ərzində mövcud Protokolun bütün aspektlərinin bu və ya digər Tərəf tərəfindən
dəqiq və hərtərəfli texniki qiymətləndirilməsi aparılır. Tərəflərin öhdəliklərinin həyata keçirilməsinə təsir
göstərən istənilən potensial problem və amilləri aşkar çıxaran bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konvensiyası üçün araşdırma üzrə ekspertlər qrupu məruzə hazırlayır. Bu cür
məruzələr katiblik Tərəfindən Konvensiyanın bütün Tərəfləri arasında yayılır. Katiblik bu Protokolu
Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konvensiyasının gələcək araşdırmaları üçün bu cür
məruzələrdə meydana çıxan və öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə aid olan məsələlərin siyahısını tutur.
4. Bu Protokolu tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının müvafiq
qərarlarını nəzərə alaraq araşdırma üzrə ekspertlər qrupunu bu Protokolun yerinə yetirilməsinin nəzərdən
keçirilməsi məqsədi ilə 1-ci sessiyasında rəhbər prinsipləri qəbul edir və sonralar mütəmadi olaraq onları
nəzərdən keçirir.
5. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı (köməkçi
orqanın) öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə köməkçi orqanın iştirakı ilə və elmi-texniki aspektlər üzrə
məsləhətləşmələrin aparılması üçün köməkçi orqanın imkanlarından asılı olaraq nəzərdən keçirilir:
a) 7-ci maddəyə uyğun olaraq Tərəflər tərəfindən təqdim edilən informasiya və bu maddə əsasında
aparılan araşdırmalar haqqında ekspertlərin məruzəsi; və
b) yuxarıda göstərilən 3-cü bəndə uyğun olaraq katiblik tərəfindən siyahıya daxil edilmiş öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi haqqında məsələlər və o cümlədən Tərəflər tərəfindən qaldırılan istənilən məsələlər.
6. Yuxarıda göstərilən 5-ci bənddə qeyd olunan informasiya nəzərdən keçirildikdən sonra bu
Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu Protokolun yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan istənilən məsələlər üzrə qərar qəbul edir.
Maddə 9
1. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu Protokolun
mövcud olan ən müasir elmi informasiya və iqlim dəyişmələri və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi, o
cümlədən bu amillərlə bağlı olan texniki, sosial və iqtisadi informasiyanı mütəmadi olaraq nəzərdən keçirir.
Bu cür araşdırmalar Konvensiya Çərçivəsindən müvafiq müzakirələr və xüsusi ilə Konvensiyanın 4-cü
maddəsinin 2 (d) bəndi və 7-ci maddəsinin 2 (a) bəndində nəzərdə tutulan müzakirələr ilə koordinasiya
edilir. Bu cür müzakirələr əsasında bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransı müvafiq qərarlar qəbul edir.
2. İlk müzakirə bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının
2-ci sessiyasında keçirilir. Növbəti müzakirələr mütəmadi olaraq vaxtlı-vaxtında təşkil olunur.
Maddə 10
Öz ümumi, lakin fərqli, məsuliyyətli, səciyyəvi, milli və regional üstünlükləri, inkişaf sahəsində
məqsəd və məramları nəzərə alaraq, əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər üçün yeni öhdəlikləri işə salmadan,
lakin Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndi üzrə mövcud öhdəlikləri yenidən təsdiqləyərək və
konvensiyanın 4-cü maddəsinin 3, 5, 7-ci bəndlərini nəzərə alaraq sabit inkişafa nail olmaq üçün bu
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə köməklik məqsədi ilə bütün Tərəflər:
a) Tərəflər Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş milli məruzələrin hazırlanması üçün rəhbər prinsiplərə
uyğun olaraq Tərəflər Konfransı bəyəniləcək müqayisəli metodologiyaları istifadə edərək, Monreal
Protokolu ilə nizama salınmayan mənbələrdən çıxan antropogen tullantıların və parnik qazlarının
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uducularla absorbsiyasının milli kadastrının mütəmadi olaraq yeniləşməsi və tərtib olunması məqsədi ilə,
hər bir Tərəfin sosial iqtisadi göstəriciləri əks edilən fəaliyyət növləri və yaxud modelləri lazım gəldikdə
və iqtisadi nöqteyi-nəzərdən mümkün qədər səmərəli, milli və müvafiq hallarda tullantıların yerli
göstəricilərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə regional proqramlar formalaşdırır;
b) İqlim dəyişmələrin nəticələrinin mülayimləşdirilməsi və iqlim dəyişilmələrinə uyğun adaptasiya
üzrə tədbirlərin keçirilməsini nəzərdə tutan milli və regional tərtib edir, həyata keçirir, nəşr etdirir və
mütəmadi olaraq yeniləşdirir;
1. Belə proqramlar əsasən energetika, nəqliyyat və sənaye, o cümlədən kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı və tullantıların ayrılması sahələrinə aid olur. Bununla yanaşı, iqlim dəyişmələrinə olan
adaptasiyanı ərazi, məkan planlaşdırılması təkmilləşdirmə metodları və adaptasiya texnologiyaları
sahəsində təkmilləşdirmək mümkündür.
2. Əlavə 1-ə daxil edilmiş tərəflər 7-ci maddəyə uyğun olaraq milli proqramlar da daxil olmaqla bu
Protokola əsasən fəaliyyət öhdəlikləri haqqında informasiya təqdim edir. Digər Tərəflər isə müvafiq
hallarda parnik qazı tullantılarının artması və uducuların absorbsiyasının yüksəldilməsi, potensialın
möhkəmləndirilməsi və adaptasiya tədbirləri daxil olmaqla, müvafiq Tərəfin fikrincə, iqlim dəyişmələri və
onun xoşagəlməz nəticələrinin aradan qaldırılması probleminin həllinə şərait yaradan tədbirləri nəzərdə
tutan proqramlar haqqında öz milli məruzələrinə informasiya daxil edirlər.
c) ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olan texnologiyaların tətbiq olunması və yayılması, nou-hau, iqlim
dəyişmələrinə aidiyyəti olan proseslərin araşdırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasında əməkdaşlıq
edir və dövlətin mülkiyyətində olan və yaxud ictimai əmlak sayılan ekoloji cəhətdən təhlükəsiz
texnologiyaların səmərəli şəkildə ötürülməsi, proqram və layihələrinin hazırlanmasını nəzərə alaraq
xüsusən inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün mövcud şəraitdən asılı olaraq bu cür texnologiyanın nou-hau,
tətbiqi proseslərinin genişləndirilməsi, asanlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə əməli cəhətdən
mümkün ola biləcək tədbirlər ekoloji cəhətdən təhlükəsiz texnologiyadan istifadənin genişləndirilməsi və
yayılması ilə bağlı özəl sektor üçün əlverişli şəraitin yaradılması yolunda addımlar atır;
d) elmi-texniki tədqiqatların aparılmasında əməkdaşlıq edir və mütəmadi müşahidə sisteminin
mühafizəsi və inkişafına, iqlim sistemi, iqlim dəyişmələrinin xoşagəlməz nəticələri və müxtəlif reaksiya
strategiyalarının iqtisadi və sosial nəticələri ilə bağlı olan qeyri-müəyyənliklərin azaldılması üçün arxiv
məlumatlarının inkişafına şərait yaradır, o cümlədən Konvensiyanın 5-ci maddəsini nəzərə alaraq, elmitədqiqatlar və mütəmadi müşahidələr sahəsi üzrə beynəlxalq və hökumətlərarası proqram və şəbəkələrdə
iştirak etmək imkanının əldə olunması və daxili potensialın inkişafı və möhkəmləndirilməsini təmin edir;
e) insan ehtiyatları və təşkilati imkanlar timsalında milli potensialın möhkəmləndirilməsi yolunda
fəaliyyətini nəzərə alaraq kadrların hazırlanması və maarifləndirilməsi üzrə proqramların işlənilməsi və
həyata keçirilməsi sahəsində yeri gəldikdə mövcud orqanların qüvvəsindən istifadə edərək beynəlxalq
səviyyədə əməkdaşlıq üzrə tədbirlər həyata keçirir, xüsusi ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin bu sahə üzrə
ekspertlərin hazırlanması üçün əməkdaşların mübadiləsi və yaxud onların ezamiyyətə göndərilməsi həyata
keçirilir və o cümlədən iqlim dəyişmələri haqqında informasiyanın ictimaiyyətə çatdırılması və
ictimaiyyətin milli səviyyədə məlumatlandırılmasına şərait yaradır. Konvensiyanın müvafiq orqanları
çərçivəsində həyata keçiriləcək bu fəaliyyəti uyğun şərtlərlə Konvensiyanın 6-cı maddəsini nəzərə almaqla
araşdırılmalıdır.
f) Tərəflər Konvensiyasının müvafiq qərarlarına uyğun olaraq, bu maddənin həyata keçirilməsi üçün
proqram və fəaliyyət haqqında informasiyanı öz milli məruzələrinə daxil edirlər; və
g) bu maddə üzrə öhdəliklər yerinə yetirilərkən Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 8-ci bəndi tam
dolğunluğu ilə nəzərə alınır.
Maddə 11
1. 10-cu maddəni həyata keçirərkən Tərəflər Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 4, 5, 6, 7, 8 və 9-cu
bəndlərinin qərarlarını nəzərə alırlar.
2. Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndinin həyata keçirilməsi kontekstində Konvensiyanın 11ci maddəsi və 4-cü maddəsinin 3-cü bəndinin qərarlarına uyğun olaraq və Konvensiyanın maliyyə
mexanizminin idarəçiliyi ilə məşğul olan bir orqan və ya orqanlar vasitəsi ilə, inkişaf etmiş ölkələr olan
Tərəflər və Konvensiyanın 2-ci əlavəsinə daxil edilmiş digər inkişaf etmiş Tərəflər;
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a) 10-cu maddənin (a) bəndində göstərilən Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1 (a) bəndi üzrə
öhdəliklərin yerinə yetirilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələri təmsil edən Tərəflər tərəfindən sərf olunan
razılaşdırılmış xərclərin ödənilməsi üçün yeni və əlavə maliyyə ehtiyatları təqdim edir; və
b) inkişaf etməkdə olan ölkəni təmsil edən Tərəf və Konvensiyanın göstərilən 11-ci maddəsinə uyğun
olaraq qeyd olunan beynəlxalq orqan və ya orqanlar arasında razılaşdırılmış və 10-cu maddə ilə haşiyələnən
Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan razılaşdırılmış
bütün əlavə xərclərin ödənilməsi üçün inkişaf etməkdə olan ölkələri təmsil edən Tərəflər üçün zəruri hesab
edilən texnologiyaların təqdim olunması üçün belə maliyyə vəsaitini həmçinin təqdim edir.
Mövcud öhdəlikləri yerinə yetirərkən müvafiq və proqnozlaşdırılan və sair axınına yaranan tələbat və
inkişaf etmiş ölkələr hesab olunan Tərəflər arasında yükün bu günün müvafiq şəkildə bölüşdürülməsinin
mühümlüyü nəzərə alınır. Konvensiyanın maliyyə mexanizmi və idarə olunması ilə məşğul olan bir orqan
və orqanlar üçün Tərəflər Konfransının müvafiq qərarlarında göstərilən və o cümlədən bu Protokolun qərar
razılaşdırılan rəhbər göstərişlər bu bəndin qərarlarına təqdim olunur.
3. İnkişaf etmiş ölkələr sayılan Tərəflər və Konvensiyanın 2-ci əlavəsinə daxil edilmiş digər inkişaf
etmiş Tərəflər 10-cu maddənin həyata keçirilməsi üçün ikitərəfli regional və digər çoxşaxəli kanallar üzrə
maliyyə vəsaiti verə, inkişaf etməkdə olan ölkələr hesab edilən Tərəflər isə maliyyə vəsaiti ala bilər.
Maddə 12
1. Bu maddə ilə təmiz inkişaf mexanizmi müəyyənləşdirilir.
2. Təmiz inkişaf mexanizminin məqsədi stabil inkişafın təmin olunması və Konvensiyanın son
məqsədinə nail olmaq üçün köməklik göstərilməsində əlavə 1-ə daxil edilməmiş Tərəflərə yardım etmək,
3-cü maddəyə uyğun olaraq tullantıların məhdudlaşdırılması və ixtisarı üzrə müəyyən say öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsinin təmin olunmasında Əlavə 1-ə daxil edilməmiş Tərəflərə kömək göstərilməsindən
ibarətdir.
3. Təmiz inkişaf mexanizmi çərçivəsində:
a) Əlavə 1-ə daxil edilməmiş tullantıların sertifikatlaşdırılmış ixtisarına gətirib çıxaran layihələr üzrə
fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində alınan gəlirdən istifadə edirlər; və
b) Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən
Tərəflər Konfransının müəyyən etdiyi kimi 3-cü maddəyə uyğun olaraq tullantıların məhdudlaşdırılması və
ixtisarı üzrə müəyyən say öhdəliklərinin bir qisminin yerinə yetirilməsinə kömək məqsədi ilə layihələr üzrə
bu cür fəaliyyət nəticəsində tullantıların sertifikatlaşdırılmış ixtisarınndan istifadə edə bilərlər.
4. Təmiz inkişaf mexanizmi bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransı tərəfindən təyin ediləcək operativ orqanlar vasitəsilə sertifikatlaşdırılır.
5. Layihələr üzrə hər bir fəaliyyət növü nəticəsində tullantıların ixtisarı bu Protokolun Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı tərəfindən təyin ediləcək operativ orqanlar
vasitəsi ilə sertifikatlaşdırılır:
a) hər bir iştirakçı Tərəf tərəfindən bəyənilən könüllü iştirak əsasında;
b) iqlim dəyişmələri nəticələrinin yüngülləşdirilməsi ilə bağlı olan real ölçülə biləcək və uzun müddətli
üstünlüklər; və
c) layihələr üzrə sertifikatlaşdırılmış fəaliyyət növü mövcud olmadığı təqdirdə ola biləcək istənilən
ixtisarlara əlavə edilən tullantı ixtisarları əsasında.
6. Təmiz inkişaf mexanizmi lazım gəldikdə layihələr üzrə sertifikatlaşdırılmış fəaliyyət növlərinin
maliyyələşdirilməsi üçün təşkilat daxili kömək göstərir.
7. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı layihələr üzrə
fəaliyyətin yoxlanılması və azad təftiş vasitəsi ilə şəffaflıq, səmərəlilik və hesabatların verilməsi məqsədi
ilə 1-ci sessiyasında müvafiq üsul və şərtləri hazırlayır.
8. Bu Protokolun tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı layihələr üzrə
sertifikatlaşdırılmış fəaliyyət növlərində alınan gəlirin bir hissəsinin inzibati xərclərin ödənilməsi üçün, o
cümlədən adaptasiya ilə bağlı xərclərin ödənilməsində və iqlim dəyişmələri xoşagəlməz təsirlərinə qarşı
xüsusən həssas olan inkişaf etməkdə olan ölkələrlə təmsil olunan Tərəflər köməklik göstərilməsi məqsədi
ilə istifadə edilməsini təmin edir.
9. Təmiz inkişaf mexanizmində, o cümlədən yuxarıda qeyd olunan 3 (a) bəndində göstərilən
fəaliyyətdə və tullantıların sertifikatlaşdırılmış ixtisarının alınmasında özəl və/ və ya dövlət subyektləri
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iştirak edə bilər, bu iştirak təmiz inkişaf mexanizminin icra şurasının verəcəyi istənilən göstərişə müvafiq
olaraq həyata keçirilir.
10. 2000-ci ildən öhdəliklərin 1-ci fəaliyyət dövrünün başlanmasınadək olan mərhələdə tullantıların
sertifikatlaşdırılmış ixtisarı öhdəliklərin 1-ci fəaliyyət dövründə yerinə yetirilməsinin təmin olunması
məqsədi ilə kömək göstərilməsində istifadə edilə bilər.
Maddə 13
1. Konvensiyanın ali orqanı olan tərəflər Konfransı bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərir.
2. Bu Protokolun Tərəfləri olmayan Konvensiyanın Tərəfləri bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti
ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının istənilən sessiyanın işində müşahidəçi sifəti ilə iştirak edə bilər.
Tərəflər Konfransı bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə bu Protokol
haqqında qərarlar yalnız bu Protokolun Tərəfləri tərəfindən qəbul edilir.
3. Tərəflər Konfransı bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə bu
Protokolun Tərəfi olmayan və Konvensiya Tərəfini təmsil edən Tərəflər Konfransı Rəyasət heyətinin
istənilən üzvü bu Protokol Tərəflərinin öz aralarından seçdiyi əlavə üzvlə əvəz olunur.
4. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı bu Protokolun
həyata keçirilməsini mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilir və Protokolun səmərəli iştirakının yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan qərarları öz mandatı çərçivəsində verir. Bu Protokola müvafiq olaraq Konfrans
öz üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirir; və
a) Bu Protokolun qərarlarına müvafiq olaraq ona təqdim edilən bütün informasiyanı, Tərəflər
tərəfindən bu Protokolun həyata keçirilməsi prosesini, bu Protokolun yerinə yetirilməsi üçün keçirilən
tədbirlərin ümumi və xüsusən də ekoloji iqtisadi və sosial səmərəliliyini, o cümlədən Konvensiyanın
məqsədlərinə nail olunmasına onların kumulyativ təsiri və inkişaf səviyyəsini qiymətləndirir;
b) Konvensiyanın 7-ci maddəsinin 2-ci bəndi və 4-cü maddəsinin 2 (d) bəndinə uyğun olaraq nəzərdə
tutulan istənilən məsələləri Konvensiyanın məqsədi və yerinə yetirilməsi müddətində əldə olunan təcrübə,
elmi-texniki biliklərin inkişafı baxımından lazımi səviyyədə bu Protokol üzrə Tərəflərin öhdəliklərini
mütəmadi olaraq nəzərdən keçirir və bununla əlaqədar olaraq bu Protokolun yerinə yetirilməsi haqqında
daimi məruzələr qəbul edir və onları araşdırır.
c) Tərəflərin mövcud şərait, məsuliyyət və imkanlarında meydana çıxan mövcud fərqi və bu Protokol
üzrə onların müvafiq öhdəliklərini nəzərə alaraq iqlim dəyişmələri və onun nəticələri probleminin həlli
üçün Tərəflərin həyata keçirdiyi tədbirlər haqqında informasiya mübadiləsinə şərait yaradır və onu
genişləndirir;
d) iki və daha artıq Tərəfin xahişi ilə Tərəflərin mövcud imkan, şərait və məsuliyyət sahəsində
meydana çıxan fərqləri bu Protokol üzrə onların müvafiq öhdəliklərini nəzərə alaraq iqlim dəyişmələri və
onun nəticələri probleminin həll olunması üçün Tərəflərin həyata keçirdiyi tədbirlərin koordinasiyası
kömək göstərir;
e) Konvensiyanın məqsədləri və bu Protokolun qərarlarına uyğun olaraq, Konvensiyanın Tərəflər
Konfransının müvafiq qərarlarının, bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəf
Konfransı tərəfindən bəyəniləcək bu Protokolun səmərəli həyata keçirilməsi üçün müqayisəli
metodologiyaların işlənməsi və mütəmadi olaraq dəqiqləşdirilməsini tam dolğunluğu ilə nəzərə alaraq
fəaliyyəti genişləndirir və istiqamətləndirir;
f) bu protokolun yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan istənilən məsələlər üzrə tövsiyələr verir;
g) 11-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq əlavə maliyyə vəsaitinin səfərbərliyə alınması üçün
tədbirlər həyata keçirir;
h) bu Protokolun yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan köməkçi orqanları təsis edir.
i) lazım gəldikdə səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlar hökumətlərarası və qeyri-hökumət orqanlarının
xidmət və əməkdaşlığını və onların təqdim etdiyi informasiyanı sorğu və istifadə edir;
j) bu Protokolun yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan digər funksiyaları yerinə yetirir və Tərəflər
Konfransının qərarlarının nəticəsi olan istənilən məsələni nəzərdən keçirir.
5. Konvensiyaya uyğun olaraq, həyata keçirilən Tərəflər Konfransının prosedur qaydaları və maliyyə
prosedurları mutatis mutandis Protokoluna tətbiq edilir. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının konsensus əsasında digər bir qərara gəldiyi hallar istisna olmaqla;
1962

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

6. Katiblik bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının birinci
sessiyasını bu Protokolun qüvvəyə mindiyi vaxtdan etibarən başlanılması nəzərdə tutulan Tərəflər
Konfransının 1-ci sessiyası ilə eyni vaxtda çağırır. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət
göstərən Tərəflər Konfransının növbəti sessiyaları hər il və bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı digər qərar çıxarmadığı təqdirdə Tərəflər Konfransının növbəti
sessiyaları ilə eyni vaxtda keçirilir.
7. Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının
növbədənkənar sessiyaları bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransının bunu zəruri hesab etdiyi təqdirdə və yaxud katibliyin bu tələbnaməni Tərəflərə göndərdiyi
vaxtdan keçən altı ay ərzində, əgər bu tələb Tərəflərin ən azı 1/3-i tərəfindən dəstəklənərsə, bu zaman
Tərəflərdən 1-in yazılı tələbnaməsi əsasında çağırılır.
8. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik, BMT-in ixtisaslaşmış
müəssisələri və o cümlədən Konvensiyanın Tərəfləri hesab olunmayan belə təşkilatların üzvü olan və yaxud
onlarda müşahidəçi sifəti ilə iştirak edən istənilən dövlət bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə
fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının sessiyalarında müşahidəçi sifəti ilə təmsil oluna bilər.
Bu Protokolun fəaliyyət dairəsinə aid olan məsələlər üzrə səlahiyyət daşıyan və bu Protokolun Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının sessiyalarında müşahidəçi sifəti ilə təmsil
olunmaları haqqında öz arzularını katibliyə bildirmiş, milli və yaxud beynəlxalq hökumət və yaxud qeyrihökumət olmaqla istənilən orqan və yaxud təşkilatlara, yalnız iştirakçı Tərəflərin ən azı 1/3-nin narazılığı
istisna olunmaqla, Konfransın bütün sessiyalarında iştirak etməyə icazə verilir. Müşahidəçilərin
buraxılması və iştirakı yuxarıda göstərilən 5-ci bənddə nəzərdə tutulduğu kimi prosedur qaydaları ilə
nizamlanır.
Maddə 14
1. Konvensiyanın 8-ci maddəsinə uyğun olaraq təsir edilmiş katiblik bu Protokolun katibliyi sifəti ilə
fəaliyyət göstərir.
2. Konvensiyanın katibliyinin funksiyaları haqqında 8-ci maddənin 2-ci bəndi və katibliyin
fəaliyyətinin təşkili haqqında Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 3-cü bəndi mutatis mutandis Protokoluna
tətbiq edilib. Bununla yanaşı katiblik bu Protokola uyğun olaraq, üzərinə qoyulan funksiyaları da yerinə
yetirir.
Maddə 15
1. Konvensiyanın 9 və 10-cu maddələri əsasında təsis olunmuş elmi-texniki aspektlər üzrə
məsləhətləşmələrin aparılması üzrə köməkçi orqan və onların həyata keçirilməsi üzrə köməkçi orqan bu
Protokolun yerinə yetirilməsi üzrə köməkçi orqan kimi müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir. Konvensiyaya
uyğun olaraq bu iki orqanın fəaliyyətinə aid olan qərarlar mutatis mutandis Protokoluna tətbiq edilir. Elmitexniki aspektlər üzrə məsləhətləşmələr aparan köməkçi orqanın sessiya iclasları elmi-texniki aspekti üzrə
məsləhətləşmələr aparan köməkçi orqan və Konvensiyanın yerinə yetirilməsi üzrə köməkçi orqanın
iclaslarına müvafiq olaraq həyata keçirilir.
2. Bu Protokolun Tərəfləri sayılmayan Konvensiya Tərəfləri köməkçi orqanların istənilən sessiyasının
işində müşahidəçi sifəti ilə iştirak edə bilər. Köməkçi orqanların bu Protokolun köməkçi orqanlar sifəti ilə
fəaliyyət göstərdiyi tədbirdə bu Protokolla bağlı qərarlar yalnız bu Protokolun Tərəfləri hesab olunan
Tərəflər vasitəsi ilə qəbul edilir.
3. Konvensiyanın 9 və 10-cu maddələrinə uyğun olaraq təsis edilmiş köməkçi orqanlar bu Protokola
aid olan məsələlər üzrə öz funksiyalarını həyata keçirərkən, bu Protokolun hal-hazırda tərəfi hesab
edilməyən Tərəflər Konvensiyasını təmsil edən köməkçi orqanlar Bürosunun istənilən üzvü bu Protokolun
Tərəfləri tərəfindən öz sırasından seçilmiş əlavə üzvlə əlavə olunur.
Maddə 16
Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı Konvensiyasının
13-cü maddəsində göstərilən çoxtərəfli məsləhətləşmələrin bu Protokola tətbiq olunması məsələsi Tərəflər
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Konfransı tərəfindən qəbul edilə biləcək müvafiq qərarlar baxımından lazım gəldikdə bu prosesin
modifikasiyası məsələsini mümkün olan kimi nəzərdən keçirəcək. Bu Protokola tətbiq oluna biləcək
istənilən çoxtərəfli məsləhətləşmə prosesi 18-ci maddəyə uyğun olaraq təsis edilmiş prosedur və
mexanizmlərə xələl gətirmədən fəaliyyət göstərir.
Maddə 17
Tərəflər Konfransı tullantıların satış hesabatı və məruzələrin araşdırılması və təqdim olunması üçün
müvafiq prinsip, şərt, qayda və rəhbər prinsipləri müəyyənləşdirir. B əlavəsinə daxil edilmiş Tərəflər 3-cü
maddəyə əsasən öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədi ilə tullantıların satışında iştirak edə bilərlər.
İstənilən bu cür satış forması bu maddəyə uyğun olaraq tullantıların məhdudlaşdırılması və ixtisarı üzrə
müəyyən say öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə daxili fəaliyyəti tamamlayır.
Maddə 18
Bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransı 1-ci sessiyasında bu
protokol qərarlarının yerinə yetirilməsi hallarının aşkara çıxarılması üçün müvafiq səmərəli prosedur və
mexanizmləri və riayət etməmək hallarının səbəb, növ, dərəcə və tezliyini nəzərə alaraq baş verəcək
nəticələrin təxmini sadalanmasının işlənib hazırlanması yolu ilə bu cür qərarlara riayət etməmə hallarına
müvafiq reaksiyalar verir. Bu maddəyə uyğun olaraq icbari xarakter daşıyan nəticələrlə bitən istənilən
prosedur və mexanizmlər bu Protokola düzəlişlər vasitəsi ilə daxil edilir.
Maddə 19
Konvensiyanın mübahisələri nizama salınması haqqında 14-cü maddəsinin qərarları mutatis mutandis
protokoluna tətbiq edilir.
Maddə 20
1. İstənilən Tərəf bu Protokola düzəlişlər etmək təklifini verə bilər.
2. Bu Protokola düzəlişlər bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər
Konfransının növbəti sessiyasında həyata keçirilir. Katiblik qəbul olunmaq üçün təqdim edilən və
müşavirənin başlamasına ən azı 6 ay qalmış bu Protokola təklif olunan istənilən düzəlişin mətnini Tərəflərə
bildirir. Katiblik Konvensiyanın Tərəfləri və imza edən Tərəflərinə və məlumatlandırmaq üçün depozitari
Tərəfə təklif olunan düzəlişlərin mətnini də bildirir.
3. Tərəflər bu Protokola təklif olunan istənilən düzəlişlər üzrə razılıq əldə olunması üçün konsensus
əsasında mümkün olan hər bir işi görür. Konsensusun əldə olunmasına yönələn bütün cəhdlərin boşa çıxdığı
və razılaşmanın əldə olunmadığı təqdirdə, düzəliş son çıxış yolu kimi Tərəflərin qeyd olunan müşavirəsində
səsvermədə iştirak edənlərin 3/4 hissəsinin əksəriyyət səsi ilə qəbul edilir. Katiblik qəbul olunmaq üçün
onu bütün Tərəflərə müşayiət edən depozitari Tərəfə qəbul olunmuş düzəliş mətnini bildirir.
4. Düzəlişlərin qəbul olunması haqqında sənədlər mühafizə olunmaq üçün depozitari Tərəfə təhvil
verilir. Yuxarıda göstərilən 3-cü bəndə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş bu Protokolun Tərəflərin ən azı
3/4 hissəsi Tərəfindən qəbulu haqqında sənədin depozitari Tərəfindən qəbul edildiyi 90-cı gün bu sənədi
qəbul edən Tərəflər üçün qüvvəyə minir.
5. Düzəliş göstərilən Tərəfin sözügedən düzəlişin qəbul edilməsi haqqında sənədlərin
depozitari Tərəfə mühafizə üçün təqdim olunduğu təhvil gününün 90-cı günü bütün Tərəflər üçün qüvvəyə
minir.
Maddə 21
1. Bu Protokola əlavə onun ayrılmaz hissəsini təşkil edir və əgər digər məsələlər nəzərdə tutulmursa,
mövcud Protokola əsasən eyni zamanda ona edilən istənilən əlavələrə iqtibas deməkdir. Mövcud
Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra qəbul edilmiş istənilən əlavələr elmi, texniki, prosedur və yaxud
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inzibati məsələlərə aid olan təsviri xarakter daşıyan sadalama, forma və ya hər hansı digər materialla
məhdudlaşır.
2. Hər bir Tərəf bu Protokola əlavənin qəbul edilməsi haqqında təklif irəli sürə bilər və bu Protokola
olan əlavələrə düzəliş etmək təklifini verə bilər.
3. Bu Protokola əlavələr və protokol əlavələrinə edilən düzəlişlər bu Protokolun Tərəflər müşavirəsi
sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının növbəti sessiyasında qəbul edilir. Katiblik iclasın
başlanmasına ən azı 6 ay qalmış təklif olunan istənilən əlavənin və yaxud əlavəyə edilən istənilən düzəlişin
mətnini Tərəflərə bildirir. Katiblik həm də istənilən təklif olunana əlavə və yaxud əlavələrə edilən istənilən
düzəlişin mətnini Tərəflərə Konvensiyanı imza edən Tərəflərə və məlumatlandırmaq üçün depozitari Tərəfə
bildirir.
4. Tərəflər təklif olunan istənilən əlavə və yaxud istənilən düzəliş üzrə konsensus əsasında razılıq əldə
etmək üçün əlindən gələni əsirgəmir.
5. Konsensusa yönəlmiş bütün cəhdlər boşa çıxdıqda, razılaşma əldə olunmadıqda bu zaman əlavə və
yaxud əlavəyə düzəliş son çıxış yolu kimi Tərəflərin qeyd olunan iclasında səs vermədə iştirak edənlərin
3/4 hissəsinin böyük əksəriyyət səsi ilə qəbul edilir. Katiblik qəbul olunmuş əlavə və yaxud əlavəyə
düzəlişin mətninin qəbul olunması üçün bütün Tərəfləri müşayiət edən depozitari Tərəfə bildirir.
6. Yuxarıda göstərilən 3 və 4-cü bəndlərə müvafiq olaraq qəbul edilmiş (a) və (b) bəndlərindən başqa,
əlavə və yaxud əlavəyə düzəliş bu Protokolun bütün Tərəfləri üçün depozitari tərəfindən qeyd olunan əlavə
yaxud əlavəyə düzəlişin qəbul olunması haqqında Tərəflərə göndərdiyi bildirişdən yalnız 6 ay sonra
qüvvəyə minir, bu müddət ərzində qeyd olunan əlavə və yaxud əlavəyə edilən düzəlişi qəbul etmələri
haqqında depozitari tərəfə yazılı şəkildə öz bildirişini göndərən Tərəflər istisna olmaqla. Əlavə və yaxud
əlavəyə düzəliş onları qəbul etmək haqqında öz bildirişini ləğv edən Tərəflər üçün yalnız depozitor Tərəfin
bu bildirişin ləğvi barədə aldığı xəbərin 90-cı günü qüvvəyə minir.
7. Qəbul edilmiş əlavələr və yaxud əlavələrə düzəlişlər bu Protokola düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı
olduğu təqdirdə bu cür əlavə və yaxud əlavəyə bu Protokola edilən düzəliş qüvvəyə minənədək fəaliyyət
göstərmir.
8. Bu Protokolun (a) və (b) əlavələrinə edilən düzəlişlər, (b) əlavəsinə istənilən düzəlişin yalnız
sözügedən Tərəfin yazılı şəkildə yazıldıqdan sonra qəbul edilməsi şərti ilə 20-ci maddədə göstərilən
proseduralara uyğun olaraq qəbul edilir və qüvvəyə minir.
Maddə 22
1. Aşağıda göstərilən 2-ci bənddə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla hər bir Tərəf bir səsə malikdir.
2. İqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilatlar bu Protokolun Tərəfləri hesab olunan üzv olan
dövlətlərin ümumi miqdarına bərabər olan səs çoxluğu ilə onların səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə
səsvermədə iştirak edirlər. Bu cür təşkilat onun üzvü olan hər hansı bir dövlət öz səs hüququnun
istifadəsindən asılı olaraq səs hüququndan istifadə etmir və əksinə.
Maddə 23
Bu Protokolun depozitari funksiyalarını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi yerinə yetirir.
Maddə 24
1. Bu Protokol Konvensiyanın Tərəfləri hesab olunan iqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilatlar və
dövlətlər tərəfindən qəbul edilməsi və yaxud bəyənilməsi, təsdiq edilməsi və imza olunması üçün açıq
hesab olunur. O, 1998-ci il 16 mart tarixindən 15 mart 1999-cu ilədək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının NyuYorkda yerləşən mərkəzi idarəsində imzalanmaq üçün açıq hesab olunur. Bu Protokol imzalanması üçün
bağlanıldığı tarixin növbəti günü birləşmək üçün açılır. Təsdiq olunma, qəbul, bəyənilmə və yaxud
birləşdirilmə haqqında sənədlər mühafizə olunmaq üçün depozitariyə təhvil verilir.
2. Bu Protokolun Tərəfi hesab olunan, lakin bununla yanaşı heç bir üzv dövləti Protokolun tərəfi hesab
olunmayan iqtisadi inteqrasiya üzrə istənilən regional təşkilat bu Protokolda göstərilən bütün öhdəlikləri
daşıyır. Bir və ya bir neçə üzv dövləti bu Protokolun Tərəfləri hesab olunan bu cür təşkilatlar və onun üzv
dövlətləri bu Protokol üzrə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq vəzifələrin həyata
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keçirilməsini qərara alır. Bu cür hallarda göstərilən təşkilat və onun üzv dövlətləri bu Protokola uyğun
olaraq eyni zamanda müvafiq hüquqlardan istifadə etmək hüququna malik olmur.
3. Təsdiq, qəbul, bəyənilmə və yaxud qoşulma haqqında olan sənədlərində iqtisadi inteqrasiya üzrə
regional təşkilatlar bu Protokolla nizama salınan məsələlərə münasibətdə öz səlahiyyət hüdudlarını bildirir.
Bu təşkilatlar həmçinin depozitari Tərəfini məlumatlandırır, o isə öz növbəsində səlahiyyətləri çərçivəsində
hər hansı mühüm dəyişikliklər haqqında Tərəfləri xəbərdar edir.
Maddə 25
1. Bu Protokol Konvensiyanın ən azı 55 Tərəfi, o cümlədən karbon dioksid qazlarının ümumi
tullantısının ən azı 55%-nin öhdəsinə düşdüyü, Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər və 1990-cı il üçün Əlavə
1-ə daxil edilmiş Tərəflər tərəfindən təsdiq, qəbul, bəyənilmə və ya qoşulma sənədlərini mühafizə etmək
üçün təhvil verdikdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Bu maddənin məqsədlərinə görə 1990-cı il üçün Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflərin karbon dioksidin
ümumi tullantıları bu Protokolun qəbul olunduğu gün və yaxud Konvensiyanın 12-ci maddəsinə uyğun
olaraq təqdim olunan ilk milli məruzələrdən əvvəllər Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflərin bildirdiyi miqdar
deməkdir.
3. Yuxarıda göstərilən 1-ci bəndə uyğun olaraq, Protokolun qüvvəyə minməsi üçün lazım olan şərtlərin
yerinə yetirilməsindən sonra bu Protokolu təsdiqləyən, qəbul edən, bəyənən və yaxud ona qoşulan iqtisadi
inteqrasiya üzrə hər bir regional təşkilat və yaxud dövlət üçün bu Protokol təsdiq, qəbul, bəyənilmə və
yaxud qoşulma haqqında sənədlərin mühafizəyə təqdim edilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. İqtisadi inteqrasiya üzrə regional təşkilat tərəfindən mühafizə olunmağa təqdim edilən heç bir sənəd
bu maddənin məqsədləri üçün bu təşkilatın üzv dövlətləri tərəfindən qorunmaq üçün təhvil verilmiş
sənədlərə əlavə kimi nəzərdən keçirilmir.
Maddə 26
Bu Protokola düzəlişlərə yol verilmir.
Maddə 27
1. Bu və ya digər Tərəf üçün Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi 3 il ərzində istənilən vaxt bu Tərəf
depozitari tərəfə yazılı bildiriş göndərmək Protokoldan çıxa bilər.
2. İstənilən bu cür çıxış depozitari tərəfindən çıxış haqqında bildirişin alınmasından keçən bir il ərzində
və yaxud Protokoldan çıxış haqqında bildirişdə göstərilə biləcək daha sonrakı dövr ərzində qüvvəyə minir.
3. Konvensiyadan çıxan istənilən Tərəf bu Protokoldan da çıxmış hesab olunur.
Maddə 28
1. Mətn ingilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərində yazılıb. Əslinə müvafiq olan bu Protokolun
əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə mühafizə üçün təhvil verilir.
Kioto şəhərində 1997-ci il dekabrın11-də bağlanmışdır.
Göstərilən günlərdə bu Protokola öz imzalarını qoyan kifayət qədər səlahiyyətli, aşağıda imza edənlər
onu təsdiqləyir.
Əlavə A
Parnik qazları
Karbon dioksid (SO2)
Metan (SN4)
Azot mono oksid (N2O)
Karbonhidroftor (QFU)
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Karbonperftor (PFU)
Kükürd heksaftor (SF6)
Mənbələrin sektor və kateqoriyaları
Energetika
Yanacağın yandırılması
Energetika sənayesi
Emal sənayesi və tikinti
Nəqliyyat
Digər bölmələr və s.
Yanacağın hasili və daşınması zamanı sızmalar
Neft və təbii qaz və s.
Sənaye prosesləri
Dağ-mədən sənayesi məhsulları
Kimya sənayesi
Metallurgiya
Digər istehsal sahələri
Hallogenkarbon birləşmələri və kükürd heksaftor istehsalı
Hallogenkarbon birləşmələri və kükürd heksaftorun istehsalı
Həlledici və digər məhsulların istifadəsi
Kənd təsərrüfatı
İntestinal fermentasiya
Peyinin yığılması, saxlanılması və istifadəsi
Düyü istehsalı
Kənd təsərrüfatı torpaqları
Savanna yanğınlarının idarə olunması
Kənd təsərrüfatı tullantılarının sahələrində yandırılması və s.
Tullantılar
Torpaqdan möhkəm tullantıların çıxarılması
Qrunt sularının təmizlənməsi
Tullantıların yandırılması və s.
Əlavə B
TƏRƏF Tullantıların məhdudlaşdırılması və ixtisarı üzrə müəyyən say öhdəlikləri (baza ilə və ya
mərhələsi üçün faizlər)
Avstraliya ................................................................................................................................ 108
Avstriya ................................................................................................................................... 92
Belçika ..................................................................................................................................... 92
Bolqarıstan .............................................................................................................................. 92
Macarıstan .............................................................................................................................. 94
Almaniya ................................................................................................................................ 92
Yunanıstan .............................................................................................................................. 92
Danimarka .............................................................................................................................. 92
Avropa Birliyi ......................................................................................................................... 92
İrlandiya .................................................................................................................................. 92
İslandiya .................................................................................................................................. 110
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İspaniya ................................................................................................................................... 92
İtaliya ...................................................................................................................................... 92
Kanada .................................................................................................................................... 94
Latviya .................................................................................................................................... 92
Litva ........................................................................................................................................ 92
Lixtenşteyn ............................................................................................................................. 92
Lüksemburq ........................................................................................................................... 92
Monako ................................................................................................................................... 92
Hollandiya .............................................................................................................................. 92
Yeni Zelandiya........................................................................................................................ 100
Norveç ..................................................................................................................................... 101
Polşa ........................................................................................................................................ 94
Portuqaliya ............................................................................................................................. 92
Rusiya Federasiyası ................................................................................................................ 100
Rumıniya ................................................................................................................................ 92
Slovakiya ................................................................................................................................ 92
Sloveniya ................................................................................................................................. 92
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ...................................................... 92
Amerika Birləşmiş Ştatları ..................................................................................................... 93
Ukrayna .................................................................................................................................. 100
Finlandiya ............................................................................................................................... 92
Fransa ...................................................................................................................................... 92
Xorvatiya ................................................................................................................................. 95
Çexiya Respublikası ............................................................................................................... 92
İsveçrə ..................................................................................................................................... 92
İsveç ......................................................................................................................................... 92
Estoniya .................................................................................................................................. 92
Yaponiya ................................................................................................................................. 94
Bazar iqtisadiyyatına keçid prosesini həyata keçirən Tərəflər
TƏRƏFLƏR KONFRANSININ QƏBUL ETDİYİ
QƏRARLAR
(12-ci plenar iclası, 11 dekabr 1997-ci il)
QƏRAR 1/SR.3
İqlim Dəyişmələri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Çərçivə Konvensiyasına Kioto Protokolunun qəbulu
Tərəflər Konfransı
İqlim dəyişmələri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Çərçivə Konvensiyasının 4-cü maddəsinin (b)
və 2-ci maddəsinin (a) bəndlərini 1-ci sessiyada nəzərdən keçirərək və bu yarımbəndlərin müvafiq olmadığı
nəticəsinə gələrək,
3-cü sessiyada protokol və ya digər hüquqi sənəd qəbul edərək 2000-ci ildən sonrakı dövr ərzində
müvafiq tədbirlər həyata keçirmək üçün ona imkan verən prosesi başlamaq qərarına gəldiyi Berlin mandatı:
protokol üzrə təkliflər və sonrakı fəaliyyət üzrə qərarlar nəzərə alınmaqla Konvensiyanın 4-cü maddəsinin
2a və b bəndlərində göstərilən öhdəliklərin uyğunluğunun araşdırılması adlandırılan 1/TK.1 qərarına istinad
edərək,
bu prosesin məqsədlərindən birini Əlavə 1-ə daxil edilmiş inkişaf etmiş digər ölkələrin Konvensiyanın
Tərəflərinin öhdəlikləri üzrə 4-cü maddəsinin a və b bəndlərində göstərilənlərin möhkəmləndirilməsi,
siyasət və tədbirlərin işlənib hazırlanması, o cümlədən miqdar məhdudiyyətləri göstəricilərinin
müəyyənləşdirilməsi və Monreal Protokolu ilə nizama salınmayan mənbələrdə antropogen tullantıların və
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parnik qazlarının uducularla absorbsiyasının, məsələn, 2005, 2010, 2020-ci illər üçün konkret şəkildə
razılaşdırılmış müddət ərzində ixtisarının olduğunu aşağıda qeyd edərək,
Əlavə 1-ə daxil edilmiş Tərəflər üçün hər hansı yeni öhdəliyə gətirib çıxarmayacaq bu proses Berlin
mandatına müvafiq olmasına baxmayaraq, 4-cü maddənin 1-ci bəndi üzrə mövcud öhdəliyi təsdiqləyə və
4-cü maddənin 3-5 və 7-ci bəndlərini nəzərə alaraq stabil inkişafa nail olmaq üçün bu öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinə köməklik göstərəcəyini də xatırladaraq,
Berlin mandatı üzrə xüsusi qrupun 8-ci sessiyasındakı işi haqqındakı məruzəsini nəzərə alaraq,
Berlin mandatı üzrə xüsusi qrup sədri tərəfindən təqdim edilən məruzəni məmnuniyyətlə nəzərdən
keçirərək,
komitə fəaliyyətinin yekunu haqqında tam heyətli komitə sədrinin məruzəsini razılıqla nəzərə alaraq,
İqlim dəyişmələri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Çərçivə Konvensiyasının Kioto Protokolunun
tezliklə qüvvəyə minməsi üçün zəruri hazırlığın aparılmasını başa düşərək,
Argentinanın Buenos-Ayres şəhərində keçiriləcək Tərəflər Konfransının sessiyasının uğurla başa
çatması üçün vaxtında görülən tədbirlərin arzu olunduğunu anlayaraq,
1. Kioto Protokolunu qəbul etmək qərarını verir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin bu Protokolun hazırkı qərara əlavədə göstərilən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının depozitarisi olmasını və
16 mart 1998-ci ildən 15 mart 1999-cu ilədək Nyu-York şəhərində imzalanması üçün açılmasını xahiş edir.
3. İqlim dəyişmələri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Çərçivə Konvensiyasının bütün Tərəflərini
16 mart 1998-ci ildə və yaxud bundan sonrakı müddət ərzində ilk əlverişli vaxtda bu Protokolu imzalamağa,
təsdiq, qəbul və ya bəyənilmə, müvafiq hallarda isə qoşulma haqqında sənədlərin mühafizə olunması üçün
mümkün qədər tez bir zamanda təqdim etməyə dəvət edir.
4. Konvensiya Tərəfləri olmayan dövlətləri Protokolun Tərəfləri olmaq üçün təxirəsalınmadan
Konvensiyanı təsdiq etməyə və yaxud ona qoşulmağa dəvət edir.
5. Elmi-texniki aspektlər üzrə məsləhətləşmələr aparan köməkçi orqanın sədrinə və Protokolun yerinə
yetirilməsi üzrə köməkçi orqanın sədrinə 1998-1999-cu illəri əhatə edən ikiillik proqram üzrə təsdiq
olunmuş büdcə və onunla bağlı olan katibliyin fəaliyyət proqramı nəzərə alınmaqla aşağıda göstərilən
məsələlər üzrə Tərəflər Konfransının 4-cü sessiyasında baxılması zəruri olan hazırlıq işləri üzrə katibliyə
rəhbər göstərişlər verilməsini və bu işin müvafiq köməkçi orqanlar arasında müvafiq şəkildə
bölüşdürülməsini xahiş edir:
a) mənbələrdən çıxan tullantılar və parnik qazlarının uducularla absorbsiyası ilə bağlı olan insan
fəaliyyətinin bu və ya digər əlavə növlərinə aid olan rəhbər prinsiplərin, qayda və şərtlərin
müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı torpaqları, torpaqdan istifadə və meşə təsərrüfatında istifadə olunan
dəyişikliklər miqdarı Konvensiyanın 1-ci əlavəsinə daxil edilmiş Protokolun Tərəfləri üçün nəzərdə tutulan
miqdara əlavə edilir və yaxud Protokolun 3-cü maddəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulduğu kimi bu
miqdardan çıxılır;
b) Protokolun 17-ci maddəsinin yerinə yetirilməsi zamanı tullantı satışının hesabatı və məruzələrin
yoxlanılması və təqdim olunması üçün müvafiq prinsiplər, qayda və şərtlər və xüsusi ilə də rəhbər
prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi;
c) Konvensiyanın 1-ci əlavəsinə daxil edilmiş Protokolun istənilən Tərəfi hər hansı bir digər Tərəfə
Protokolun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, iqtisadiyyatın istənilən bölməsində mənbələrdən çıxan
antropogen tullantıların ixtisarına və yaxud parnik qazlarının uducularla antropogen absorbsiyasının
artırılmasına yönələn layihələr nəticəsində əldə olunan tullantı ixtisar vahidlərinin təqdimi və yaxud qəbulu
üçün rəhbər prinsiplərin hazırlanması;
d) öhdəliklərin fəaliyyət dövrü ərzində ayrı-ayrı layihələrin tullantılara göstərdiyi mühüm proporsional
təsirin olduğu protokolun (b) əlavəsində göstərilən Tərəflərin qərarlarının nəzərə alınması üçün lazım
olduqda bu cür metodologiyalarla bağlı qərarların qəbul edilməsi;
e) Protokolun 12-ci maddəsinin 10-cu bəndinin nəticələrinin analizi.
6. Elmi-texniki aspektlər üzrə məsləhətləşmələr aparan köməkçi orqanın sədri və Protokolun yerinə
yetirilməsi üzrə köməkçi orqanın sədrinin Protokola müvafiq olaraq üzərinə qoyulan öhdəliyi Tərəflər
müşavirəsi sifəti ilə fəaliyyət göstərən Tərəflər Konfransının Protokolu qüvvəyə mindiyi 1-ci sessiyada
yerinə yetirilməsi üçün, onlar arasında hazırlıq işlərinin aparılması üçün bölgünün edilməsi haqqında bu
orqanların 8-ci sessiyasında birgə təklif irəli sürməsini xahiş edir.
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QƏRAR 2/SR.3
Kioto Protokolu ilə bağlı olan metodoloji məsələlər
Tərəflər Konfransı
4/TK.1 və 9/TK.2 qərarlarına istinad edərək,
elmi-texniki aspektlər üzrə məsləhətləşmələrin aparılması üçün köməkçi orqanın 4-cü sessiyasında
qəbul edilmiş müvafiq nəticələrini bəyənərək,
1. Monreal Protokolu ilə nizamlanmayan mənbələrdən çıxan antropogen tullantıları və parnik
qazlarının uducularla absorbsiyası haqqında göstəricilərin hesaba alınması və təqdimi zamanı İqlim
Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspertlər Qrupunun 1996-cı il parnik qazlarının milli kadastrı üçün
Tərəflərin yenidən nəzərdə keçirilən rəhbər prinsipləri tətbiq etməsinin zəruriliyini yenidən təsdiq edir;
2. Göstəricilər mövcud olduqda karbonhidroftor, karbonperftor və kükürd heksoftorid tullantıların
faktiki olaraq hesablanması və tullantılar haqqında göstəricilərin təqdimi zamanı onlardan istifadə etməyin
zəruriliyini təsdiqləyir. Zəruri göstərici mənbələrinin yaradılması üçün Tərəflər bütün qüvvələri
səfərbərliyə almalıdırlar;
3. Qlobal istiləşmə potensiallarının (1995-ci ildə MQEİK PQP-nin həcminin) qiymətləndirilməsi
haqqında İqlim dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspertlər Qrupunun 100 illik dövr ərzində parnik
qazlarının təsirinə əsaslanan qlobal istiləşmə potensialının hesablanması ilə bağlı immanent və mürəkkəb
qeyri-müəyyənlik amillərini nəzərə alaraq 2-ci məruzəsində təqdim edilən potensial kimi qəbul etməyin
zəruri olduğunu yenidən təsdiq edir.
4. 1996-cı il parnik qazlarının milli kadastrı üçün İqlim dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspertlər
Qrupunun yenidən baxılmış rəhbər prinsiplərinə uyğun olaraq beynəlxalq daşımaları həyata keçirən, dəniz
və ya hava gəmilərinə satılan bunker yanacağı ilə bağlı olan tullantıları milli yekun göstəricilərinə daxil
etmək yox, ayrıca xəbər verməyi xatırladır, o cümlədən elmi-texniki aspektlər üzrə məsləhətləşmələr
aparan köməkçi orqan Tərəflərin parnik qazlarının ümumi kadastrına bu tullantıların daxil edilməsi
haqqında məsələyə yenidən baxılmasını davam etdirməyə israrla dəvət edir.
5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə uyğun olaraq həyata keçirilən çoxtərəfli
əməliyyatlar nəticəsində yaranan tullantıların milli göstəricilərə daxil edilməyərək ayrıca xəbər veriləcəyini
qərara alır; əməliyyatlarla bağlı digər tullantılar bir və ya daha çox iştirakçı Tərəfin tullantılar haqqında
milli yekun göstəricilərinə daxil edilir;
QƏRAR 3/TK.3
Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 8 və 9-cu bəndlərinin həyata keçirilməsi
Tərəflər Konfransı,
İqlim dəyişmələri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Çərçivə Konvensiyasının 4-cü maddəsinin 8 və
9-cu bəndlərinin qərarını göstərərək,
«Berlin mandatı»nın 1 (b) bəndi və Konvensiyanın 3-cü maddəsinin qərarını qeyd edərək,
1. Protokolun yerinə yetirilməsi üzrə Köməkçi orqanın 8-ci sessiyasında Konvensiyanın 4-cü
maddəsinin 8 və 9-cu bəndlərində göstərilən inkişaf etməkdə olan ölkələr hesab edilən Tərəflərin iqlim
dəyişmələrin mənfi nəticələri və/ yaxud cavab tədbirlərinin icra edilməsi nəticələri ilə yaranan xüsusi tələb
və ehtiyacının nəzərə alınması üçün zəruri olan tədbirlərin müəyyən və aşkar edilməsi prosesini başlamağı
xahiş edir.
2. Protokolun yerinə yetirilməsi üzrə Köməkçi Orqandan bu prosesin yekun nəticələri haqqında
Tərəflər Konfransının 4-cü sessiyasına məruzə təqdim etməyi xahiş edir.
3. Tərəflər Konfransının 4-cü sessiyasında bu prosesin gedişində çıxarılan nəticə və təkliflər əsasında
tədbirlər haqqında qərar qəbul etməyə çağırır.
ÜÇÜNCÜ SESSİYANIN İŞİ HAQQINDA
TƏRƏFLƏR KONFRANSININ HESABATI
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Cədvəl:
Kioto Protokolunun 25-ci maddəsinin məqsədləri üçün 1990-cı ildə əlavə 1-ə daxil
edilmiş, Tərəflərin karbon dioksidin ümumi tullantıları
Tərəf

Tullantılar

FAİZ hİssəsİ

Avstraliya
Avstriya
Belçika
Bolqarıstan
Macarıstan
Almaniya
Yunanıstan
Danimarka
İrlandiya
İslandiya
İspaniya
İtaliya
Kanada
Latviya
Lixtenşteyn
Lüksemburq
Monako
Niderland
Yeni Zelandiya
Norveç
Polşa
Portuqaliya
Rusiya Federasiyası
Rumıniya
Slovakiya
Böyük Britaniya Və Şimali
İrlandiya Birləşmiş
Krallığı
Amerika Birləşmiş Ştatları
Finlandiya
Fransa
Çexiya Respublikası
İsveçrə
İsveç
Estoniya
Yaponiya
Cəmi

288 965
59 200
113 405
82 990
71 673
1 012 443
82 100
52 100
30 719
21 72
260 654
428 941
457 441
22 976
208
11 343
71
167 600
25 530
35 533
414 930
42 148
2 388 720
171 103
58 278
58 4078

2,1
0,4
0,8
0,6
0,5
7,4
0,6
0,4
0,2
0,0
1,9
3,1
3,3
0,2
0,0
0,1
0,0
1,2
0,2
0,3
3,0
0,3
17,4
1,2
0,4
4,3

4 957 022
53 900
366 536
169514
43 600
61 256
37 797
1 173 360
13 728 306

36,1
0,4
2,7
1,2
0,3
0,4
0,3
8,5
100,0

Göstəricilər 1997-ci il 11 dekabr və ya daha erkən tarixli ilk milli Xəbərlərdə, əlavə 1-ə daxil edilmiş
34 Tərəf tərəfindən təqdim olunan və katiblik tərəfindən bir neçə sənəddə (A/AS.237/81;
FCCC/CP/1996/12 Əlavə 2 və FCCC/V/1997/6) qruplaşdırılan informasiyaya istinad edir. Məlumatların
bəzisi mənbələrdən çıxan karbon dioksid tullantıları və torpaqdan istifadə və meşə təsərrüfatı sahəsində baş
verən dəyişiklik kateqoriyaları ilə tullantıların uducularla absorbsiyası üzrə göstəriciləri özündə
cəmləşdirir. Lakin informasiyanın müxtəlif ötürülmə yollarını nəzərə alaraq bu göstəricilər cədvələ daxil
edilməmişlər.
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Xarici qanunvericilik barədə məlumatlandırma haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1968-ci il iyunun 7-də London şəhərində imzalanmış "Xarici
qanunvericilik barədə məlumatlandırma haqqında Avropa Konvensiyası"na qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 iyun 2000-ci il
№ 895-IQ
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1973

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1974

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1975

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1976

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1977

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1978

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Avtonəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum olunmanın beynəlxalq nəticələri
haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1976-ci il iyunun 3-də Brüssel şəhərində imzalanmış "Avtonəqliyyat
vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum olunmanın beynəlxalq nəticələri haqqında Avropa
Konvensiyası"na qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 iyun 2000-ci il
№ 896-IQ
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1980

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1981

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1982

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1983

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1984

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1985

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1995-ci il fevralın 1-də Strasburq şəhərində imzalanmış "Milli azlıqların
müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası"na bu Qanunun 2-ci bəndində verilən bəyanatla qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikası ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olduğunu təsdiqləyərək, insan hüquq və
azadlıqlarına rəğbət bəsləyərək bəyan edir ki, "Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə
Konvensiyası"nın ratifikasiyası və onun müddəalarının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə, onun daxili və xarici təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilən hər hansı
hərəkətləri istisna edir.
3. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 iyun 2000-ci il
№ 897-IQ
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Azərbaycan
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1987

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1988

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1989

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1990

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1991

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1992

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1993

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1994

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1995

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1996

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Köçürmə və adi Veksel haqqında Vahid Qanun barədə" Konvensiyaya qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Köçürmə və adi Veksel haqqında Vahid Qanun barədə" 1930-cu il iyunun
7-də Cenevrə şəhərində qəbul olunmuş Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 may 2000-ci il
№ 871-IQ

1997

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1998

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1999

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2000

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2001

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2002

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2003

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2004

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2005

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2006

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2007

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2008

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2009

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2010

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2011

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2012

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2013

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2014

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2015

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2016

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2017

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2018

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2019

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2020

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2021

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
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"Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya və göstərilən Konvensiyaya Düzəliş Protokoluna qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem
haqqında" 1983-cü il iyulun 14-də Brüssel şəhərində imzalanmış Beynəlxalq Konvensiyaya və göstərilən
Konvensiyaya 1986-cı il iyunun 24-də Brüssel şəhərində qəbul olunmuş Düzəliş Protokoluna qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 may 2000-ci il
№ 872-IQ
Malların təsviri və kodlaşdırılması üzrə harmonikləşdirilmiş sistem haqqında
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
(1983-cü il iyunun 14-də Brüsseldə hazırlanmışdır)
PREAMBULA
Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının himayədarlığı altında təsis edilmiş bu Konvensiyaya ilə Razılığa qələn
Tərəflər,
beynəlxalq ticarətə kömək etməyi arzulayaraq,
xüsusilə də, beynəlxalq ticarətə aid statistik məlumatların toplanması, müqayisəsi və təhlilinə kömək
etməyi arzulayaraq,
beynəlxalq ticarət prosesində bir təsnifat sistemindən digərinə keçid zamanı malların yenidən təsviri,
təsnifatı və kodlaşdırılmasına görə xərcləri azaltmağı, ticarət sənədləşməsinin standartlaşdırılmasına və
statistik məlumatların ötürülməsinə kömək etməyi arzulayaraq,
texnologiyada və beynəlxalq ticarətin strukturunda baş verən dəyişikliklərin 1950-ci il dekabrın 15-də
Brüsseldə imzalanmış Gömrük Tariflərində Malların Təsnifatı üçün Nomenklatura haqqında Konvensiyada
geniş dəyişikliklər aparılmasını tələb etdiyini nəzərə alaraq,
hökumət və ticarət dairələri tərəfindən gömrük və statistika məqsədləri üçün tələb olunan təfərrüat
dərəcəsinin yuxarıda adı çəkilən Konvensiyaya əlavə edilmiş Nomenklaturada qeyd edilmiş çərçivələrdən
kənara çıxdığını nəzərə alaraq,
beynəlxalq ticarət danışıqlarının məqsədləri üçün dəqiq və müqayisə edilə bilən məlumatların
vacibliyini qəbul edərək,
Harmonikləşdirilmiş Sistemin yük daşımalar üzrə tariflərin və müxtəlif nəqliyyat vasitələrə dair
nəqliyyat statistikası məqsədləri ilə istifadəsi üçün nəzərdə tutulduğunu qəbul edərək,
Harmonikləşdirilmiş Sistemin mallarının təsviri və kodlaşdırılması üzrə ticarət sistemlərində mümkün
qədər geniş istifadə üçün nəzərdə tutulduğunu qəbul edərək,
Harmonikləşdirilmiş Sistemin idxal və ixrac ticarəti və istehsal statistikaları arasında mümkün qədər
sıx qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulduğunu qəbul edərək,
Harmonikləşdirilmiş Sistem və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı
(BSTT) arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin saxlanılmalı olduğunu nəzərə alaraq,
beynəlxalq ticarətlə bağlı müxtəlif dairələrin istifadəsi üçün yararlı olan kombinə edilmiş tarif-statistik
nomenklaturanın tətbiq edilməsi vasitəsi ilə yuxarıda göstərilmiş tələbatların ödənilməsinin arzu edilən
olduğunu nəzərə alaraq,
Harmonikləşdirilmiş Sistemin texnologiya və beynəlxalq ticarət strukturunda baş verən dəyişikliklər
baxımından müasir tələblərə cavab verən səviyyədə saxlanılmasının təmin edilməsi vacibliyini nəzərə
alaraq,
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Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının təsis etdiyi harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitənin bu sahədə
gördüyü işləri nəzərə alaraq,
göstərilən Nomenklatura haqqında Konvensiyanın həmin məqsədlərin müəyyən hissəsinə nail
olmaqda səmərəli vasitə olduğunu təsdiq etməklə arzu edilən nəticələrin əldə edilməsi üçün yeni beynəlxalq
Konvensiyanın imzalanmasının ən yaxşı vasitə kimi olduğunu hesab edərək,
aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:
Maddə 1
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
(a) «Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem», (sonrakı yazılışlarda
«Harmonikləşdirilmiş Sistem» adlanacaq) — tərkibinə başlıqlar, yarımbaşlıqlar və onlara aid rəqəmli
kodlar, bölmə, fəsil və yarımbaşlıqlara aid qeydlər, habelə bu Konvensiyaya Əlavədə verilən
Harmonikləşdirilmiş Sistemin şərhi üçün Ümumi Qaydalar daxil olan Nomenklatura;
(b) «Gömrük tarif nomenklaturası» — idxal edilən mallara görə gömrük rüsumlarının alınması üçün
Razılığa qələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq işlənib hazırlanmış Nomenklatura;
(c) «statistik nomenklatura» — idxal və ixrac üzrə ticarət statistikası üçün məlumatların toplanması
məqsədi ilə Razılığa qələn Tərəfin işləyib hazırladığı mal nomenklaturaları;
(d) «kombinə edilmiş tarif-statistik nomenklatura» — istifadəsi Razılığa qələn Tərəfin idxal zamanı
malların bəyan edilməsi üçün qanuni olaraq tələb etdiyi gömrük-tarif və statistik nomenklaturalarını özündə
birləşdirən nomenklatura;
(e) «Şuranın təsis edilməsi haqqında Konvensiya» — Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının təsis edilməsi
haqqında 1950-ci il dekabrın 15-də Brüsseldə hazırlanmış Konvensiya;
(f) «Şura» — yuxarıda (e) bəndində göstərilən Gömrük Əməkdaşlıq Şurası;
(g) «Baş katib» — Şuranın Baş katibi;
(h) «Ratifikasiya» -ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilmə.
Maddə 2
Əlavə
Bu Konvensiyaya Əlavə onun ayrılmaz tərkib hissəsidir və Konvensiyaya edilən hər bir istinada
Əlavəyə edilən istinad da daxildir.
Maddə 3
Razılığa qələn Tərəflərin öhdəlikləri
1. 4-cü maddədə sadalanan istisnaları nəzərə almaq şərti ilə:
(a) Hər bir Razılığa qələn Tərəf öhdəsinə götürür ki, bu maddənin (s) bəndində qeyd edilən hallar
istisna olmaqla, onun gömrük-tarif və statistika nomenklaturaları bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi
tarixdən etibarən Harmonikləşdirilmiş Sistemə uyğun olacaq.
Bununla da, o, özünün gömrük-tarif və statistika nomenklaturalarına münasibətdə
(i) Harmonikləşdirilmiş Sistemin bütün başlıqlarını və yarımbaşlıqlarını, heç bir əlavə və dəyişiklik
etmədən, onlara aid rəqəmli kodlarla birlikdə istifadə etməyi;
(ii) Harmonikləşdirilmiş Sistemin şərhi üçün Ümumi Qaydaları, habelə bölmə, fəsil və yarımbaşlıqlara
aid bütün qeydləri tətbiq etməyi və Harmonikləşdirilmiş Sistemin bölmə, fəsil, başlıq və ya
yarımbaşlıqlarının əhatə dairəsini dəyişməməyi; və
(iii) Harmonikləşdirilmiş Sistemdə göstərilmiş rəqəmlər ardıcıllığına əməl etməyi öhdəsinə götürür.
(b) Hər bir Razılığa qələn Tərəf öz idxal və ixrac ticarətinə aid statistik məlumatları
Harmonikləşdirilmiş Sistemin altırəqəmli koduna, yaxud bu cür məlumatların dərc edilməsinin
kommersiya sirri və ya dövlət təhlükəsizliyi mənafeyi kimi müstəsna səbəblərə görə qadağan edilmədiyi
təqdirdə, həmin Tərəfin təşəbbüsü ilə bundan da geniş təfərrüatlı təsnifata uyğun olaraq dərc edir.
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(c) Bu maddədə heç nə Razılığa qələn Tərəfdən, onun kombinə edilmiş tarif-statistik nomenklaturası
yuxarıda (a) (i), (a) (ii) və (a) (iii) bəndlərində göstərilmiş öhdəliklərə uyğun gəldiyi təqdirdə,
Harmonikləşdirilmiş Sistemin yarımbaşlıqlarından istifadə etməyi tələb etmir.
2. Bu maddənin 1(a) bəndində göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirərkən hər bir Razılığa qələn Tərəf
onun milli qanunvericiliyində Harmonikləşdirilmiş Sistemin tətbiq edilə bilməsi üçün mətndə zəruri ola
biləcək dəyişikliklər apara bilər.
3. Bu maddədə heç nə Razılığa qələn Tərəfə onun gömrük-tarif və ya statistik nomenklaturalarında
malların Harmonikləşdirilmiş Sistemdə nəzərdə tutulduğundan da yüksək səviyyədə təsnifatı üzrə
yarımbölmələr yaratmağı, həmin bu yarımbölmələrin bu Konvensiyaya Əlavədə göstərilən altırəqəmli
koddan kənar səviyyədə əlavə edilməsi və kodlaşdırılması şərti ilə, qadağan etmir.
Maddə 4
İnkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən qismən tətbiq edilmə
1. İnkişaf etməkdə olan ölkə kimi hər bir Razılığa qələn Tərəf xarici ticarət strukturunu və inzibatitəsərrüfat imkanlarını nəzərə almaqla Harmonikləşdirilmiş Sistemin yarımbaşlıqlarının hamısının və ya
müəyyən hissəsinin tətbiqini zəruri ola biləcək müddətə təxirə sala bilər.
2. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Harmonikləşdirilmiş Sistemi qismən tətbiq etməyi seçən
hər bir inkişaf etməkdə olan ölkə - Razılığa qələn Tərəf bu Konvensiyanın ona münasibətdə qüvvəyə
mindiyi tarixdən və ya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilənləri nəzərə almaqla, özünün lazım bildiyi hər
hansı başqa müddətdən etibarən beş il ərzində altırəqəmli Harmonikləşdirilmiş Sistemin bütövlükdə tətbiqi
üçün bacardığı bütün səyləri göstərməyə razılıq verir.
3. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Harmonikləşdirilmiş Sistemi qismən tətbiq etməyi seçən
hər bir inkişaf etməkdə olan ölkə - Razılığa qələn Tərəf istənilən birtireli yarımbaşlıqlarda olan ikitireli
yarımbaşlıqlardan və ya istənilən başlıqlarda olan birtireli yarımbaşlıqların hamısını tətbiq edir, ya da heç
birini tətbiq etmir. Bu cür qismən tətbiq etmə hallarında Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə kodun tətbiq
edilməyən həmin hissənin altıncı rəqəmi və ya beşinci və altıncı rəqəmi müvafiq olaraq «0» və «00» ilə
əvəz olunur.
4. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Harmonikləşdirilmiş Sistemi qismən tətbiq etməyi seçən
hər bir inkişaf etməkdə olan ölkə - Razılığa qələn Tərəf olduqdan sonra hazırki Konvensiyanı ona
münasibətdə qüvvəyə mindiyi tarixdən tətbiq etməyəcəyi haqqında Baş katibi xəbərdar edir və o, eyni
zamanda, həmin vaxtdan tətbiq edəcəyi yarımbaşlıqlar haqqında da Baş Katibi xəbərdar edir.
5. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Harmonikləşdirilmiş Sistemi qismən tətbiq etməyi seçən
hər bir inkişaf etməkdə olan ölkə Razılığa qələn Tərəf olduqdan sonra Baş katibi xəbərdar edə bilər ki, o,
hazırki Konvensiyanın ona münasibətdə qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı üç il müddətində altırəqəmli
Harmonikləşdirilmiş Sistemi tam həcmdə tətbiq edəcəyini rəsmi olaraq öhdəsinə götürür.
6. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Harmonikləşdirilmiş Sistemi qismən tətbiq edən hər bir
inkişaf etməkdə olan ölkə - Razılığa qələn Tərəf özünün tətbiq etmədiyi yarımbaşlıqlar üzrə 3-cü maddədən
irəli gələn öhdəliklərdən azad olunur.
Maddə 5
İnkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki yardım
İnkişaf etmiş ölkə olan Razılığa qələn Tərəf inkişaf etməkdə olan ölkələrə onların xahişi ilə qarşılıqlı
razılaşdırılmış şərtlərlə kadr hazırlanması, habelə onların milli nomenklaturalarının Harmonikləşdirilmiş
Sistemlə uyğunlaşdırılması, bu cür nomenklaturaların Harmonikləşdirilmiş Sistemdə edilmiş düzəlişlərə
uyğun müasir tələblərə cavab verən səviyyədə saxlanılması və ya hazırkı Konvensiyanın müddəalarının
tətbiqi üzrə məsləhətlər verilməsi kimi sahələrdə texniki yardım göstərir.
Maddə 6
Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitə
1. Bu Konvensiyaya uyğun olaraq Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitə adlandırılan və Razılığa
qələn Tərəflərin hər birinin nümayəndələrindən ibarət olan Komitə təsis edilir.
2030

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2. Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitə adətən ildə iki dəfədən az olmayaraq yığılır.
3. Razılığa qələn Tərəflər başqa cür qərar qəbul etməyirsə, Komitənin iclasları Baş katib tərəfindən
çağırılır və Şuranın mənzil-qərargahında keçirilir.
4. Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitədə hər bir Razılaşın Tərəf bir səsə malikdir; bununla belə,
bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Gömrük və ya İqtisadi İttifaq, həmçinin belə İttifaqın bir və ya bir neçə
üzv dövlətlərinin Razılığa qələn Tərəflər kimi çıxış edə biləcəyi hər hansı bir gələcək Konvensiyanın işinə
ziyan vurmadan, bu cür Razılığa qələn Tərəflər birlikdə ancaq bir səsə malikdir. Eyni qaydada, Razılığa
qələn Tərəf olmaq hüququ olan Gömrük və İqtisadi İttifaqın bütün üzv dövlətləri 11-ci (b) maddəsinin
müddəalarına uyğun olaraq Razılığa qələn Tərəf olduqda birlikdə yalnız bir səsə malikdirlər.
5. Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitə öz sədrini, həmçinin Sədrin biri və ya bir neçə müavinini
seçir.
6. Komitə, üzvlərinin üçdə iki hissəsinin səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarı ilə öz Prosedur Qaydalarını
müəyyən edir. Bu yolla müəyyən olunmuş Prosedur Qaydaları Şura tərəfindən təsdiq edilir.
7. Komitə öz işində müşahidəçi kimi iştirak etməyə lazım bildiyi hökumətlərarası və ya digər
beynəlxalq təşkilatları dəvət edir.
8. Zəruri hallarda Komitə, xüsusən də 7-ci maddənin 1 (a) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq
Yarımkomitələr və ya İşçi Qrupları yaradır və bu cür Yarımkomitələr və İşçi Qrupların üzvlərini, seçki
hüququnu və Prosedur Qaydalarını müəyyən edir.
Maddə 7
Komitənin funksiyaları
1. 8-ci maddənin müddəalarını nəzərə almaqla, Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitə aşağıdakı
funksiyalara malikdir:
(a) xüsusən də iştirakçıların tələbatlarını, beynəlxalq ticarətin strukturunda və texnologiyasında
dəyişiklikləri nəzərə almaqla, bu Konvensiyaya arzu edilən hesab etdiyi düzəlişlər təklif etmək;
(b) Harmonikləşdirilmiş Sistemin şərhinə aid İzahedici Qeydlər, Təsnifat üzrə Rəylər və digər
məsləhətlər işləyib hazırlamaq;
(c) Harmonikləşdirilmiş Sistemin birmənalı şərhini və tətbiqini təmin etmək məqsədilə tövsiyələr
işləyib hazırlamaq;
(d) Harmonikləşdirilmiş Sistemin tətbiqinə aid məlumatları müqayisə etmək və yaymaq;
(c) Razılığa qələn Tərəflərə, Şuranın üzv dövlətlərinə, habelə öz işində iştirakını lazım bildiyi
hökumətlərarası və ya beynəlxalq təşkilatlara Harmonikləşdirilmiş Sistemdə malların təsnifatına aid bütün
məsələlər üzrə öz təşəbbüsü və ya kiminsə xahişi ilə məlumat və tövsiyələr vermək;
(f) Şuranın hər bir sessiyasında, təklif olunan düzəlişlər, İzahedici Qeydlər, Təsnifat üzrə Rəylər və
digər məsləhətlər də daxil olmaqla, öz fəaliyyəti haqqında hesabat vermək;
(g) Harmonikləşdirilmiş Sistemə münasibətdə Şuranın və ya Razılığa qələn Tərəflərin zəruri hesab
etdiyi digər səlahiyyət və funksiyaları həyata keçirmək.
2. Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitənin büdcə xərcləri tələb edən inzibati qərarları Şura
tərəfindən təsdiq edilir.
Maddə 8
Şuranın rolu
1. Şura bu Konvensiyaya Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitənin işləyib hazırladığı düzəlişlər
haqqında təkliflərə baxır və Konvensiyanın Razılığa qələn Tərəfi olan hər hansı Şura üzvü bu təkliflərin
hamısının və ya müəyyən bir hissəsinin təkrar müzakirə üçün Komitəyə qaytarılmasını tələb etmirsə, 16-cı
maddədə nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq onları Razılığa qələn Tərəflərə tövsiyə edir.
2. Harmonikləşdirilmiş Sistemin şərhinə aid İzahedici Qeydlər, Təsnifat üzrə Rəylər və digər
məsləhətlər, habelə Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitənin sessiyasının gedişində 7-ci maddənin 1-ci
bəndinin müddəalara uyğun olaraq hazırlanmış, Harmonikləşdirilmiş Sistemin birmənalı şərhi və tətbiqini
təmin etmək məqsədi daşıyan tövsiyələr, sessiya başa çatdığı andan sonrakı iki ay ərzində Konvensiyanın
heç bir Razılığa qələn Tərəfi həmin məsələni Şuranın müzakirəsinə verməyi tələb etmirsə, Şura tərəfindən
təsdiq olunmuş hesab olunur.
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3. Bu Maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olan hər hansı bir məsələ Şuranın müzakirəsinə
verilərkən Şura həmin İzahedici Qeydləri, Təsnifat üzrə Rəyləri və digər məsləhətləri, Konvensiyanın
Razılığa qələn Tərəfi olan hər hansı Şura üzvü onların Komitəyə tam və ya qismən təkrar müzakirəyə
verilməsini tələb etmirsə, təsdiq edir.
Maddə 9
Gömrük Rüsumları Dərəcələri
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq Razılığa qələn Tərəflər gömrük rüsumları dərəcələri ilə bağlı heç bir
öhdəlik götürmürlər.
Maddə 10
Mübahisələrin həll edilməsi
1. Razılığa qələn Tərəflər arasında bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisələr mümkün
qədər danışıqlar yolu ilə həll edilir.
2. Bu yolla həll olunmayan hər bir mübahisəli məsələ iştirakçılar tərəfindən baxılmaq və onların həll
edilməsi və tövsiyələr verilməsi üçün Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitəyə verilir.
3. Harmonikləşdirilmiş Sistem üzrə Komitə mübahisəni həll etmək iqtidarında olmadığı təqdirdə onu
Şuranın müzakirəsinə verir. Şura, onun yaradılması haqqında Konvensiyanın III (e) Maddəsinə uyğun
olaraq tövsiyələr verir.
4. Mübahisədə iştirak edən Tərəflər Komitə və ya Şuranın tövsiyələrinin məcburi qəbul edilməsi
barədə qabaqcadan öz aralarında razılığa gələ bilərlər.
Maddə 11
Razılığa qələn Tərəf olmaq üçün hüquqi əsaslar
Aşağıdakılar bu Konvensiyanın Razılığa qələn Tərəfləri ola bilərlər:
(a) Şuranın Üzvü olan Dövlətlər;
(b) Bu Konvensiya ilə tənzimlənən bütün və ya bəzi məsələlərlə bağlı sazişlərə girmək səlahiyyəti
verilmiş Gömrük və ya İqtisadi İttifaqlar; və
(c) Şuranın göstərişi ilə Baş katibin dəvət göndərdiyi hər hansı başqa dövlət.
Maddə 12
Razılığa qələn Tərəf olmaq üçün Prosedurlar
1. Üzv olmaq hüququ olan hər bir dövlət, Gömrük və ya İqtisadi İttifaq,
(a) Konvensiyanın ratifikasiyasını qeyd-şərtsiz imzalamaqla;
(b) Ratifikasiya etmək şərti ilə Konvensiya imzalandıqdan sonra təsdiq edilmə sənədi təqdim etməklə;
və ya
(c) Konvensiya imzalama üçün açıq olmağı dayandırdıqdan sonra ona qoşulmaqla
bu Konvensiyanın Razılığa qələn Tərəfi ola bilər.
2. Bu Konvensiya 11-ci maddədə göstərilmiş dövlətlər, Gömrük və ya İqtisadi İttifaq tərəfindən
Şuranın Brüsseldəki mənzil-qərargahında 1986-cı il dekabrın 31-dək imzalanmaq üçün açıqdır. Həmin
vaxtdan etibarən Konvensiya onların qoşulması üçün açıq olacaqdır.
3. Ratifikasiya və qoşulma haqqında sənədlər saxlanmaq üçün Baş katibə təqdim edilir.
Maddə 13
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya, 11-ci maddədə göstərildiyi kimi, ən azı 17 dövlətin, Gömrük və İqtisadi İttifaq onu
qeyd-şərtsiz imzalanmasından, ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədləri saxlamaq üçün təqdim
etməsindən 12 aydan tez və 24 aydan gec olmamaqla, növbəti ilin yanvarın 1-dən, lakin 1987-ci ilin
yanvarın 1-dən tez olmayaraq qüvvəyə minir.
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2. Bu Konvensiyanı qeyd-şərtsiz imzalayan, təsdiq edən və ya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş
minimum həddə çatdırıldıqdan ona qoşulan üzv olan dövlətlərə, Gömrük və İqtisadi İttifaqlara münasibətdə
bu Konvensiya həmin dövlət, Gömrük və ya İqtisadi İttifaq onu qeyd-şərtsiz imzaladıqdan, yaxud təsdiq
və ya qoşulma haqqında sənədi təqdim etdikdən 12 aydan tez və 24 aydan gec olmamaqla növbəti ilin
yanvarın 1-dən sonra, əgər daha tez müddət şərtləndirilməyibsə, qüvvəyə minir. Lakin bu bəndin
müddəalarına müvafiq olan qüvvəyə minmə tarixi bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddəalara
uyğun qüvvəyə minmə tarixindən tez olmamalıdır.
Maddə 14
Asılı Ərazilərdə tətbiq edilmə
1. Hər bir dövlət bu Konvensiyanın Razılığa qələn Tərəfi olan anda, yaxud ondan sonra beynəlxalq
münasibətləri üçün cavabdeh olduğu ərazilərin hamısına və ya müəyyən bir hissəsinə bu Konvensiyanın
yayıldığını bu barədə Baş katibə təqdim etdiyi və həmin ərazilərin adlarının göstərildiyi xəbərdarlıq
məktubu vasitəsi ilə bəyan edə bilər. Həmin bildiriş Baş katib tərəfindən alındıqdan 12 aydan tez, 24 aydan
gec olmayaraq növbəti ilin yanvarın 1-dən, əgər orada daha tez müddət göstərilmirsə, qüvvəyə minir. Lakin
bu Konvensiya müvafiq dövlətə münasibətdə qüvvəyə minənə qədər həmin ərazilərə tətbiq edilə bilməz.
2. Bu Konvensiya qeyd olunmuş ərazilərdə Razılığa qələn Tərəfin həmin ərazilərin beynəlxalq
münasibətləri üçün cavabdehliyini dayandırdığı tarixdə və ya 15-ci maddədə nəzərdə tutulmuş qaydaya
uyğun olaraq Baş katibə bildirilmiş hər hansı daha tez tarixdən etibarən qüvvədən düşür.
Maddə 15
Denonsasiya
Bu Konvensiya qeyri-məhdud müddətə bağlanılır. Bununla belə, hər hansı Razılığa qələn Tərəf onu
etibarsız elan edə bilər və belə denonsasiya Baş katib tərəfindən denonsasiya haqqında sənədi aldıqdan bir
il sonra, əgər həmin sənədlə daha gec müddət göstərilməyibsə, qüvvəyə minir.
Maddə 16
Düzəlişlər edilməsi qaydası
1. Şura bu Konvensiyaya düzəlişləri Razılığa qələn Tərəflərə tövsiyə edə bilər.
2. Hər hansı Razılığa qələn Tərəf Baş katibə tövsiyə olunmuş düzəlişlərlə bağlı öz etirazını bildirə və
bu maddənin 3-cü bəndində müəyyən olunmuş müddətdə etirazını geri götürə bilər.
3. Tövsiyə edilmiş hər hansı düzəliş, onun haqqında Baş katib tərəfindən xəbərdarlıq edilmiş
müddətdən altı ay keçdikdən sonra, həmin müddətin sonuna qədər heç bir etiraz irəli sürülmədiyi halda,
qəbul edilmiş hesab olunur.
4. Qəbul olunmuş düzəlişlər bütün Razılığa qələn Tərəflərə münasibətdə aşağıdakı tarixlərdən birində
qüvvəyə minir:
(a) tövsiyə edilmiş düzəliş haqqında bildiriş aprelin 1-nə qədər alındıqda — bildirişin, təqdim edildiyi
vaxtdan bir il keçəndən sonra, növbəti ilin yanvarın 1-dən; və ya
(b) tövsiyə edilmiş düzəliş haqqında bildiriş aprelin 1-də və ya ondan gec alındıqda — bildirişin təqdim
edildiyi vaxtdan iki il keçəndən sonra növbəti ilin yanvarın 1-dən.
5. Bu maddənin 4-cü bəndində göstərilmiş müddətdə bu Konvensiyaya hər bir Razılığa qələn Tərəfin
statistik nomenklaturası və gömrük tarifi nomenklaturası və ya 3-cü maddənin 1 (c) bəndində nəzərdə
tutulan halda — onun kombinə edilmiş tarif-statistik nomenklaturası üzərində düzəliş edilmiş
Harmonikləşdirilmiş Sistemlə uyğunlaşdırılmalıdır.
6. Bu Konvensiyanı qeyd-şərtsiz imzalayan, təsdiq edən və ya ona qoşulan hər hansı dövlət, Gömrük
və ya İqtisadi İttifaq, Razılığa qələn Tərəf olduğu tarixdən qüvvəyə minən, yaxud bu maddənin 3-cü
bəndinin müddəalarına uyğun olaraq qəbul olunmuş hər hansı düzəliş qəbul etmiş hesab olunur.
Maddə 17
Harmonikləşdirilmiş Sistemə münasibətdə Razılığa qələn Tərəflərin hüquqları
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6-cı maddənin 4-cü bəndinin, 8-ci maddənin və 16-cı maddənin 2-ci bəndinin müddəaları
Harmonikləşdirilmiş Sistemə aid bütün məsələlərdə Razılığa qələn Tərəfə:
(a) Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq tətbiq etdiyi Harmonikləşdirilmiş Sistemin bütün
bölmələrinə aid olan; və ya
(b) 13-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq özünə münasibətdə bu Konvensiyanın qüvvəyə
mindiyi ana qədər həmin Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq göstərilmiş tarixdə tətbiq edilməli
olan Harmonikləşdirilmiş Sistemin bütün bölmələrinə aid olan; və ya
(c) 4-cü maddənin 5-ci bəndində göstərilmiş üçillik müddət ərzində, həmin müddətin bitdiyi vaxta
qədər altırəqəmli Harmonikləşdirilmiş Sistemi tətbiq etməyi rəsmi olaraq öhdəliyə götürülməsi şərti ilə
Harmonikləşdirilmiş Sistemin bütün bölmələrinə aid olan hüquqlar verir.
Maddə 18
Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyada heç bir qeyd-şərtlərə yol verilmir.
Maddə 19
Baş katib tərəfindən edilən xəbərdarlıqlar
Baş katib bu Razılığa qələn Tərəfləri, Konvensiyanı imzalamış digər dövlətləri, Konvensiyaya
Razılığa qələn Tərəf olmayıb Şuranın üzvü olan dövlətləri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini
aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
(a) 4-cü maddə üzrə bildirişlər barədə;
(b) 12-ci maddədə göstərilmiş imzalar, ratifikasiyalar və qoşulmalar barədə;
(c) 13-cü maddəyə uyğun olaraq hazırkı Konvensiyanın qüvvəyə minəcəyi tarix barədə;
(d) 14-cü maddədə nəzərdə tutulmuş bildirişlər barədə;
(e) 15-ci maddədə nəzərdə tutulmuş denonsasiyalar barədə;
(f) 16-cı maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyaya tövsiyə edilmiş düzəlişlər barədə;
(g) 16-cı maddəyə uyğun olaraq tövsiyə edilmiş düzəlişlərə etirazlar və yeri gələrsə onların geri
götürülməsi barədə;
(h) 16-cı maddəyə uyğun olaraq qəbul olunmuş düzəlişlər və onların qüvvəyə minmə tarixi barədə.
Maddə 20
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qeydiyyat
Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq
Şuranın Baş katibinin təqdimatına əsasən BMT-nin Katibliyində qeydiyyatdan keçir.
Bunları təsdiq edərək, aşağıda imza edən və bu məqsədlə lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş şəxslər
bu Konvensiyanı imzaladılar.
1983-cü il iyunun 14-də Brüsseldə fransız və ingilis dillərində hər iki mətni əsl kimi eyni qüvvəyə
malik olmaqla, yeganə nüsxədə imzalanmışdır və onun təsdiq edilmiş surətlərini 11-ci maddədə göstərilmiş
bütün dövlətlərə, Gömrük və ya İqtisadi İttifaqlara göndərməli olan Şuranın Baş Katibinə saxlanılmaq üçün
təqdim olunur.
Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş
Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya düzəliş
PROTOKOLU
(Düzəliş 1986-cı il iyunun 24-də Brüsseldə edilmişdir)
Brüsseldə 1950-ci il dekabrın 15-də imzalanmış Gömrük Əməkdaşlıq Şurasını təsis edən
Konvensiyaya qoşulan Razılığa qələn Tərəflər və Avropa İqtisadi Birliyi,
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Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında Beynəlxalq
Konvensiyanın (1983-cü il iyunun 14-də hazırlanmışdır) 1988-ci il yanvarın 1-dən etibarən qüvvəyə
minməsinin məqsədəuyğunluğunu nəzərə alaraq,
Bu Konvensiyanın 13-cü maddəsinə düzəliş edilmədiyi təqdirdə, onun göstərilən tarixdə qüvvəyə
minməsinin qeyri-müəyyən qalacağını nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:
Maddə 1
Brüsseldə 1983-cü il iyunun 14-də qəbul olunmuş Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə
Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın (sonrakı yazılışlarda «Konvensiya») 13cü maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı mətnlə əvəz edilsin:
«1. Bu Konvensiya, 11-ci maddədə göstərildiyi kimi, ən azı on yeddi dövlətin, Gömrük və ya İqtisadi
İttifaqın onu qeyd-şərtsiz imzalamasından, təsdiq edilmə və ya qoşulma haqqında sənədləri təqdim
etməsindən üç aydan tez olmamaqla, növbəti il yanvarın 1-dən, lakin 1988-ci il yanvarın 1-dən tez
olmamaqla qüvvəyə minir.»
Maddə 2
A. Bu Protokol Konvensiyanın 11-ci maddəsində göstərildiyi kimi, ən azı on yeddi dövlətin, Gömrük
və ya İqtisadi İttifaqı tərəfindən Protokolun qəbul edilmə haqqında sənədləri Gömrük Əməkdaşlıq
Şurasının Baş katibinə saxlanmaq üçün təqdim etməsi şərti ilə Konvensiya ilə eyni müddətdə qüvvəyə
minir. Lakin heç bir dövlət, Gömrük və ya İqtisadi İttifaq Konvensiyanı əvvəlcədən imzalamamışdırsa və
ya eyni müddətdə qeyri-şərtsiz imzalamırsa və ya Konvensiyanın təsdiq edilməsi və ya ona qoşulma
haqqında sənədi əvvəlcədən təqdim etməyibsə və ya eyni müddətdə etmirsə, bu Protokolu qəbul etməsi
haqqında sənədi təqdim edə bilməz.
B. Yuxarıda göstərilmiş A bəndinə uyğun olaraq bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Konvensiyaya
qoşulan Razılığa qələn Tərəf olan hər bir dövlət, Gömrük və ya İqtisadi İttifaq bu Protokolla üzərində
düzəliş edilmiş Konvensiy
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"Çeklər haqqında Vahid Qanun barədə" Konvensiyaya qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Çeklər haqqında Vahid Qanun barədə" 1931-ci il martın 19-da Cenevrə
şəhərində qəbul olunmuş Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 may 2000-ci il
№ 874-IQ
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Beynəlxalq Xüsusi Hüququ Unifikasiya İnstitutunun (YUNİDRUA) "Oğurlanmış, yaxud qanunsuz
çıxarılmış mədəniyyət sərvətləri haqqında" Konvensiyasına və ona edilmiş Əlavəyə qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Xüsusi Hüququ Unifikasiya İnstitutunun (YUNİDRUA)
"Oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəniyyət sərvətləri haqqında" 1995-ci il iyunun 24-də Roma
şəhərində qəbul olunmuş Konvensiyasına və ona edilmiş Əlavəyə qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 mart 2000-ci il
№ 846-IQ
Beynəlxalq Xüsusi Hüquqi Unifikasiya İnstitutunun (YUNİDRUA)
oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərlər haqqında
KONVENSİYASI*
Konvensiyanın iştirakçı-dövlətləri
İtaliya Respublikası Hökumətinin dəvəti ilə YUNİDRUA-nın oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış
mədəni dəyərlərin beynəlxalq geri qaytarılması haqqında konvensiyasının layihəsini qəbul etmək üçün
1995-ci il iyunun 7-dən 24-dək Romada Diplomatik konfransa toplaşaraq,
xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmaya, habelə bəşəriyyətin rifahı və sivilizasiyasının tərəqqisi naminə
mədəniyyətin yayılmasına yardım göstərmək məqsədi ilə mədəni irsin mühafizəsinin və mədəni
mübadilələrin birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb etdiyinə əmin olaraq,
mədəni dəyərlərlə qanunsuz ticarətdən və bu ticarətin istər milli, qəbilə, yerli və digər icmaların
dəyərlərinə və mədəni irsinə, istərsə də bütün xalqların irsinə tez-tez əvəzolunmaz ziyan vurmasından, o
cümlədən tarixi əhəmiyyətə malik arxeoloji obyektlərin talan edilməsindən, habelə bununla bağlı arxeoloji,
tarixi və elmi informasiyanın əvəzolunmaz itkisindən dərin narahatlıq keçirərək,
Razılığa gələn Dövlətlər arasında mədəni dəyərlərin restitusiyası və geri qaytarılmasına dair ümumi
minimal hüquq normalarının tətbiq edilməsi üzrə vacib tədbirlər görmək yolu ilə mədəni dəyərlərin
qanunsuz ticarəti ilə mübarizəyə səmərəli yardım göstərmək əzmi ilə,
bu Konvensiyanın mədəni dəyərlərin aşkara çıxarılmasına və geri qaytarılmasına yardım göstərmək
üçün nəzərdə tutulduğunu, onların bəzi dövlətlərdə restitusiyası və geri qaytarılması üçün zəruri olan
komissiya kimi hansısa müdafiə vasitələrinin nəzərdə tutulmasının həmin müdafiə vasitələrinin digər
dövlətlərdə də tətbiq edilməli demək olmadığını vurğulayaraq,
bu Konvensiyanın müddəalarının qəbul edilməsinin qətiyyən gələcəkdə xarakterindən asılı olmayaraq
bu Konvensiya qüvvəyə minənədək baş vermiş hansısa qanunsuz sövdələşmənin bəyənilməsi, yaxud
qanuniləşdirilməsi demək olmadığını təsdiqləyərək,
bu Konvensiyanın öz-özlüyündə qanunsuz ticarətlə bağlı meydana çıxan problemləri həll etməyib,
yalnız beynəlxalq mədəni əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək və əvvəlki kimi, qanuni ticarətin və mədəni
dəyərlərin mübadiləsinə dair dövlətlərarası sazişlərin mənafeyi üçün etibarlı rol oynayacaq prosesin
başlanğıcını qoyacağını dərk edərək,
bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsinin mədəni dəyərlərin mühafizəsi üzrə reyestrlərin tərtibi və
istifadəsi, tarixi əhəmiyyətə malik arxeoloji obyektlərin fiziki mühafizəsi və texniki əməkdaşlıq kimi təsirli
tədbirlərdə birləşdirilməli olduğunu etiraf edərək,
mədəni dəyərlərin mühafizəsi üzrə müxtəlif orqanların işinin, xüsusilə YUNESKO-nun qanunsuz
dövriyyə haqqında 1970-ci il Konvensiyasının, habelə özəl sektorda davranış qaydalarının işlənib
hazırlanmasının vacibliyini etiraf edərək,
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aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
TƏTBİQ DAİRƏSİ VƏ TƏRİFLƏR
Maddə 1
Bu Konvensiya beynəlxalq xarakterli aşağıdakı tələblər barəsində tətbiq edilir:
(a) oğurlanmış mədəni dəyərlərin restitusiyası;
(b) Razılığa gələn Dövlətin ərazisindən onun mədəni irsini mühafizə məqsədi ilə mədəni dəyərlərin
çıxarılmasını tənzimləyən qanunvericiliyini pozmaqla çıxarılmış mədəni dəyərlərin (aşağıda «qanunsuz
çıxarılmış mədəni dəyərlər» adlandırılır) qaytarılması.
Maddə 2
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün arxeologiya tarixəqədərki dövr, tarix, ədəbiyyat, incəsənət, yaxud
elm üçün əhəmiyyətli və bu Konvensiyanın əlavəsində sadalanan kateqoriyalardan birinə aid olan dini və
ya dünyəvi dəyərlər mədəni dəyərlər sayılır.
II fəsil
OĞURLANMIŞ MƏDƏNİ DƏYƏRLƏRİN RESTİTUSİYASI
Maddə 3
1. Oğurluq mədəni dəyərin sahibi onu qaytarır.
2. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün qanunsuz arxeoloji qazıntı nəticəsində tapılmış, yaxud qanuni
qazıntı nəticəsində tapılmış, lakin qanunsuz saxlanılan mədəni dəyər oğurlanmış—bu, qazıntının aparıldığı
dövlətin qanununa uyğundursa—sayılır.
3. Restitusiya haqqında hər hansı tələb mədəni dəyərin yerinin və sahibinin şəxsiyyətinin tələb edən
tərəfə məlum olduğu vaxtdan üç ilə bərabər müddət ərzində və hər halda oğurlanmadan sonra 50 ilə bərabər
müddət ərzində təqdim edilə bilər.
4. Lakin hansısa müəyyən abidənin, yaxud arxeoloji yerin ayrılmaz hissəsi olan və ya hansısa açıq
kolleksiyaya aid mədəni dəyərin yerinin və sahibinin şəxsiyyətinin tələb edən tərəfə məlum olduğu vaxtdan
üç ilə bərabər müddət istisna olmaqla, vaxt məhdudiyyəti qoyulmur.
5. Əvvəlki bəndin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn hər hansı Dövlət bəyan edə bilər ki, tələb
75 ilə bərabər vaxt hüdudunda, yaxud onun qanunvericiliyində nəzərdə tutulan belə uzun müddətdə
qüvvədədir. Vaxt müddətinin məhdudlaşdırılması belə bəyanat verən hansısa Razılığa gələn dövlətdəki
hansısa abidədən, arxeoloji yerdən, yaxud kolleksiyadan çıxarılmış mədəni dəyərin restitusiyası haqqında
digər Razılığa gələn dövlətdə irəli sürülən tələbə də şamildir.
6. Əvvəlki bənddə xatırlanan bəyanat imzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, bəyənmə, yaxud qoşulma
zamanı edilməlidir.
7. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün kolleksiya:
(a) Razılığa gələn Dövlətin;
(b) Razılığa gələn Dövlətin regional, yaxud yerli orqanının;
(c) Razılığa gələn Dövlətdəki dini idarənin; yaxud
(d) əsasən Razılığa gələn Dövlətdə mədəniyyət, təhsil və ya elm məqsədləri üçün yaradılmış və
dövlətdə cəmiyyətin mənafelərinə xidmət etdikləri etiraf olunmuş idarələrin mülkiyyəti olan
kataloqlaşdırılmış, yaxud başqa şəkildə müəyyənləşdirilmiş mədəni dəyərlər qrupudur.
8. Buna əlavə olaraq, kolleksiyalara tətbiq edilən vaxt məhdudiyyəti icma üçün müqəddəs, yaxud
böyük əhəmiyyətə malik, qəbilə və ya yerli icmaya məxsus və onun Razılığa gələn Dövlətdə bu icmanın
ənənəvi, yaxud ayin mərasimlərində istifadə etdiyi mədəni dəyərə restitusiya haqqında tələb şamildir.
Maddə 4
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1. Qaytarması üçün müraciət edilmiş oğurluq mədəni dəyərin sahibinin həmin dəyərin restitusiyası
zamanı ədalətli və səmərəli kompensasiya almaq—sahib onun oğurlandığını bilməmişsə və məntiqlə
bilməli olmamışsa və bu dəyəri alarkən lazımi diqqət göstərdiyini sübut edə bilərsə,—hüququ var.
2. Sahibin əvvəlki bənddə xatırlanan kompensasiya hüququna xələl gətirmədən, mədəni dəyəri sahibə
vermiş şəxsin, yaxud ondan əvvəlki hər hansı şəxsin kompensasiya ödəməsinə—tələbin verildiyi dövlətin
qanunvericiliyinə müvafiq olduqda—səmərəli səylər göstərilir.
3. Tələb edən tərəfin sahibə kompensasiya ödəməsi—belə tələb nəzərdə tutulduqda—tələb edən tərəfin
onu hər hansı digər şəxsdən istəmək hüququna xələl gətirilmədən icra olunur.
4. Sahibin lazımi diqqət göstərdiyini müəyyənləşdirmək üçün tərəflərin ad-sanını, ödənilmiş məbləği,
sahibin oğurlanmış mədəni dəyərlərin hansısa açıq reyestrində soraqlaşma aparmasını, habelə onun
ağlabatan şəkildə ala biləcəyi digər müvafiq informasiyanı və sənədləri, eləcə də açıq idarələrdə soraqlaşma
aparmasını, yaxud ağıllı şəxsin həmin şəraitdə görə biləcəyi digər tədbirlər daxil olmaqla, əldə edilmənin
bütün şəraitini nəzərə almaq zəruridir.
5. Sahib onun mədəni dəyəri irsən və ya hər hansı digər əvəzsiz qaydada aldığı şəxsdən daha əlverişli
şəraitdə deyildir.
III fəsil
QANUNSUZ ÇIXARILMIŞ MƏDƏNİ DƏYƏRLƏRİN QAYTARILMASI
Maddə 5
1. Razılığa gələn Dövlət digər Razılığa gələn Dövlətin məhkəməsindən, yaxud başqa səlahiyyətli
orqanından tələblə müraciət etmiş dövlətin ərazisindən qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərin qaytarılması
barədə sərəncam verməsini xahiş edə bilər.
2. Tələb təqdim edən ölkənin ərazisindən həmin dövlətdə mədəni dəyərin çıxarılmasını onun mədəni
irsini mühafizə məqsədi ilə tənzimləyən qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq verilmiş icazəyə uyğun
olaraq sərgilər, tədqiqatlar, yaxud bərpa işləri məqsədi ilə müvəqqəti kənara çıxarılan və bu icazənin
şərtlərinə müvafiq olaraq qaytarılmayan mədəni dəyər qanunsuz çıxarılmış sayılır.
3. Tələblə müraciət edən dövlət bu dəyərin onun ərazisindən çıxarılmasının aşağıdakı bir, yaxud bir
neçə mənafeyə:
(a) dəyərin, yaxud onun məzmununun fiziki qorunub saxlanmasına;
(b) vahid kompleks təşkil edən dəyərin bütövlüyünə;
(c) informasiyanın, məsələn—elmi və ya tarixi xarakterli—qorunub saxlanmasına;
(d) qəbilənin, yaxud yerli icmanın dəyərdən adət və ayinlərdə istifadə etməsinə xələl gətirdiyini, yaxud
bu dəyərin tələblə müraciət edən dövlət üçün xüsusi mədəni əhəmiyyətə malik olduğunu sübut edərsə, xahiş
təqdim olunmuş dövlətin məhkəməsi, yaxud digər səlahiyyətli orqanı qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərin
qaytarılması haqqında sərəncam verə bilər.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq təqdim edilən hər hansı xahişdə onun təqdim olunduğu dövlətin
məhkəməsinin, yaxud digər səlahiyyətli orqanının 1—3-cü bəndlərdə nəzərdə tutulmuş tələblərin yerinə
yetirilib-yetirilmədiyini müəyyənləşdirməsinə yardım göstərə bilən, faktik, yaxud hüquqi xarakterli
informasiya ehtiva edilir və ya belə informasiya ilə müraciət olunur.
5. Qaytarılma haqqında hər hansı xahiş mədəni dəyərin yeri və sahibinin şəxsiyyəti tələblə müraciət
edən dövlətə məlum olan vaxtdan üç ilə bərabər müddət ərzində və hər bir halda dəyərin çıxarıldığı, yaxud
bu maddənin 2-ci bəndində xatırlanan icazəyə müvafiq olaraq qaytarılmalı olduğu vaxtdan 50 ilə bərabər
müddət ərzində verilir.
Maddə 6
1. Dəyər qaytarılarkən həmin dəyərin onu qanunsuz çıxarıldıqdan sonra almış sahibinin tələblə
müraciət etmiş dövlət tərəfindən ödənilən ədalətli və səmərəli kompensasiya almaq—sahib bu dəyəri
alarkən onun qanunsuz çıxarıldığını bilməmişsə, yaxud məntiqlə bilməli olmamışsa,—hüququ var.
2. Sahibin bu dəyərin qanunsuz çıxarıldığını bilib-bilmədiyini, yaxud məntiqlə bilməli olub-olmadığını
müəyyənləşdirərkən, tələblə müraciət edən dövlətin qanununa müvafiq olaraq tələb edilən çıxarılma üçün
sertifikatın olmaması daxil olmaqla, əldəetmənin şəraitini nəzərə almaq zəruridir.
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3. Mədəni dəyəri tələblə müraciət etmiş dövlətə qaytarmaq təklif olunan sahib kompensasiya əvəzinə
və həmin dövlətlə razılaşma əsasında:
(a) dəyərə mülkiyyət hüququnu saxlamaq; və ya
(b) ödəniş hesabına, yaxud təmənnasız olaraq mülkiyyət hüququnu tələblə müraciət edən dövlətdə
yaşayan və zəruri təminat verən istədiyi hər hansı şəxsə vermək qərarı qəbul edə bilər.
4. Bu maddəyə müvafiq olaraq, mədəni dəyərin qaytarılma xərclərini tələblə dövlət—bu dövlətin
xərclərin əvəzini hər hansı digər şəxsdən almaq hüququna xələl gətirmədən—ödəyir.
5. Sahib dəyəri miras olaraq, yaxud hər hansı digər təmənnasız qaydada aldığı şəxsdən daha əlverişli
vəziyyətdə deyildir.
Maddə 7
1. Bu fəslin müddəaları:
(a) qaytarılma haqqında xahiş təqdim edilərkən mədəni dəyərin çıxarılması artıq qanunsuz olmadıqda;
(b) dəyər onu yaratmış şəxsin sağlığında, yaxud həmin şəxsin ölümündən 50 ilə bərabər müddət
keçəndən sonra çıxarıldıqda tətbiq edilmir.
2. Əvvəlki bəndin (b) yarımbəndininin müddəalarına baxmayaraq, bu fəslin müddəaları qəbilənin,
yaxud yerli icmanın nümayəndəsi və ya nümayəndələri tərəfindən bu icmanın ənənəvi adət və ayinlərində
istifadə üçün yaradılmış mədəni dəyərə tətbiq edilir və dəyər həmin icmaya qaytarılır.
IV fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 8
1. II fəslə müvafiq tələb və III fəslə müvafiq xahiş mədəni dəyərin olduğu Razılığa gələn Dövlətin
məhkəmələrindən, yaxud digər səlahiyyətli orqanlarından əlavə Razılığa gələn Dövlətdə qüvvədə olan
qaydalara müvafiq olaraq başqa səlahiyyətli orqanlara da verilə bilər.
2. Tərəflər mübahisəni digər məhkəmə, yaxud arbitraj orqanına vermək barədə də razılığa gələ bilərlər.
3. Mədəni dəyərin olduğu Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq mühafizə
tədbirləri daxil olmaqla, müvəqqəti tədbirlərdən— Razılığa gələn Dövlətin məhkəmələrinə, yaxud digər
səlahiyyətli orqanlarına restitusiya haqqında tələb, yaxud dəyərin qaytarılması barədə xahiş verildikdə
belə—istifadə etmək mümkündür.
Maddə 9
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətin oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərlərin
restitusiyası, yaxud qaytarılması barədə bu konvensiyada nəzərdə tutulduğundan hər hansı daha əlverişli
normalar qəbul etməsinə mane olmur.
2. Bu maddə digər Razılığa gələn Dövlətin məhkəməsinin, yaxud başqa səlahiyyətli orqanın bu
Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq qəbul etdiyi qərarların tanınmasını və ya yerinə yetirilməsini
təmin edən öhdəlik yaratması kimi yozulmur.
Maddə 10
1. II fəslin müddəaları yalnız bu Konvensiya tələbin verildiyi dövlət barəsində qüvvəyə mindikdən
sonra oğurlanmış mədəni dəyərlərə münasibətdə tətbiq edilir, əgər:
(a) dəyər Razılığa gələn Dövlətin ərazisindən bu Konvensiya həmin dövlət barəsində qüvvəyə
mindikdən sonra oğurlanmışsa; yaxud
(b) dəyər Razılığa gələn Dövlətdə bu Konvensiya həmin dövlət barəsində qüvvəyə mindikdən sonra
aşkar edilibsə.
2. III fəslin müddəaları yalnız bu Konvensiya tələblə müraciət edən dövlət, habelə tələbin verildiyi
dövlət barəsində qüvvəyə mindikdən sonra qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərlərə münasibətdə tətbiq edilir.
3. Bu Konvensiya o, qüvvəyə minənə qədər baş vermiş hər hansı xarakterli heç bir qanunsuz
sövdələşməni, yaxud bu maddənin 1-ci və ya 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq çıxarılmanı heç vəchlə
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qanuniləşdirmir və dövlətin, yaxud başqa şəxsin bu Konvensiya çərçivəsində bu Konvensiya qüvvəyə
minənə qədər oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərin restitusiyası, yaxud qaytarılması
barədə nəzərdə tutulmuş hüquqi müdafiə vasitələrinə müvafiq tələblər irəli sürmək hüquqlarını qətiyyən
məhdudlaşdırmır.
V fəsil
YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 11
1. Bu Konvensiya Diplomatik konfransın YUNİDRUA-nın oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış
mədəni dəyərlərin beynəlxalq qaytarılması haqqında konvensiyasının layihəsinin qəbul edilməsinə dair
yekun iclasında imzalanmaq üçün açıqdır və bütün dövlətlərin imzalanması üçün 1996-cı il iyunun 30-dək
Romada açıq olacaqdır.
2. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya, qəbul edilməli, yaxud
bəyənilməlidir.
3. Bu Konvensiyanı imzalamamış bütün dövlətlər o, imzalanmaq üçün açıq olduğu tarixdən ona qoşula
bilərlər.
4. Ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma müvafiq rəsmi aktın saxlanmaq üçün
depozitariyə təhvil verilməsi ilə həyata keçirilir.
Maddə 12
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma haqqında beşinci aktın
saxlanmağa təhvil verildiyi tarixdən sonra altıncı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya onu ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma haqqında beşinci akt
saxlanmağa təhvil veriləndən sonra ratifikasiya, qəbul edən, bəyənən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət
barəsində onun ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma haqqında aktının saxlanmağa təhvil
verildiyi tarixdən sonra altıncı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 13
1. Bu Konvensiya hər hansı Razılığa gələn Dövlətin üzərinə bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə
dair hüquqi öhdəliklər qoyan və müddəaları ehtiva edən heç bir beynəlxalq akta—belə akta müvafiq olaraq
öhdəliklərlə bağlı olan dövlətlərin başqa bəyanat verdikləri hallar istisna olmaqla—toxunmur.
2. Hər hansı Razılığa gələn Dövlət bu Konvensiyanı aralarındakı mövcud münasibətlər çərçivəsində
daha dəqiq yerinə yetirmək məqsədi ilə bir, yaxud daha çox Razılığa gələn Dövlətlə saziş bağlaya bilər.
3. İqtisadi inteqrasiya təşkilatlarının, yaxud regional orqanların üzvü olan Razılığa gələn Dövlətlər
qarşılıqlı münasibətləri çərçivəsində bu təşkilatların, yaxud orqanların beynəlxalq qaydalarını tətbiq
edəcəklərini və beləliklə, aralarındakı münasibətlərdə bu konvensiyanın tətbiq dairəsinin həmin qaydalara
uyğun gələn müddəalarına riayət etməyəcəklərini bəyan edə bilərlər.
Maddə 14
1. Razılığa gələn Dövlətin bu Konvensiyanın tənzimlədiyi məsələlər barəsində tətbiq edilən müxtəlif
qanunvericilik sistemlərinin mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq, iki yaxud daha çox ərazi vahidi
varsa, o, imzalama və ya ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma haqqında aktını saxlanmağa
təhvil verərkən bu Konvensiyanın qüvvəsinin onun bütün ərazi vahidlərinə, yaxud təkcə onların birinə və
ya bir neçəsinə şamil olduğunu bəyan edə və istənilən öz bəyanatı əvəzinə digər bəyanat verə bilər.
2. Bu bəyanatlar barəsində bildiriş depozitariyə göndərilir və onlarda bu Konvensiyanın şamil olduğu
ərazi vahidləri dəqiq göstərilir.
3. Bu maddə çərçivəsində bəyanata görə, bu Konvensiyanın qüvvəsi Razılığa gələn Dövlətin bütün
ərazi vahidlərinə deyil, onların birinə və ya bir neçəsinə şamil edildikdə:
(a) Razılığa gələn Dövlətin ərazisinə 1-ci bənddəki istinad bu dövlətin ərazi vahidinin ərazisinə istinad;
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(b) Razılığa gələn Dövlətin, yaxud xahişin ünvanlandığı dövlətin məhkəməsinə və ya digər səlahiyyətli
orqanına istinad həmin dövlətin ərazi vahidinin məhkəməsinə və ya digər səlahiyyətli orqanına istinad;
(c) mədəni dəyərin yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətə 8 (1)-ci maddədəki istinad bu dəyərin olduğu
həmin dövlətin ərazi vahidinə istinad;
(d) dəyərin olduğu Razılığa gələn Dövlətin qanununa 8 (3)-ci maddədəki istinad dəyərin olduğu bu
Dövlətin ərazi vahidinə istinad; və
(e) Razılığa gələn Dövlətə 9-cu maddədəki istinad həmin Dövlətin ərazi vahidinə istinad kimi təfsir
edilir.
4. Razılığa gələn Dövlət bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq heç bir bəyanat vermədikdə bu
Konvensiyanın qüvvəsi həmin dövlətin bütün ərazi vahidlərinə şamil edilir.
Maddə 15
1. Bu Konvensiyaya müvafiq olaraq imzalama vaxtı verilən bəyanatlar ratifikasiya, qoşulma, yaxud
bəyənmə zamanı təsdiqlənməlidir.
2. Bəyanatlar yazılı şəkildə verilir və təsdiqlənir və onlar haqqında rəsmi bildiriş depozitariyə
göndərilir.
3. Bəyanat bu Konvensiyanın müvafiq dövlət barəsində qüvvəyə minməsi ilə eyni vaxtda qüvvəyə
minir. Bununla belə, depozitarinin bu cür qüvvəyə minmədən sonra aldığı bəyanat, rəsmi bildiriş onun
saxlanmağa təhvil verildiyi tarixdən sonra altıncı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
4. Bu Konvensiyaya müvafiq olaraq bəyanat verən hər hansı dövlət depozitariyə göndərilən rəsmi
yazılı bildiriş yolu ilə onun iştirakçısı olmasına xitam verə bilər. Belə xitamvermə bildirişin saxlanmağa
təhvil verildiyi tarixdən sonra altıncı ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 16
1. Hər bir Razılığa gələn Dövlət imzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, bəyənmə, yaxud qoşulma zamanı
bəyanat verir ki, dövlətin, 8-ci maddəyə müvafiq olaraq, restitusiya tələbi, yaxud mədəni dəyərin
qaytarılması haqqında xahişi ona aşağıdakı bir və ya bir neçə proseduraya müvafiq surətdə:
(a) bilavasitə bəyanat verən dövlətin məhkəmələrinə, yaxud digər səlahiyyətli orqanlarına;
(b) həmin dövlətin bu cür tələbləri, yaxud xahişləri almağa müvəkkil etdiyi orqan və ya orqanlar
vasitəsilə bu dövlətin məhkəmələrinə, yaxud digər səlahiyyətli orqanlarına;
(c) diplomatik, yaxud konsulluq kanalları vasitəsilə göndərilə bilər.
2. Hər bir Razılığa gələn Dövlət II və III fəsillərin müddəalarına müvafiq olaraq mədəni dəyərin
restitusiyası, yaxud qaytarılması üçün məhkəmələr, yaxud digər səlahiyyətli orqanlar təyin edə bilər.
3. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə müvafiq verilən bəyanatlarda istənilən vaxt yeni bəyanatlar
verməklə düzəliş edilə bilər.
4. Bu maddənin 1—3-cü bəndləri Razılığa gələn Dövlətlər arasında mövcud ola bilən mülki və
kommersiya məsələləri barəsində məhkəmə yardımı haqqında ikitərəfli, yaxud çoxtərəfli sazişlərə
toxunmur.
Maddə 17
Hər bir Razılığa gələn Dövlət ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma haqqında aktını
saxlanmağa təhvil verdiyi tarixdən sonra altı aydan gec olmayaraq depozitariyə onun mədəni dəyərlərinin
çıxarılmasına dair qanunvericiliyi barədə konvensiyanın rəsmi dillərindən birində yazılı şəkildə məlumat
verir. Bu məlumat vaxtaşırı lazımi qaydada təzələnir.
Maddə 18
Bu Konvensiyanın müddəalarında, birbaşa nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, heç bir qeyd-şərtə yol
verilmir.
Maddə 19
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1. İstənilən iştirakçı-dövlət bu Konvensiya həmin dövlət barəsində qüvvəyə mindikdən sonra istənilən
vaxt müvafiq aktı saxlanmaq üçün depozitariyə təhvil verməklə denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya bu haqda akt depozitariyə saxlanmağa təhvil veriləndən sonra altıncı ayın birinci günü
qüvvəyə minir. Denonsasiya haqda aktda onun qüvvəyə minməsi üçün daha uzun müddət göstərilərsə, o,
depozitariyə saxlanmağa təhvil veriləndən belə uzun müddət keçdikdən sonra həyata keçirilir.
3. Bu cür denonsasiyaya baxmayaraq, Konvensiya, bununla belə, restitusiya tələbi, yaxud mədəni
dəyərin qaytarılması haqqında xahiş barəsində denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarixə qədər tətbiq edilir.
Maddə 20
Beynəlxalq xüsusi hüququ unifikasiya institutunun (YUNİDRUA) prezidenti müntəzəm fasilələrlə,
yaxud istənilən vaxt beş Razılığa gələn Dövlətin xahişi ilə bu Konvensiyanın əməli surətdə yerinə
yetirilməsi məsələlərini müzakirə etmək məqsədi ilə xüsusi komitə təşkil edə bilər.
Maddə 21
1. Bu Konvensiya İtaliya Respublikasının hökumətində saxlanılır.
2. İtaliya Respublikasının hökuməti:
(a) bu Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş bütün dövlətlərə və Beynəlxalq xüsusi hüquqi
unifikasiya institutunun (YUNİDRUA) prezidentinə:
(i) müvafiq tarixlər göstərilməklə hər bir imzalanma və ya ratifikasiya, qəbuletmə, bəyənmə, yaxud
qoşulma haqqında aktın saxlanmağa təhvil verilməsi;
(ii) bu Konvensiyaya müvafiq olaraq verilmiş hər bir bəyanat;
(iii) hər hansı bəyanatın geri götürülməsi;
(iv) bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
(v) 13-cü maddədə xatırlanan sazişlər;
(vi) bu Konvensiyanın denonsasiyası haqqında aktın saxlanmağa təhvil verilməsi—saxlanmağa təhvil
verilmə tarixi və onun qüvvəyə minmə tarixi göstərilməklə—məlumat verir.
(b) bu Konvensiyanın əslinin təsdiqlənmiş nüsxələrini bu Konvensiyanı imzalamış bütün dövlətlərə,
ona qoşulmuş bütün dövlətlərə və Beynəlxalq xüsusi hüquqi unifikasiya institutunun (YUNİDRUA)
prezidentinə göndərir.
(c) adətən depozitarinin rolu ilə bağlı bütün digər funksiyaları yerinə yetirir.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imza edən səlahiyyətli və lazımi qaydada müvəkkil olunmuş şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
Romada, min doqquz yüz doxsan beşinci il iyunun iyirmi dördündə bir nüsxədə, hər iki mətni eyni
qüvvəyə malik ingilis və fransız dillərində tərtib edildi.
Əlavə
(a) paleontologiya üçün maraq doğuran nadir flora və fauna, mineralogiya, anatomiya kolleksiyaları,
nümunələri və əşyalar;
(b) elm və texnikanın tarixi, müharibə və cəmiyyətlərin tarixi daxil olmaqla, tarixə aid, habelə milli
xadimlərin, mütəfəkkirlərin, alimlərin və artistlərin həyatları və böyük milli hadisələrlə bağlı dəyərlər;
(c) arxeoloji tapıntılar (adi və məxfi tapıntılar daxil olmaqla) və arxeoloji kəşflər;
(d) parçalanmış bədii və tarixi abidələrin və arxeoloji yerlərin tərkib hissələri;
(e) 100 ildən çox tarixi olan kitabələr, sikkələr və möhürlər kimi qədimi əşyalar;
(f) etnoloji materiallar;
(g) bədii dəyərlər, yəni:
(i) hər hansı əsasda və istənilən materialdan hazırlanan, bütövlükdə əl işi olan tablolar, şəkillər və
rəsmlər (çertyojlar və əllə bəzədilmiş sənaye məmulatları istisna olunmaqla);
(ii) istənilən materialdan hazırlanmış orijinal heykəltəraşlıq sənəti əsərləri;
(iii) orijinal qravüralar, estamplar və litoqrafiyalar;
(iv) istənilən materialdan orijinal bədii seçmələr və montajlar;
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(h) ayrı-ayrılıqda, yaxud kolleksiyada xüsusi maraq (tarixi, bədii, elmi, ədəbi və i.a.) doğuran nadir
əlyazmaları və inkunabulalar, qədimi kitablar, sənədlər və nəşrlər;
(i) ayrı-ayrılıqda, yaxud kolleksiyada poçt markaları, vergi markaları və ona bənzər markalar;
(j) fono, foto və kino arxivləri daxil olmaqla, arxivlər;
(k) 100 ildən çox tarixi olan mebel və qədimi musiqi alətləri.
* Bu Konvensiya ingilis və fransız dillərində qəbul edilmişdir. Həm də, hər iki mətn eyni qüvvəyə
malikdir. YUNESKO-nun ərəb, ispan, Çin və rus dillərində təqdim etdiyi mətnlər qeyri-rəsmidir.

2067

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyasına
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında"
1957-ci il iyunun 25-də Cenevrə şəhərində qəbul olunmuş 105 saylı Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 mart 2000-ci il
№ 847-IQ
İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında
KONVENSİYA1
QIRXINCI SESSİYA
Cenevrə, 5-27 iyun 1957-ci il
105 saylı Konvensiya
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 1957-ci il iyunun 5də özünün qırxıncı sessiyasına toplanmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransı,
sessiyanın gündəliyinin dördüncü bəndi olan, icbari əmək haqqında məsələyə baxaraq, İcbari əmək
haqqında 1930-cu il Konvensiyasının müddəalarını nəzərə alaraq,
Köləlik haqqında 1926-cı il Konvensiyasının məcburi və ya icbari əməyin köləliyə bənzər şəraitə
gətirib çıxarmaması üçün bütün lazımi tədbirlərin görüləcəyini nəzərdə tutduğunu və Köləlik, qul alveri və
köləliyə oxşar təsisat və adətlərin ləğv edilməsi haqqında 1956-cı il Əlavə Konvensiyasının, borc
qəbaləsinin və təhkimçilik tabeliyinin tam ləğv edilməsini nəzərdə tutduğunu nəzərə alaraq,
Əmək haqqının mühafizəsi haqqında 1949-cu il Konvensiyasının əmək haqqının vaxtında
ödənilməsini nəzərdə tutduğunu və əməkçiləri işdən getmək üçün real imkandan məhrum edən hər hansı
bir ödəniş sistemlərinin tətbiqini qadağan etdiyini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsində qeyd olunmuş və Ümumdünya İnsan Haqları
Bəyannaməsində elan olunmuş İnsan Haqlarının pozulmasını təşkil edən icbari və ya məcburi əməyin bəzi
növlərinin ləğv edilməsinə aid əlavə təkliflər qəbul etməyi qərara alaraq,
bu təkliflərə beynəlxalq konvensiya forması verməyi qət edərək,
İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında 1957-ci il Konvensiyası adlanacaq aşağıdakı Konvensiyanı min
doqquz yüz əlli yeddinci il iyunun iyirmi beşinci günündə qəbul edir:
Maddə 1
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu Konvensiyasını ratifikasiya edən hər bir Üzvü icbari və ya məcburi
əməyi ləğv etməyi və onun hər hansı bir formasına:
a) siyasi təsir və ya tərbiyə vasitəsi kimi və ya bərqərar olmuş siyasi, sosial və iqtisadi sistemə zidd
olan siyasi baxışların və ya ideoloji məsləklərin mövcudluğuna və ya izhar edilməsinə görə cəza tədbiri
kimi;
v) iqtisadi inkişafın tələbatları üçün səfərbərlik və əmək qüvvəsindən istifadə üsulu kimi;
c) əmək intizamını saxlamaq vasitəsi kimi;
d) tətildə iştirak etməyə görə cəza tədbiri kimi;
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e) irqi, sosial və milli mənsubiyyət və ya məzhəb əlamətinə görə ayrıseçkilik tədbiri kimi müraciət
etməməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 2
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir Üzvü bu Konvensiyanın 1ci maddəsində sadalanan icbari və ya məcburi əmək növlərini dərhal və tam ləğv etmək məqsədi ilə effektiv
tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın ratifikasiyası haqqında rəsmi sənədlər qeydə alınmaq üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 4
1. Bu Konvensiya Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yalnız ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor
tərəfindən qeydə alınmış Üzvlərini əlaqələndirir.
2. O, Təşkilatın iki Üzvünün ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor tərəfindən qeydə alındıqdan
on iki ay sonra qüvvəyə minir.
3. Sonralar, bu Konvensiya Təşkilatın hər bir Üzvü üçün, onun ratifikasiya haqqında sənədləri qeydə
alındığı tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 5
1. Təşkilatın bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər hansı bir Üzvü, onun qüvvəyə mindiyi ilk andan
onillik müddət keçdikdən sonra, onu Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna göndərilmiş və onun
tərəfindən qeydə alınmış ləğvetmə aktı vasitəsilə ləğv edə bilər. Ləğvetmə, ləğvetmə haqqında akt qeydə
alındıqdan bir il sonra qüvvəyə minir.
2. Təşkilatın bu Konvensiyasını ratifikasiya etmiş hər bir Üzvü, əvvəlki bənddə qeyd edilmiş onillik
müddət keçdikdən sonrakı bir il ərzində bu maddədə nəzərdə tutulmuş ləğvetmə hüququndan istifadə
etmədikdə növbəti onillik müddətə onunla bağlı olur və sonralar bu Konvensiyanı hər onillik müddət
keçdikdən sonra, bu maddədə təsbit olunmuş qaydada ləğv edə bilər.
Maddə 6
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bütün Üzvlərini,
Təşkilatın Üzvlərindən aldığı ratifikasiya haqqında bütün sənədlərin və ləğvetmə aktlarının qeydə alınması
barədə xəbərdar edir.
2. Baş Direktor, ratifikasiya haqqında aldığı ikinci sənədin qeydə alınmasını Təşkilatın Üzvlərinə
xəbər verərək, onların diqqətini Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixə cəlb edir.
Maddə 7
Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru əvvəlki maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq
ratifikasiya haqqında bütün sənədlərə və ləğvetmə aktlarına aid müfəssəl məlumatları Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq, qeydə alınmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 8
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnzibati Şurası zəruri hesab etdiyi hər dəfə, o bu Konvensiyanın tətbiq
edilməsi haqqında Baş Konfransa məruzə təqdim edir və ona tam və ya qismən yenidən baxılması barədə
məsələnin Konfransın gündəliyinə daxil edilməsinin lazım olub-olmamasını həll edir.
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Maddə 9
1. Baş Konfrans bu Konvensiyasını tam, yaxud qismən dəyişdirən yeni konvensiya qəbul edərsə və
yeni konvensiyada əkslik nəzərdə tutulmayıbsa, onda:
a) yeni, dəyişdirilmiş Konvensiyanın Təşkilatın hər hansı bir Üzvü tərəfindən ratifikasiyası, 5-ci
maddənin müddəalarından asılı olmayaraq, yeni, dəyişdirilmiş Konvensiyanın qüvvəyə minməsi şərtilə, bu
Konvensiyanın təxirə salınmadan avtomatik ləğv edilməsinə səbəb olur;
b) yeni, dəyişdirilmiş Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq bu Konvensiya Təşkilatın
Üzvlərinə ratifikasiya üçün bağlıdır.
2. Bu Konvensiya Təşkilatın onu ratifikasiya etmiş, lakin yeni, dəyişdirilmiş Konvensiyanı ratifikasiya
etməmiş Üzvləri üçün hər halda forma və məzmununa görə qüvvədə qalır.
Maddə 10
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
1

Qüvvəyə mindiyi tarix: 17 yanvar 1959-cu il
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında "İkiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının
alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında "İkiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının alınması
haqqında" 1999-cu il iyulun 30-da Kiyev şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 mart 2000-ci il
№ 854-IQ
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının
alınması haqqında
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti,
ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma
hallarının qarşısının alınması haqqında Konvensiya bağlamaq niyyətində olaraq
və qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafı və dərinləşməsi istiqamətində səylərini bir daha təsdiq edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq
edilir.
Maddə 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergi növləri
1. Bu Konvensiya vergilərin tutulması üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətlərin, yaxud
onların siyasi-inzibati və ya ərazi-inzibati orqanları, ya da yerli hakimiyyət orqanları adından gəlirlərə və
əmlaka görə tutulan vergilərə şamil olunur.
2. Gəlirə və əmlaka görə vergilər — gəlirlərin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən yaxud
gəlirlərin və əmlakın ayrı-ayrı ünsürlərindən, o cümlədən daşınar və daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən, müəssisə tərəfindən ödənilən əmək haqqının, yaxud məvacibin ümumi
məbləğindən tutulan vergilər hesab olunur.
3. Konvensiyanın şamil edildiyi mövcud vergilər o cümlədən bunlardır:
a) Azərbaycan Respublikasında:
I) müəssisə və təşkilatların mənfəətindən vergi;
II) fiziki şəxslərdən gəlir vergisi;
III) əmlak vergisi;
(sonradan «Azərbaycan vergiləri» adlanan);
b) Ukraynada:
I) müəssisələrin mənfəətindən vergi;
II) vətəndaşlardan gəlir vergisi;
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(sonradan «Ukrayna vergiləri» adlanan);
4. Bu Konvensiya, onun imzalandığı tarixdən sonra Razılığa gələn Dövlətlərin biri tərəfindən,
həmçinin həmin Razılığa gələn Dövlətin mövcud vergilərinə əlavə olaraq, yaxud onların əvəzinə tutulan
eyni və ya mahiyyətcə eyni istənilən vergilərə də şamil edilir. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları onların vergi qanunvericiliyində baş verən hər bir əsaslı dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat
verməlidirlər.
Maddə 3
Ümumi təriflər
1. Kontekstdə başqa məna nəzərdə tutulmamışsa, bu Konvensiyada aşağıdakı terminlər qəbul olunur:
a) «Azərbaycan» termini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyən edilmiş
Azərbaycan Respublikasının ərazisi deməkdir, ona hüdudlarında Azərbaycan Respublikasının suveren
hüquqlarını dənizin dibi, yerin təki və təbii ehtiyatlara münasibətdə həyata keçirə biləcəyi dəniz sahəsi,
beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş və ya
bundan sonra müəyyən edilə biləcək istənilən ərazisi daxildir.
b) «Ukrayna» termini coğrafi mənada istifadə edildikdə, dənizin dibi, yerin təki və onların təbii
ehtiyatlarına münasibətdə hüdudlarında Ukraynanın hüquqları tətbiq olunan, beynəlxalq qanunlara əsasən
müəyyənləşdirilən və yaxud sonradan müəyyənləşdirilə biləcək Ukraynanın ərazi sularından kənarda
yerləşən hər hansı digər ərazi də daxil olmaqla, Ukraynanın ərazisini, onun kontinental şelfini və müstəsna
(dəniz) iqtisadi zonasını bildirir;
c) «milli şəxs» termini:
I) Azərbaycana münasibətdə — Azərbaycan vətəndaşlığı olan istənilən fiziki şəxs, yaxud
Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə əsasən müvafiq status almış istənilən hüquqi şəxs;
II) Ukraynaya münasibətdə:
a) Ukrayna vətəndaşlığı olan fiziki şəxs;
b) Ukraynanın mövcud qanunvericiliyinə əsasən müvafiq status almış bütün hüquqi şəxslər, ortaqlıqlar
və assosiasiyalar;
d) «Razılığa gələn Dövlət» və «Razılığa gələn digər Dövlət» — kontekstdən asılı olaraq, Azərbaycan
və ya Ukraynanı bildirir;
e) «şəxs» termini fiziki şəxsi, şirkəti və şəxslərin digər birliklərini ifadə edir;
f) «şirkət» — istənilən korporativ birliyi, yaxud vergiqoyma məqsədləri üçün korporativ birlik kimi
nəzərdən keçirilən istənilən təşkilatı bildirir;
g) «Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi» və «Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi» — müvafiq
olaraq Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
h) «beynəlxalq daşımalar» — dəniz, yaxud hava gəmisinin Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisindəki
məntəqələr arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin
müəssisəsinin istismar etdiyi dəniz, yaxud hava gəmisi ilə yerinə yetirilən bütün daşımaları ifadə edir;
i) «səlahiyyətli orqan» termini Azərbaycana münasibətdə — Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, Ukraynaya münasibətdə — Ukrayna Dövlət Vergi İdarəsi
və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi;
2. Razılığa gələn Dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın tətbiqi zamanı Konvensiyada izahı verilməyən
hər hansı bir termin, kontekstdən başqa məna yaranmadığı halda, Konvensiyanın şamil olunduğu vergilərə
münasibətdə həmin Dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan mənaya malikdir.
Maddə 4
Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «Razılığa gələn Dövlətin rezidenti» termini bu Dövlətin
qanunvericiliyi əsasında yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, idarəetmə yerinə, qeydiyyat (yaradılma) yerinə,
yaxud digər oxşar meyarlara əsasən vergiyə cəlb edilən şəxsi bildirir. Bununla belə, bu termin yalnız
Razılığa gələn Dövlətdəki mənbələrdən, yaxud orada yerləşən əmlakdan gəlir əldə etməsi əsasında həmin
Dövlətdə vergiyə cəlb olunan şəxsi əhatə etmir.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə,
onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir:
a) əgər Razılığa gələn bir Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, o həmin Dövlətin rezidenti hesab
olunur. Əgər Razılığa gələn hər iki Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, daha sıx şəxsi və iqtisadi marağı
olan (həyati mənafelərinin mərkəzi) Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelər mərkəzinin hansı Razılığa gələn Dövlətdə olduğunu müəyyənləşdirmək
qeyri-mümkündürsə, yaxud Razılığa gələn Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, həmin
fiziki şəxs adətən yaşadığı Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur;
c) əgər o, adətən Razılığa gələn hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya həmin Dövlətlərin heç birində
yaşamırsa, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunur;
d) əgər o, Razılığa gələn Dövlətlərdən hər ikisinin milli şəxsidirsə, yaxud onlardan heç birinin milli
şəxsi deyilsə, Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları belə şəxsin vergiyə cəlb edilməsini qarşılıqlı
razılaşma yolu ilə həll edirlər.
3. Əgər fiziki olmayan şəxs bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına görə Razılığa gələn hər iki
Dövlətin rezidentidirsə, o, qeydiyyatdan keçdiyi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab edilir.
Maddə 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «daimi nümayəndəlik» termini müəssisənin Razılığa gələn
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi daimi fəaliyyət yerinə
bildirir.
2. «Daimi nümayəndəlik» termininə o cümlədən daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) şöbə (filial);
c) kontor (ofis);
d) fabrik;
e) emalatxana;
f) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı üçün istifadə olunan qurğu, tikili, yaxud gəmi;
g) şaxta, neft, yaxud qaz quyusu, karxana, yaxud təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı başqa bir
yer;
h) mal göndərişləri üçün istifadə olunan anbar, yaxud başqa qurğu.
3. «Daimi nümayəndəlik» termini həmçinin aşağıdakıları əhatə edir:
a) tikinti meydançası, yaxud inşaat, quraşdırma və ya yığma obyekti, yaxud məcmu inşaat fəaliyyəti 6
aydan artıq müddət ərzində mövcuddursa, tikinti meydançasını, quraşdırma və ya yığma obyektini;
b) rezidentlərin muzdla tutduğu qulluqçular, yaxud başqa heyət vasitəsi ilə göstərdikləri
məsləhətvermə xidmətləri də daxil olmaqla, xidmətlərin göstərilməsi, bir şərtlə ki, bu xarakterli fəaliyyət
(həmin, yaxud onunla bağlı olan layihə üçün) ölkə hüdudlarında 6 aydan çox müddətdə davam edir.
4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, «daimi nümayəndəlik» termininə aid edilmir:
a) qurğulardan yalnız müəssisəyə məxsus olan mal və məmulat ehtiyatlarının saxlanılması, nümayiş
etdirilməsi, göndərilməsi məqsədlərinə istifadə olunduqda;
b) müəssisəyə mənsub olan əmtəə və ya məmulat ehtiyatlarının yalnız mühafizə, nümayiş etdirmə,
yaxud göndərilmə üçün saxlanılması;
c) müəssisəyə mənsub olan mal, yaxud məmulat ehtiyatlarının yalnız başqa müəssisə tərəfindən emal
edilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
d) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün əmtəə və ya məmulatların satın alınması, yaxud
informasiya toplanılması məqsəd ilə saxlanılması;
e) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq, yaxud köməkçi xarakterli işlərin yerinə
yetirilməsi məqsədi ilə saxlanılması;
f) daimi fəaliyyət yerinin müstəsna olaraq a)—c) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin
istənilən kombinasiyasında həyata keçirilməsi üçün saxlanılması — bir şərtlə ki, bu kombinasiya
nəticəsində meydana çıxan daimi yerin məcmu fəaliyyəti hazırlıq, yaxud köməkçi xarakter daşısın.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, haqqında bu maddənin 6-cı
bəndində danışılan müstəqil statuslu agent olmayan şəxs müəssisə adından fəaliyyət göstərir və Razılığa
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gələn Dövlətdə müqavilələr bağlamaq hüququna malik olub, adətən bu hüquqdan istifadə edir, yaxud
müəssisəyə mənsub olan əmtəə və məmulat ehtiyatlarını saxlayır, bu əmtəə və məmulatları müəssisənin
adından müntəzəm surətdə, sonradan müəssisənin adından satılması məqsədi ilə göndərirsə, belə hesab
edilir ki, həmin şəxsin müəssisə üçün yerinə yetirdiyi ixtiyari fəaliyyətinə münasibətdə, bu maddənin 4-cü
bəndində sadalanan, daimi fəaliyyət yerindən həyata keçirildiyi hallarda belə, bu bəndin müddəalarına
uyğun surətdə həmin daimi fəaliyyət yerini daimi nümayəndəliyə çevirməyən fəaliyyət növləri ilə
məhdudlaşdığı hallar istisna olmaqla, həmin müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik
olan kimi nəzərdən keçirilir.
6. Müəssisə Razılığa gələn Dövlətdə broker, komisyonçu, yaxud müstəqil statusu olan hər hansı agent
vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərirsə və bu şəxslər fəaliyyətlərinin adi qaydasında işləyirlərsə,
müəssisə həmin Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyi olan hesab edilmir. Lakin agentin fəaliyyəti
bütövlükdə, yaxud əsasən həmin müəssisə ilə bağlıdırsa, agent bu maddə çərçivəsində müstəqil statusu olan
agent kimi nəzərdən keçirilməyəcək.
7. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan, yaxud
həmin Razılığa gələn Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəliklə, yaxud başqa
tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarəti altında olması faktı bu müəssisələrdən birini digərinin
daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
Maddə 6
Daşınmaz əmlakdan gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan
əldə etdiyi gəlirlər (kənd və meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb oluna bilər.
2. «Daşınmaz əmlak» termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyi ilə
müəyyənləşdirilmiş mənaya malikdir. Bütün hallarda bu termin daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı
əmlakı, kənd təsərrüfatında və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti
barədə ümumi qanunvericilik müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlaka aid verilmiş
hüquqları, mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər faydalı qazıntıların işlənməsi, yaxud işlənmə hüququna
görə dəyişkən və ya təsdiq olunmuş ödənişləri əhatə edir. Dəniz və hava nəqliyyatı vasitələrinə daşınmaz
əmlak kimi baxılmır.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları daşınmaz əmlakın bilavasitə istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən, yaxud daşınmaz əmlakın hər hansı digər formada istifadəsindən əldə olunmuş gəlirlərə
tətbiq edilir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinin müddəaları həmçinin müəssisələrin daşınmaz əmlakdan əldə
etdiyi gəlirlərə və müstəqil şəxsi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan əldə
olunan gəlirlərə də şamil edilir.
Maddə 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik
vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmirsə, onun mənfəətinə yalnız Razılığa gələn Dövlətdə vergi
qoyulur. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun
mənfəətinin yalnız bu daimi nümayəndəliyə aid olan hissəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
2. Bu maddənin 3-cü bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi
Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti
göstərirsə, Razılığa gələn Dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə onun ayrıca və
müstəqil surətdə, bənzər şəraitdə eyni fəaliyyət növü ilə məşğul olan müəssisə kimi işləyəcəyi və daimi
nümayəndəliyi olduğu müəssisədən heç bir asılılığı olmadan fəaliyyət göstərəcəyi halda əldə edəcəyi
mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyənləşdirilərkən, onun yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin
ərazisində, yaxud onun hüdudlarından kənarda xərclənməsindən asılı olmayaraq, həmin Dövlətin daxili
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qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş normalar çərçivəsində, idarəetmə və ümumi inzibati məsrəflər də
daxil olmaqla, daimi nümayəndəliyin xərclərinin çıxılmasına yol verilir. Bütün hallarda nümayəndəlik
tərəfindən müəssisəyə və ya onun başqa bölməsinə royalti, qonorar, patent və digər hüquqlardan istifadəyə
görə ödənişləri, xüsusi xidmətlərə, yaxud idarəetməyə görə komisyon haqları, müəssisənin (banklar istisna
olmaqla) daimi nümayəndəliyə verdiyi borca görə faizlər belə məsrəflərə aid edilməməlidir (həqiqətən də
baş vermiş məsrəflər istisna olmaqla).
4. Əgər Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəətin,
müəssisənin ümumi mənfəətinin, öz bölmələri arasında proporsional qaydada bölüşdürülməsi yolu ilə
müəyyənləşdirilməsi adi təcrübədirsə, bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları vergiyə cəlb olunan mənfəəti
bu cür bölgü zəminində müəyyənləşdirməkdə Razılığa gələn Dövlətə heç bir maneə yaratmır; lakin seçilmiş
bölgü metodu elə olmalıdır ki, onun nəticələri bu maddədə nəzərdə tutulmuş prinsiplərə uyğun olsun.
5. Müəssisə üçün yalnız mal və məmulat aldığına görə daimi nümayəndəliyə heç bir mənfəət
hesablanmır.
6. Əgər əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid olan mənfəətin
müəyyənləşdirilməsi metodunun dəqiqləşdirilməsi üçün kifayət qədər tutarlı səbəb yoxdursa, həmin
mənfəət hər il eyni üsulla hesablanmalıdır.
7. Əgər mənfəət bu Konvensiyanın başqa maddələrində ayrıca baxılan gəlir növlərini özünə daxil
edirsə, bu maddənin müddəaları tərəfindən həmin maddələrin müddəalarına toxunulmur.
Maddə 8
Beynəlxalq nəqliyyat
1. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismar
edilməsindən əldə etdiyi mənfəət yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün dəniz və hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə
olunan mənfəətə aşağıdakılar aid edilir:
a) dəniz və hava gəmilərinin ekipajsız icarəyə verilməsindən gəlirlər;
b) malların və məmulatların daşınması üçün istifadə olunan konteynerlərin (o cümlədən treylerlər və
konteynerlərin daşınması üçün istifadə olunan müvafiq avadanlıq) icarəyə verilməsi, istifadə olunması,
saxlanılması hava və dəniz gəmisinin beynəlxalq daşımalarda istifadəsinə nisbətdə əlavə fəaliyyət xarakteri
daşıdıqda, bu cür icarədən, istifadədən, yaxud saxlanmadan əldə olunan mənfəət.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin nəqliyyat
vasitələrinin istismarı ilə əlaqədar olaraq pulda, müştərək müəssisə, yaxud beynəlxalq təşkilatda
(agentlikdə) iştirakdan əldə olunan mənfəətə də şamil edilir.
Maddə 9
Assosiasiya olunmuş müəssisələr
1. Əgər:
a) Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində,
nəzarət olunmasında və kapitalında birbaşa və ya dolayı yolla iştirak edirsə və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin
idarə edilməsində, nəzarət olunmasında və kapitalında birbaşa, yaxud dolayı yolla iştirak edirsə
və hər bir halda həmin müəssisələrin qarşılıqlı kommersiya və maliyyə münasibətlərində iki müstəqil
müəssisə arasında mövcud ola biləcək münasibətlərdən fərqli şərait yaradılırsa, yaxud müəyyənləşdirilirsə,
onlardan birinə hesablana bilən, lakin bu şərtlərin mövcud olduğuna görə hesablanmamış mənfəət, həmin
müəssisənin mənfəətinə daxil edilib, müvafiq surətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər Razılığa gələn Dövlət həmin Dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər Dövlətin
müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb olunmuş mənfəətini daxil edib, müvafiq qaydada vergi
qoyursa və bu tərzdə daxil olunmuş mənfəət bu müəssisələr arasındakı münasibətlər, istənilən iki müstəqil
müəssisə arasındakı münasibətlər zamanı adı birinci çəkilən Dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək
mənfəətdirsə, Razılığa gələn digər Dövlət bu mənfəətdən tutulan verginin məbləğində müvafiq düzəlişlər
aparmalıdır. Bu düzəlişlər aparılarkən Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmalı, Razılığa gələn
Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları razılıq əldə etmək məqsədi ilə məsləhətləşmələr aparmalıdırlar.
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Maddə 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödənilən dividendlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu dividendlər həmçinin onları ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətin
qanunvericiliyinə uyğun surətdə vergiyə cəlb oluna bilər, lakin dividendi alan dividendlərin faktiki
sahibidirsə, bu tərzdə tutulan vergi dividendlərin ümumi məbləğinin 10 faizindən yüksək olmamalıdır.
3. Bu maddədə işlədilən «dividendlər» termini borc tələbnaməsi olmayan, mənfəətin bölgüsündə
iştirak etmək hüququ verən səhmlərdən və digər hüquqlardan əldə edilən gəlirləri, həmçinin, mənfəəti
bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq, səhmlərdən gəlirlərə
vergi qoyulması qaydasında vergiyə cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə olunan gəlirləri ifadə
edir.
4. Əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti olan və öz daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə dividendlər ödəyən şirkətin yerləşdiyi həmin
digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi
bazadan müstəqil şəxsi xidmətlər göstərirsə və dividendlər ödənilən holdinq həqiqətən də bu daimi
nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya aiddirsə, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq
edilmir. Belə halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq
edilir.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdə mənfəət, yaxud gəlir
əldə edirsə, dividendlərin bu digər Dövlətin rezidentinə ödənilməsi, yaxud dividendlər ödənilən holdinqin
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid olması hallarından başqa,
həmin Razılığa gələn digər Dövlət bu şirkətə ödənilən dividendlər və ya bölüşdürülməmiş mənfəət
bütövlükdə, yaxud qismən həmin dövlətdə yaranan mənfəətdən və ya gəlirdən ibarət olduğu və şirkətin
bölüşdürülməmiş mənfəətindən vergi tutulmadığı hallar istisna olmaqla həmin digər Dövlət şirkətin ödədiyi
dividendləri hər hansı bir vergiyə cəlb edə bilməz.
Maddə 11
Faizlər
1. Razılığa gələn Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən faizlər həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu faizlər, yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə, həmin Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq,
həmçinin vergiyə cəlb oluna bilər, amma faizləri alan onların faktiki sahibidirsə, tutulan vergi faizlərin
ümumi məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3. Bu maddədə işlədilən «faiz»lər termini ipoteka təminatından asılı olmayaraq, borcluların
mənfəətində iştirak hüququ verən, yaxud verməyən borc tələbnamələrindən, o cümlədən hökumətin
qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan, yaxud borc öhdəliklərinə görə mükafatlar və uduşlar daxil olmaqla,
əldə olunan gəlirləri ifadə edir.
4. Əgər faizlərin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, faizlərin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə öz daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və faizlər ödənilən borc
tələbnaməsi həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədardırsa, bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci, yaxud
14-cü maddələrinin müddəalarından istifadə olunur.
5. Razılığa gələn Dövlət, onun siyasi-inzibati, yaxud ərazi-inzibati orqanları, yerli hakimiyyət orqanı
və ya həmin Dövlətin rezidenti faiz ödəyicisidirsə, belə hesab olunur ki, faizlər həmin bu Dövlətdə
yaranmışdır. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olmasından asılı olmayaraq, faizləri ödəyən şəxs Razılığa
gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə, yaxud daimi bazaya malikdirsə və onların yaranmış borclarına görə
faizlərin ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, belə hesab edilir ki,
faizlər bu daimi nümayəndəliyin, yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
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6. Əgər faizin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında, yaxud onların hər ikisi ilə istənilən üçüncü
şəxs arasında mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən borc tələbnaməsi əsasında ödənilən faizlərin
məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda faizlərin ödəyicisi və faizlərin faktiki sahibi arasında
razılaşdırılmış məbləğdən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız həmin razılaşdırılmış son məbləğə
şamil edilir. Bu halda ödənişin artıq olan hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla,
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilir.
7. Əgər barəsində faizlər ödənilən borc öhdəliklərinin yaradılması və ya ötürülməsi ilə əlaqədar olan
hər hansı şəxsin başlıca məqsədi və yaxud başlıca məqsədlərindən biri həmin yaradılma, yaxud ötürülmə
vasitəsilə bu maddənin üstünlüklərinə nail olmaqdırsa, bu maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
8. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə yaranan
faizlər Razılığa gələn digər Dövlətin Hökuməti, yaxud onun yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən alınırsa və
həqiqətən də onlara mənsubdursa, həmin faizlərə bu Dövlətdə vergi qoyulmur.
Maddə 12
Royalti
1. Razılığa gələn bir Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royalti
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu royaltiyə Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yarandığı Dövlətdə də vergi
qoyula bilər, amma həmin royaltini alan onların faktiki sahibidirsə, tutulan vergi royaltinin ümumi
məbləğinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
3. Bu maddədə işlədilən «royalti» termini ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elmi əsərlər (o cümlədən radio
və televiziya verilişlərində istifadə olunan kinofilmlər, istənilən filmlər, yaxud yazılar) üzərində müəlliflik
hüquqlarından, istənilən patentdən, fabrik, yaxud ticarət markasından, çertyojdan, dizayndan, yaxud
modeldən, məxfi düsturdan, yaxud prosesdən, elmi avadanlıqdan, sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə
aid olan informasiyadan istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının verilməsi əvəzində alınmış bütün
ödənişləri ifadə edir.
4. Əgər royaltinin faktiki sahibi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, royaltinin yarandığı digər
Razılığa gələn Dövlətdə öz daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud
orada yerləşən daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və barəsində royalti ödənilən hüquqlar,
yaxud əmlak həqiqətən də bu daimi nümayəndəliyə, yaxud bazaya aiddirsə, bu maddənin 1-ci və 2-ci
bəndlərinin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, Konvensiyanın 7-ci və 14-cü
maddələrinin müddəalarından istifadə olunur.
5. Əgər royaltinin ödəyicisi və faktiki sahibi arasında, yaxud onlarla istənilən üçüncü şəxs arasında
mövcud olan xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadəyə, hüquqa, yaxud informasiyaya görə ödənilən
royaltinin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırılacaq
royaltinin məbləğindən artıq olarsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilmiş məbləğə şamil
edilir. Bu halda ödənişin artıq olan hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa
gələn Dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilir.
6. Əgər barəsində royalti ödənilən hüquqların yaradılması və ya ötürülməsi ilə əlaqədar olan hər hansı
şəxsin başlıca məqsədi və yaxud başlıca məqsədlərindən biri həmin yaradılma, yaxud ötürülmə vasitəsi ilə
bu maddənin üstünlüklərinə nail olmaqdırsa, bu maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
7. Razılığa gələn Dövlətin özü, onun siyasi-inzibati, yaxud ərazi inzibati bölmələri, yerli hakimiyyət
orqanları, yaxud həmin Dövlətin rezidenti royaltinin ödəyicisidirsə, belə hesab olunur ki, royalti həmin
Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır. Royalti ödəyən şəxsin Razılığa gələn Dövlətlərdən hansının rezidenti
olmasından asılı olmayaraq, bu Dövlətlərdən birində daimi nümayəndəliyə malikdirsə və royalti ödəmək
öhdəliyi bu nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə əlaqədar meydana çıxmışsa və bu royaltilərin ödənilməsi
üzrə xərcləri daimi nümayəndəlik, yaxud baza çəkirsə, belə hesab olunur ki, royalti daimi nümayəndəliyin,
yaxud daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə yaranmışdır.
Maddə 13
Əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər
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1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən əmlakının bu
Konvensiyanın 6-cı maddəsində müəyyənləşdirilmiş qaydada özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin:
a) öz dəyərini, yaxud dəyərinin əksər hissəsini Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz
əmlakda birbaşa, yaxud dolayı yolla ifadə edən səhmlərin yaxud
b) aktivlərinin əsas hissəsi Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan ibarət olan
ortaqlıqdakı, yaxud etimad fondundakı payların, yaxud a) yarımbəndində müəyyənləşdirilən səhmlərin
özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər həmin Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
sahibkarlıq əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlakın, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin müstəqil
fərdi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daimi bazasının daşınar əmlakının,
o cümlədən belə daimi nümayəndəliyin və ya belə daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən (ayrılıqda,
yaxud bütün müəssisə ilə birgə) əldə etdiyi gəlirlərə həmin digər Dövlətdə vergi qoyula bilər.
4. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz və ya hava
gəmilərinin, yaxud bu dəniz və hava gəmilərindən istifadə ilə bağlı olan daşınar əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
5. Bu maddənin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində qeyd olunmayan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərə yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezidenti olduğu
Razılığa gələn Dövlətdə vergi qoyula bilər.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə peşəkar xidmətlər və yaxud
müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün daimi bazaya malik olduğu hallar istisna olunmaqla, onun bu növ
fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə yalnız həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergi qoyulur. Əgər onun belə bir
daimi bazası mövcuddursa, bu gəlirlər Razılığa gələn digər Dövlət tərəfindən yalnız həmin daimi bazaya
aid olan hissədə vergiyə cəlb olunur.
2. «Peşəkar xidmətlər» termininə müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, rəssamlıq, təhsil, yaxud müəllimlik
xidmətləri, o cümlədən həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, stomatoloqların və
mühasiblərin müstəqil fəaliyyəti daxil edilir.
Maddə 15
Muzdlu fərdi xidmətlər
1. Bu Konvensiyanın 16-cı, 18-ci, 19-cu və 20-ci maddələrinin müddəalarını nəzərə almaqla, Razılığa
gələn Dövlətin rezidentinin muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı əmək haqqına və digər mükafatlara yalnız
həmin Dövlətdə vergi qoyulur, bir şərtlə ki, həmin muzdlu işlər Razılığa gələn digər Dövlətdə yerinə
yetirilməsin. Əgər muzdlu işlər bu şəkildə yerinə yetirilmişsə, alınmış mükafatlar həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə muzdla işləməsi ilə əlaqədar aldığı mükafatlar aşağıdakı hallarda, yalnız adı
birinci çəkilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) mükafatları alan şəxs cari maliyyə ilində başlayan, yaxud bitən istənilən on iki aylıq müddət ərzində
ümumi sayı 183 gündən çox olmayan müddətdə və ya müddətlərdə Razılığa gələn digər Dövlətdə
olmuşdur;
b) mükafatlar Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olmayan işə götürən tərəfindən, yaxud onun
adından ödənilməmişdir;
c) mükafatlar üzrə xərclər işə götürənin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyi, yaxud
daimi bazası tərəfindən ödənilməmişdir.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, beynəlxalq daşımalarda istismar olunan
dəniz, yaxud hava gəmisinin göyərtəsində muzdla işləməyə görə alınan mükafatlara həmin dəniz, yaxud
hava gəmisini istismar edən müəssisənin rezident olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergi qoyula bilər.
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Maddə 16
Direktorların qonorarları
Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətdə direktorlar
şurasının, yaxud başqa analoji orqanın üzvü kimi aldığı qonorarlara və digər bənzər gəlirlərinə həmin digər
Dövlətdə vergi qoyula bilər.
Maddə 17
Artistlər və idmançılar
1. Bu Konvensiyanın 14-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətdə incəsənət işçisi, məsələn, kino, estrada, radio, yaxud
televiziya artisti və musiqiçisi, yaxud idmançı kimi fərdi fəaliyyətindən aldığı gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb oluna bilər.
2. Əgər incəsənət işçisinin, yaxud idmançının bu sahələrdəki fərdi fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
onun özünə deyil, hər hansı başqa şəxsə hesablanırsa, həmin gəlirlərə bu Konvensiyanın 7-ci, 14-cü və 15ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi, yaxud idmançının fəaliyyətinin həyata
keçdiyi Razılığa gələn Dövlətdə vergi qoyula bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəalarından asılı olmayaraq, göstərilən fəaliyyət əsas
etibarı ilə Razılığa gələn Dövlətlərin ictimai fondları hesabına maliyyələşdirilirsə, yaxud bu fəaliyyət
Razılığa gələn Dövlətlər arasında bağlanmış mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş əsasında həyata keçirilirsə,
bu maddədə göstərilmiş gəlirlər artistin, yaxud idmançının fəaliyyət göstərdiyi Razılığa gələn Dövlətdə
vergiqoymadan azad ediləcəkdir.
Maddə 18
Təqaüdlər
1. Bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn
Dövlətin rezidentinə keçmişdə muzdla işlədiyinə görə ödənilən təqaüdlər və digər sosial təminatlar yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin, onun siyasiinzibati, yaxud ərazi-inzibati bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sosial təminat proqramının bir
hissəsi olan dövlət təqaüdlər proqramı çərçivəsində ödənilən təqaüdlər və digər sosial təminatlar yalnız
həmin Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 19
Dövlət qulluğunda olan işçilər
1. a) Razılığa gələn Dövlət, onun siyasi-inzibati və ya ərazi-inzibati bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən bu Dövlətə, onun siyasi-inzibati, yaxud ərazi-inzibati orqanları, yaxud yerli hakimiyyət
orqanlarına göstərdiyi xidmətə görə istənilən fiziki şəxsə ödənilən, təqaüd olmayan mükafatlar yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
b) Lakin qulluq Razılığa gələn digər Dövlətdə göstərilmişdirsə və fiziki şəxs bu Dövlətin
rezidentidirsə:
(I) bu Dövlətin milli şəxsidirsə, yaxud
(II) yalnız qulluq göstərmək üçün həmin Dövlətin rezidentinə çevrilməmişdirsə,
bu cür mükafatlara yalnız Razılığa gələn digər Dövlətdə vergi qoyulur.
2. a) Razılığa gələn Dövlət, onun siyasi-inzibati və ya ərazi inzibati bölmələri, yaxud yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən, yaxud onların yaratdıqları fondlardan bu Dövlətə, onun siyasi-inzibati, yaxud ərazi
inzibati bölmələrinə, yaxud yerli hakimiyyət orqanlarına göstərdiyi xidmətlərə görə istənilən fiziki şəxsə
ödənilən hər hansı təqaüd yalnız həmin Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər;
b) Lakin fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu təqaüd yalnız
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
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3. Bu Konvensiyanın 15-ci, 16-cı və 18-ci maddələrinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin, onun
siyasi-inzibati, yaxud ərazi inzibati bölmələrinin, yaxud yerli hakimiyyət orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə əlaqədar göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilən mükafatlara və pensiyalara da tətbiq edilir.
Maddə 20
Tələbələr
Razılığa gələn Dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə
gəlməzdən əvvəl olmuş, adı birinci çəkilən Dövlətdə yalnız öyrənmək, təhsil almaq və təcrübə keçmək
üçün yaşayan tələbələrin və peşə hazırlığı keçən şəxslərin dolanmaq, təhsil almaq və təcrübə keçmək
məqsədilə həmin Dövlətdən kənarda yerləşən mənbələrdən aldıqları ödənişlər adı birinci çəkilən Dövlətdə
vergiyə cəlb olunmur.
Maddə 21
Digər gəlirlər
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində sadalanmayan gəlir
növləri həmin Dövlətdə vergiyə cəlb olunmalıdır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, lotereyalarda, totalizatorlarda və onun
biznesinin digər sahələrində uduşlardan əldə olunan gəlirlərə həmçinin yarandığı Razılığa gələn Dövlətdə
vergi qoyula bilər.
3. Əgər gəlirləri alan Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub, Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən
daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirsə, yaxud həmin Dövlətdə yerləşən
daimi bazadan müstəqil fərdi xidmətlər göstərirsə və barəsində gəlir əldə olunmuş hüquqlar və ya əmlak
həqiqətən də bu daimi nümayəndəlik, yaxud daimi baza ilə bağlıdırsa, bu maddənin 1-ci bəndinin
müddəaları, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan, daşınmaz əmlakdan əldə
edilən gəlir olmayan digər gəlirlərə şamil edilmir. Bu halda şəraitdən asılı olaraq, Konvensiyanın 7-ci və
14-cü maddələrinin müddəalarından istifadə olunur.
4. Əgər barəsində gəlir ödənilən hüquqların yaradılması, yaxud ötürülməsi ilə bağlı olan şəxsin əsas
məqsədi və ya əsas məqsədlərindən biri bu tərzdə yaradılma, yaxud ötürülmə vasitəsi ilə bu maddənin
tətbiqi nəticəsində xeyir əldə etməkdirsə, bu maddənin müddəaları tətbiq olunmur.
Maddə 22
Əmlak
1. Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində göstərilən, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə məxsus olub,
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlak həmin Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
oluna bilər.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
əmlakının bir hissəsi olan daşınar əmlak, yaxud Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər
Dövlətdə müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün sərəncamında olan daimi bazanın daşınar əmlakı həmin
Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq daşımalarda istismar etdiyi dəniz və hava
gəmiləri, həmçinin bu dəniz və hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınar əmlak yalnız həmin
Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin əmlakının bütün digər növlərinə yalnız həmin Dövlətdə vergi
qoyulur.
Maddə 23
İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən Razılığa gələn digər
Dövlətdə vergiyə cəlb olunmalı gəlir əldə edirsə, yaxud əmlaka malikdirsə, bu gəlirə, yaxud əmlaka görə
həmin digər Dövlətdə ödədiyi verginin məbləği bu rezidentdən adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin gəlirlərlə
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əlaqədar tutulan verginin məbləğindən çıxılmalıdır. Lakin çıxılan məbləğ adı birinci çəkilən Dövlətin vergi
qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu cür gəlirə, yaxud əmlaka hesablana biləcək vergilərin məbləğindən çox
olmamalıdır.
2. Əgər bu Konvensiyanın hər hansı müddəasına müvafiq olaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin
əldə etdiyi gəlir, yaxud əmlak həmin Dövlətdə vergilərdən azaddırsa, həmin Dövlətdə bu rezidentin
gəlirinin, yaxud əmlakının qalan hissəsinə vergi hesablanarkən, vergilərdən azad olunmuş gəlirlər, yaxud
əmlak nəzərə alına bilər.
Maddə 24
Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
1. Razılığa gələn Dövlətin milli şəxsləri Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin Razılığa gələn digər
Dövlətin milli şəxslərinin eyni şəraitdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi vergilərdən, yaxud bununla
bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud ağır olan şərtlərlə vergiqoymaya və bununla bağlı olan
öhdəliklərə cəlb edilməyəcək. Konvensiyanın 1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, bu şərt
Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan fiziki şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə qarşı Razılığa gələn
Dövlətlərdən heç birində həmin Dövlətlərin milli şəxslərinin eyni şəraitdə cəlb olunduğu vergilərdən və
onlarla bağlı olan öhdəliklərdən fərqlənən, yaxud daha ağır şərtlərlə vergiqoyma və bununla əlaqədar olan
öhdəlik tətbiq edilməyəcək.
3. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinə vergi
qoyulması şərtləri Razılığa gələn digər Dövlətin bu digər Dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan
müəssisələrinə vergi qoyulması şərtlərindən ağır olmamalıdır.
4. Bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinin, 11-ci maddəsinin 6-cı bəndinin, yaxud 12-ci
maddəsinin 5-ci bəndinin tətbiq edildiyi hallar istisna edilməklə, Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin
Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödədiyi faizlər, royalti və digər ödənişlər, bu müəssisənin vergiyə
cəlb olunan mənfəətinin məbləğinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə, adı birinci çəkilən Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi şərtlərlə, həmin mənfəətdən çıxılmalıdır.
5. Razılığa gələn Dövlətdə yerləşən, əmlakı bütövlüklə, yaxud qismən Razılığa gələn digər Dövlətin
bir, yaxud bir neçə rezidentinə mənsub və ya onların birbaşa və ya dolayı nəzarəti altında olan müəssisələr
adı birinci çəkilən Dövlətdə həmin Dövlətin bənzər müəssisələrinin cəlb olunduğu, yaxud cəlb oluna
biləcəyi vergilərdən və onlarla əlaqədar olan öhdəliklərindən fərqlənən, yaxud ağır olan şərtlərlə vergiyə
cəlb edilməyəcək.
6. Bu maddənin müddəaları Razılığa gələn Dövlətin öz rezidenti olan fiziki şəxslər üçün vergiqoyma
üzrə müəyyənləşdirdiyi hər hansı fərdi güzəştləri, azadolmaları, nəzərəalmaları bu Razılığa gələn Dövlətin
rezidenti olmayan fiziki şəxslər barəsində tətbiq etmək məcburiyyəti kimi təfsir olunmamalıdır.
7. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyada baxılan vergilərə tətbiq olunacaqdır.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşdırma prosesi
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin
hərəkətlərinin onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayaraq vergilərə cəlb edilməsi ilə
nəticələndiyini, yaxud nəticələnə biləcəyini hesab edirsə, o həmin Dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində
nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, işini baxılmaq üçün rezident olduğu Dövlətin,
yaxud hadisə 24-cü maddənin 1-ci bəndinin təsiri altına düşürsə, milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanlarına verə bilər.
2. Səlahiyyətli orqan, iddianı əsaslandırılmış hesab edib, özü qənaətbəxş qərar qəbul edə bilməzsə, bu
Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq üçün məsələni
Razılığa gələn digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq əsasında həll etməyə çalışacaqdır.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın şərti, yaxud istifadəsi zamanı
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri, yaxud anlaşılmazlıqları qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə səy
göstərəcəklər. Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergiqoymanı aradan
qaldırmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşə bilərlər.
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4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki maddələr üzrə razılıq və anlaşmaya nail
olmaq üçün bir-biri ilə birbaşa əlaqələr yarada bilərlər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Bu Konvensiyanın, yaxud Razılığa gələn Dövlətlərin daxili qanunvericilik aktlarının tələblərinin
yerinə yetirilməsi üçün həmin Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları vergiqoymanın bu Konvensiyaya zidd
olmadığı hüdudlarda, o cümlədən vergilərdən yayınmanın qarşısının alınması və qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş leqal azadolmaların tətbiqini asanlaşdırmaq üçün onun təsiri altına düşən vergilər barədə
informasiya mübadiləsi aparırlar. Razılığa gələn Dövlətin aldığı hər hansı informasiya məxfi sayılır və
yalnız bu Konvensiyanın təsiri altına düşən vergilərin qiymətləndirilməsi, yaxud toplanması, məcburi
alınması, yaxud məhkəmə qaydasında təqib olunması və ya apellyasiyalara baxılması ilə məşğul olan
şəxslərə və ya hakimiyyət orqanlarına (o cümlədən, məhkəmələr və inzibati orqanlar) bildirilir. Bu şəxslər,
yaxud orqanlar informasiyadan yalnız həmin məqsədlərə istifadə edəcəklər. Onlar bu informasiyanı ancaq
məhkəmə iclaslarında, yaxud məhkəmə qərarları qəbul edildiyi halda aça bilərlər.
2. Heç bir halda bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin səlahiyyətli
orqanlarının üzərinə aşağıdakı öhdəlikləri qoyan kimi təfsir edilməməlidir:
a) Razılığa gələn Dövlətlərin qanunvericiliyinə və inzibati praktikasına zidd olan inzibati tədbirlər
görmək;
b) Razılığa gələn Dövlətlərin qanunvericiliyinə və adi inzibati praktikasına görə alınması mümkün
olmayan informasiya vermək;
c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya, yaxud peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça
biləcək informasiya və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan informasiya vermək.
Maddə 27
Diplomatik nümayəndəliklərin və konsul idarələrinin üzvləri
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası ümumi beynəlxalq hüquq normaları, yaxud xüsusi razılaşmalar
əsasında diplomatik nümayəndəliklər və konsul idarələrinin üzvləri üçün müəyyənləşdirilən vergi
imtiyazlarına şamil edilmir.
Maddə 28
Sazişin qüvvəyə minməsi
Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün qanunvericiliyə
müvafiq zəruri proseduru yerinə yetirməsi barədə digərinə diplomatik kanallarla xəbər verir. Bu
Konvensiya sonuncu belə bildiriş alınan gündən qüvvəyə minir və onun müddəaları aşağıdakılara tətbiq
olunacaqdır:
(I) mənbəyində tutulan vergilərə münasibətdə — bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı
təqvim ilinin yanvarın 1-dən və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə;
(II) digər vergilərə münasibətdə — Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı təqvim ilinin
yanvarın 1-dən və ya ondan sonra başlanan vergiqoyma dövrlərində ödənilən məbləğlərə.
Maddə 29
Sazişin qüvvədən düşməsi
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən biri ona xitam verənədək qüvvədə qalır. Razılığa gələn
Dövlətlərin hər biri istənilən təqdim ilinin sonuna 6 ay qalmışdan gec olmamaq şərti ilə, diplomatik
kanallarla yazılı xəbərdarlıq göndərmək yolu ilə bu Konvensiyaya xitam verə bilər.
Belə halda bu Konvensiya öz fəaliyyətini dayandırır:
(I) mənbəyində tutulan vergilərə münasibətdə — bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin
yanvarın 1-dən və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə;
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(II) digər vergilərə münasibətdə — bildirişin göndərildiyi ildən sonrakı təqvim ilinin yanvarın 1-dən
və ya ondan sonra başlanan vergiqoyma dövrlərinə.
Bunu təsdiq etmək üçün, öz Hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətlər verilmiş şəxslər
bu Konvensiyanı imzalamışlar.
Kiyev şəhərində 1999-cu il iyulun 30-da Azərbaycan, Ukrayna və rus dillərində iki nüsxədə
imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Bu Konvensiyanın müddəalarının təfsirində fikir
ayrılığı meydana çıxdıqda, rus dilində olan mətn əsas götürülür.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti
adından
(imza)

Ukrayna Nazirlər Kabineti
adından
(imza)
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"Nikahdankənar doğulmuş uşaqların hüquqi statusu haqqında" Avropa Konvensiyasına
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Nikahdankənar doğulmuş uşaqların hüquqi statusu haqqında" 1975-ci il
oktyabrın 15-də Strasburq şəhərində imzalanmış Avropa Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 17 mart 2000-ci il
№ 832-IQ
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"Xaricdə inzibati məsələlərə dair informasiya və ifadələrin əldə olunması haqqında" Avropa
Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Xaricdə inzibati məsələlərə dair informasiya və ifadələrin əldə olunması
haqqında" 1978-ci il martın 15-də Stasburq şəhərində imzalanmış Avropa Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 17 mart 2000-ci il
№ 834-IQ
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"Fərdi şəxslərin odlu silah əldə etməsi və saxlaması üzərində nəzarət haqqında" Avropa
Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Fərdi şəxslərin odlu silah əldə etməsi və saxlaması üzərində nəzarət
haqqında" 1978-ci il iyunun 28-də Strasburq şəhərində imzalanmış Avropa Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 17 mart 2000-ci il
№ 835-IQ
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"Zorakı cinayətlərin qurbanlarına vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında" Avropa
Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Zorakı cinayətlərin qurbanlarına vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında"
1983-cü il noyabrın 24-də Strasburq şəhərində imzalanmış Avropa Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 17 mart 2000-ci il
№ 836-IQ
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"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin
təhlükəsizliyi haqqında" 1994-cü il dekabrın 9-da Nyu-York şəhərində qəbul edilmiş
Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 14 mart 2000-ci il
№ 825-IQ
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Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş
sənədlərinə qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 1992-ci il dekabrın 22-də
Cenevrə şəhərində qəbul edilmiş Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə 1994-cü il oktyabrın 14-də
Kioto şəhərində imzalanmış düzəliş sənədlərinə aşağıdakı qeyd-şərtlə qoşulsun:
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti aşağıdakı hüquqları özündə saxlayır:
1. Əgər ittifaqın üzvü olan hər hansı dövlət Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının
Nizamnaməsinin və Konvensiyasının və ya onlara dair Əlavələrin, Protokolların və Reqlamentlərin
müddəalarına hər hansı şəkildə əməl etməzsə və ya bunları gözləməzsə, əgər hər hansı başqa birliklərin və
ya üçüncü ölkələrin hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının milli suverenliyinə toxunarsa və ya onun üçün
təhlükə yaradarsa, suverenliyini, ayrılmaz hüquqlarını və milli mənafelərini qorumaq üçün zəruri saydığı
və məqsədəuyğun bildiyi hər hansı bir tədbiri görmək;
2. Əgər İttifaqın hər hansı üzvü İttifaqın xərclərinin ödənilməsində iştirak etməzsə və ya İttifaqın başqa
üzvlərinin qeyd-şərtləri İttifaqın xərclərinin ödənilməsində Azərbaycan Respublikasının üzvlük haqqı
payının artırılmasına və ya başqa maliyyə nəticələrinə gətirib çıxararsa, yaxud onun telekommunikasiya
xidmətinin işini bilavasitə və ya dolayı yolla təhlükə altına salarsa, öz mənafelərini qorumaq üçün zəruri
bildiyi tədbirləri görmək;
3. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsində və ya Konvensiyasında Azərbaycan
Respublikasının suverenliyinə bilavasitə və ya dolayı yolla təsir göstərə bilən, Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və qanunlarına zidd olan hər hansı müddəaları özünə aid hesab etməmək".
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 14 mart 2000-ci il
№ 826-IQ
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyasının
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Hökuməti tərəfindən 1992-ci il iyunun 12-də Rio-de-Janeyro şəhərində
imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyası təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 14 mart 2000-ci il
№ 829-IQ
Bioloji müxtəliflik haqqında
KONVENSİYA
(5 iyun 1992-ci il)
PREAMBULA
Razılaşan Tərəflər
Bioloji müxtəlifliyin əbədi dəyər olduğunu, həmçinin bioloji müxtəlifliyin və onun komponentlərinin
ekoloji, genetik, sosial, iqtisadi, elmi, tərbiyəvi, mədəni, rekreasiya və estetik əhəmiyyətini dərk edərək,
habelə biosferaya həyat verən sistemlərin təkamülü və qorunması üçün bioloji müxtəlifliyin böyük
əhəmiyyətə malik olduğunu dərk edərək,
bioloji müxtəlifliyin qorunmasının bütün bəşəriyyətin ümumi vəzifəsi olduğunu təsdiq edərək,
dövlətlərin öz bioloji resursları üzərində suveren hüquqlara malik olduqlarını bir daha təsdiq edərək,
habelə dövlətlərin öz bioloji müxtəlifliklərinin qorunması və öz bioloji resurslarının davamlı istifadəsi
üçün məsuliyyət daşıdıqlarını təsdiq edərək,
insan fəaliyyətinin bəzi növləri nəticəsində bioloji müxtəlifliyin ciddi surətdə azaldığının qeydinə
qalaraq,
bioloji müxtəlifliyə dair informasiyanın və biliklərin ümumi çatışmazlığının, bu problemin hamılıqla
başa düşülməsini təmin etmək məqsədi ilə elmi, texniki və təşkilati potensialı inkişaf etdirməyin hədsiz
zəruriliyini və bunun müvafiq tədbirlər planlaşdırılıb həyata keçirilməsindən ötrü təməl olacağını dərk
edərək,
bioloji müxtəlifliyin öz mənbələrində xeyli azalmasının və ya yox olmasının səbəblərini qabaqcadan
görməyin, qarşısını almağın, aradan qaldırmağın zəruriliyini qeyd edərək,
habelə bioloji müxtəlifliyin azalması və ya çoxalması təhlükəsi yarandığı hallarda şəksiz elmi faktların
olmamasının bu cür təhlükəni aradan qaldırmaq və ya minimuma endirmək üçün tədbirlər görülməsini
təxirə salmağa səbəb sayıla bilməyəcəyini qeyd edərək,
daha sonra, in-situ ekosistemlərinin və təbii məskənlərin mühafizəsinin həyat qabiliyyətli
populyasiyalarını dəstəkləməyin və bərpa etməyin bioloji müxtəlifliyi qorumağın əsas şərti olduğunu qeyd
edərək,
daha sonra, yarandığı ölkədə ex-situ tədbirləri görməyin üstün tutulmasının böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu qeyd edərək,
ənənəvi həyat tərzinə malik bir çox yerli icmaların və yerli əhalinin bioloji resurslardan xeyli və
ənənəvi asılılığını, bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və komponentlərin davamlı istifadəsinə aid olan
ənənəvi biliklərin, yeniliklərin, praktikanın tətbiqindən ədalətli əsasda birgə faydalanmağın arzu
olunduğunu etiraf edərək,
habelə bioloji müxtəlifliyin qorunması və komponentlərinin davamlı istifadəsi işində qadınların
mühüm həyati rolunu etiraf edərək və bioloji müxtəlifliyin qorunmasına yönəldilən siyasətin bütün
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səviyyələrdə hazırlanmasında və həyata keçirilməsində qadınların geniş miqyasda iştirakının zəruriliyini
təsdiq edərək,
bioloji müxtəlifliyin qorunması və onun komponentlərinin davamlı istifadəsi işində dövlətlər və
hökumətlərarası təşkilatlar ilə qeyri-dövlət sektoru arasında beynəlxalq, məhəlli və qlobal əməkdaşlığın
əhəmiyyətini və zəruriliyini qeyd edərək,
bioloji müxtəlifliyin yoxlanması probleminin həlli üçün dünyadakı imkanları yeni və əlavə maliyyə
resursları verməklə və texnologiyaların lazımi qaydada əldə olunmasını təmin etməklə xeyli
genişləndirməyin mümkün olacağını etiraf edərək,
daha sonra, inkişaf edən ölkələrin tələbatını ödəmək, o cümlədən yeni və əlavə maliyyə resursları
vermək, müvafiq texnologiyaları vermək və müvafiq texnologiyaların lazımi qaydada əldə olunmasını
təmin etmək üçün xüsusi əsasnamə tələb olunduğunu etiraf edərək,
bununla əlaqədar az inkişaf etmiş ölkələrin və kiçik ada dövlətlərinin xüsusi şəraitini qeyd edərək,
bioloji müxtəlifliyin qorunmasının çoxlu kapital qoyuluşu tələb etdiyini və bu cür kapital
qoyuluşlarından xeyli ekoloji, iqtisadi və sosial fayda əldə olunmasının gözlənilmədiyini etiraf edərək,
iqtisadi, sosial inkişafın və yoxsulluğu ləğv etməyin inkişaf edən ölkələr üçün ümdə və başlıca
vəzifələr olduğunu etiraf edərək,
yer kürəsinin getdikcə artan əhalisinin ərzaq mallarına və səhiyyəyə tələbatını və digər tələbatlarını
ödəmək üçün bioloji müxtəlifliyin qorunmasının və davamlı istifadəsinin həlledici əhəmiyyətə malik
olduğunu və bu vəzifələrin həllindən ötrü istər genetik resursların, istərsə də texnologiyaların
öyrənilməsinin və onlardan birgə istifadə edilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu dərk edərək,
bioloji müxtəlifliyin qorunmasının və davamlı istifadəsinin nəticə etibarı ilə dövlətlər arasında dostluq
münasibətlərini möhkəmləndirəcəyini və bütün bəşəriyyət üçün sülhün möhkəmləndirilməsinə kömək
göstərəcəyini qeyd edərək,
bioloji müxtəlifliyin qorunması və komponentlərinin davamlı istifadəsi haqqında mövcud beynəlxalq
sazişləri möhkəmlətmək və ona əlavələr etmək istəyərək,
və bioloji müxtəlifliyi indiki və gələcək nəsillər naminə qorumaq və ondan davamlı istifadə etmək
əzmində olduqlarını bildirərək,
aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Məqsədlər
Bu Konvensiyanın müvafiq maddələrinə uyğun olaraq, əldə edilməsi üçün səy göstərməyin vacib
olduğu məqsədləri bioloji müxtəlifliyi qorumaqdan, onun komponentlərindən davamlı istifadə etməkdən
və genetik resursların istifadəsi, o cümlədən genetik resursların lazımi dərəcədə öyrənilməsinə imkan
yaratmaq yolu ilə bu cür resurslar və texnologiyalar üzərində bütün hüquqları nəzərə almaqla müvafiq
texnologiyaları lazımi qaydada vermək yolu ilə, həmçinin lazımi maliyyələşdirmə yolu ilə istifadəsi
nəticəsində ədalət və bərabərlik əsasında birgə fayda götürməkdən ibarətdir.
Maddə 2
Terminlərdən istifadə
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
«Bioloji müxtəliflik» bütün mənbələrdə əmələ gələn canlı orqanizmlərin rəngarəngliyi, o cümlədən
onların bir hissəsi olduqları yerüstü, dəniz və digər ekosistemlər və ekoloji komplekslər və s. deməkdir; bu
məfhum növ çərçivəsində, növlər arasında müxtəlifliyi və ekosistemlərin müxtəlifliyini ehtiva edir.
«Bioloji resurslar» genetik resursları, orqanizmləri və ya onların hissələrini, populyasiyaları, yaxud
ekosistemlərin bəşəriyyət üçün faktik və ya potensial faydası və ya qiyməti olan hər hansı digər biotik
komponentlərini ehtiva edir.
«Biotexnologiya» konkret istifadə məqsədi ilə məhsul və ya proses hazırlanması, yaxud dəyişdirilməsi
üçün bioloji sistemlərdən, canlı orqanizmlərdən və ya onların törəmələrindən istifadə ilə bağlı hər hansı
texnologiya növü deməkdir.
«Genetik resursların mənşə ölkəsi» in-situ şəraitində bu genetik resurslara malik olan ölkə deməkdir.
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«Genetik resursları verən ölkə» istər vəhşi, istərsə də əhliləşdirilmiş populyasiya növlərinin daxil
olduğu in-situ mənbələrindən yığılmış, yaxud mənşəcə bu ölkəyə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq exsitu mənbələrindən əldə edilmiş genetik resursları verən ölkə deməkdir.
«Əhliləşdirilmiş və ya yetişdirilən növlər» elə növlər deməkdir ki, insan öz tələbatını ödəmək məqsədi
ilə onların təkamül prosesinə təsir göstərir.
«Ekosistem» bitki, heyvan, mikroorqanizm birliklərinin, həmçinin onların qeyri-canlı ətraf mühitinin
vahid funksional bütövlük şəklində qarşılıqlı təsir göstərdiyi dinamik kompleks deməkdir.
«Ex-situ-nun qorunması» bioloji müxtəlifliyin komponentlərinin öz təbii məskənlərindən kənarda
qorunması deməkdir.
«Genetik material» tərkibində vahid funksional irsiyyət vahidləri olan hər hansı bitki, heyvan, mikrob
və ya digər mənşəli materiallar deməkdir.
«Genetik resurslar» faktik və ya potensial qiyməti olan genetik material deməkdir.
«Məskənlər» bu və ya digər orqanizmlərin, yaxud populyasiyanın təbii məskəni olan ərazi tipi və ya
müəyyən yer deməkdir.
«İn-situ şəraiti» ekosistemlər və təbii məskənlər hüdudlarında genetik resursların mövcud olduğu
şərait, əhliləşdirilmiş və yetişdirilən növlərə aid ediləndə isə onların öz fərqlənmə əlamətlərini kəsb
etdikləri mühit deməkdir.
«İn-situ-nun qorunması» ekosistemlərin və təbii məskənlərin qorunması, həmçinin növlərin həyat
qabiliyyətli populyasiyalarının öz təbii mühitində, əhliləşdirilmiş və ya yetişdirilən növlərə aid ediləndə isə
onların öz fərqlənmə əlamətlərini kəsb etdikləri mühitdə dəstəklənməsi və bərpa olunması deməkdir.
«Mühafizə edilən rayon» təbiəti mühafizənin konkret məqsədlərinə nail olmaq üçün ayrılan
tənzimlənən və istifadə edilən coğrafi ərazi deməkdir.
«İqtisadi inteqrasiyanın məhəlli təşkilatı» konkret regionun suveren dövlətləri tərəfindən yaradılmış,
üzv dövlətlərin bu Konvensiya ilə tənzim edilən məsələlər barəsində səlahiyyətlər verdikləri və öz daxili
prosedurlarına uyğun olaraq Konvensiyanı imzalamaq, ratifikasiya etmək, qəbul etmək, bəyənmək və ya
ona qoşulmaq üçün lazımi səlahiyyətlər almış təşkilat deməkdir.
«Davamlı istifadə» bioloji müxtəlifliyin komponentlərindən elə yolla və sürətlə istifadə olunması
deməkdir ki, bunlar uzun müddətli perspektivdə bioloji müxtəlifliyin tükənməsinə gətirib çıxarmır,
beləliklə, onun indiki və gələcək nəsillərin tələbatını və arzularını ödəmək qabiliyyətini saxlayır.
«Texnologiya» biotexnologiyanı ehtiva edir.
Maddə 3
Prinsip
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq
dövlətlər ətraf mühit sahəsində öz siyasətlərinə müvafiq surətdə öz resurslarının işlənməsində suveren
hüquqa malikdirlər və onların yurisdiksiyası çərçivəsində, yaxud nəzarəti altında aparılan fəaliyyətin digər
dövlətlərin və ya milli yurisdiksiyanın təsiri hüdudlarından kənardakı rayonların ətraf mühitinə ziyan
vurulmasının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar.
Maddə 4
Yurisdiksiya dairəsi
Digər dövlətlərin hüquqlarına riayət edilməsi şərti ilə və əgər bu Konvensiyada başqa hallar aydın
şəkildə nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Konvensiyanın müddəaları Razılaşan Tərəflərin hər birinə
aşağıdakılara aid olanda tətbiq edilir:
a) onun milli yurisdiksiyası hüdudlarında bioloji müxtəlifliyin komponentlərinə aid olanda; və
b) istər milli yurisdiksiyası hüdudlarında, istərsə də milli yurisdiksiyanın hüdudlarından kənarda onun
yurisdiksiyası və ya nəzarəti altında həyata keçirilən proseslərə və fəaliyyətə aid olanda bunların
nəticələrinin harada təzahür etdiyindən asılı olmayaraq.
Maddə 5
Əməkdaşlıq
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Razılaşan Tərəflərin hər biri bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi məqsədi ilə milli
yurisdiksiyanın hüdudlarından kənardakı rayonlar və digər məsələlər barəsində başqa Razılaşan Tərəflərlə
imkan və məqsədəuyğunluq daxilində bilavasitə, yaxud məqsədəuyğundursa, səlahiyyətli beynəlxalq
təşkilatlar vasitəsi ilə əməkdaşlıq edir.
Maddə 6
Qorunma və davamlı istifadə üzrə ümumi tədbirlər
Razılaşan Tərəflərin hər biri özünün konkret şəraitinə və imkanlarına uyğun olaraq:
a) bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinin milli strategiyalarını, planlarını işləyib
hazırlayır və ya proqramlarını, yaxud məsələn, bu Konvensiyada müvafiq Razılaşan Tərəfə aid tədbirlərin
əks etdirildiyi mövcud strategiyaları, planları və ya proqramları bu məqsədə uyğunlaşdırır.
b) müvafiq sektor və ya sektorlararası planlarda, proqramlarda və siyasətdə bioloji müxtəlifliyin
qorunması və davamlı istifadəsi üçün imkan və məqsədəuyğunluq daxilində tədbirlər nəzərdə tutur.
Maddə 7
Müəyyənləşdirmə və monitorinq
Hər Razılaşan Tərəf, xüsusən 8-10-cu maddələrin məqsədləri üçün imkan və məqsədəuyğunluq
daxilində:
a) bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi üçün böyük əhəmiyyəti olan komponentlərini,
1-ci Əlavədə göstərilən kateqoriyaların təqribi siyahısını nəzərə almaqla, müəyyənləşdirir;
b) nümunələr götürmək vasitəsi ilə və digər metodlarla bioloji müxtəlifliyin yuxarıdakı a)
yarımbəndinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş komponentlərinin monitorinqini aparır, bu zaman
qorunması təxirəsalınmaz tədbirlər görməyi tələb edən, həmçinin davamlı istifadəsi üçün daha geniş
imkanlar açan komponentlərə xüsusi diqqət yetirilir;
c) bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə çox mənfi təsir göstərən və ya göstərə
biləcək fəaliyyət proseslərini və kateqoriyalarını müəyyənləşdirir və onların nəticələrinin nümunələr
götürmək vasitəsi ilə və digər metodlarla monitorinqini həyata keçirir; və
d) yuxarıdakı a), b) və c) yarımbəndlərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirmə və monitorinq tədbirləri
nəticəsində əldə edilən məlumatları toplayır və sistemləşdirir.
Maddə 8
İn-situ-nun qorunması
Hər Razılaşan Tərəf imkan və məqsədəuyğunluq daxilində:
a) mühafizə edilən rayonlar və ya bioloji müxtəlifliyin qorunması üçün xüsusi tədbirlər görülməsi
zəruri olan rayonlar sistemi yaradır;
b) lazım gələrsə, mühafizə edilən rayonların və bioloji müxtəlifliyin qorunması üçün xüsusi tədbirlər
görülməsi zəruri olan rayonların seçilməsinin, yaradılmasının rəhbər tutulan prinsiplərini işləyib hazırlayır;
c) mühafizə edilən rayonlarda və ya onların hüdudları xaricində bioloji müxtəlifliyin qorunmasından
ötrü onun qorunmasının və davamlı istifadəsinin təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyəti olan bioloji
resursları tənzimləyir və ya onlardan səmərəli istifadə edir;
d) ekosistemlərin, təbii məskənlərin mühafizəsinə, təbii şəraitdə növlərin həyat qabiliyyətli
populyasiyalarının qorunmasına kömək edir;
e) mühafizə edilən rayonların qorunmasına kömək məqsədi ilə həmin rayonlara bitişik rayonların
ekoloji cəhətdən əsaslandırılan davamlı inkişafını həvəsləndirir;
f) tənəzzülə uğramış ekosistemlərin reabilitasiyası və bərpası üçün tədbirlər görür və təhlükə altındakı
növlərin, məsələn, səmərəli istifadəsi planları və digər strategiyalar hazırlamaq və həyata keçirmək vasitəsi
ilə bərpasına kömək edir;
q) biotexnologiyadan əmələ gələn, bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə təsir
göstərməyə qadir zərərli ekoloji nəticələr verə bilən dəyişmiş canlı orqanizmlərin üzə çıxarılması və istifadə
olunması, həmçinin insanın sağlamlığı üçün təhlükə törətməsi ilə bağlı riski tənzimləmək, nəzarət altında
saxlamaq və ya məhdudlaşdırmaq vasitələrini müəyyənləşdirir və ya dəstəkləyir;
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h) ekosistemlər, məskənlər və ya növlər üçün təhlükə törədən yad növlərin introduksiyasının qarşısını
alır, bu cür yad növləri nəzarət altında saxlayır və ya məhv edir;
i) mövcud istifadə üsullarının bioloji müxtəlifliyin qorunması və onun komponentlərinin davamlı
istifadəsi ilə uzlaşmasını təmin etmək üçün lazımi şərait yaratmağa çalışır;
j) öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq yerli əhalinin və icmaların, bioloji müxtəlifliyin qorunması
və davamlı istifadəsi üçün əhəmiyyətə malik ənənəvi həyat tərzini əks etdirən biliklərinə, yeniliklərinə və
praktikalarına hörmət bəslənilməsini, onların qorunmasını və dəstəklənməsini təmin edir, bu cür biliklərin,
yeniliklərin və praktikaların daşıyıcılarının təşviqi və iştirakı ilə daha geniş tətbiq olunmasına kömək
göstərir, həmçinin bu cür biliklərin, yeniliklərin və praktikanın tətbiqindən faydalanmalardan ədalətlə birgə
istifadə olunmasını həvəsləndirir;
k) təhlükə altında olan növlərin və populyasiyaların mühafizəsi üçün lazımi qanunvericilik normaları
və/və yaxud digər tənzimləyici əsasnamələr işləyib hazırlayır və həyata keçirir;
l) bioloji müxtəlifliyə mənfi təsir göstərilməsi faktı 7-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edildiyi
hallarda müvafiq fəaliyyət proseslərini və kateqoriyalarını müəyyənləşdirir və ya tənzimləyir; və
m) xüsusən inkişaf edən ölkələrdə yuxarıdakı a)-l) yarımbəndlərində göstərilən in-situ-nun qorunması
tədbirlərinə maliyyə yardımı və digər yardım göstərilməsində əməkdaşlıq edir.
Maddə 9
Ex-situ-nun qorunması
Hər Razılaşan Tərəf imkan və məqsədəuyğunluq daxilində, ən əvvəl əlavə in-situ tədbirləri görmək
məqsədi ilə:
a) bioloji müxtəlifliyin komponentlərinin ex-situ-sunu qorumaq üçün tədbirlər görür, əsas etibarilə bu
cür komponentlərin əmələ gəldiyi ölkədə;
b) bitkilərin, heyvanların və mikroorqanizmlərin ex-situ-larının qorunması və tətbiqi üçün şərait
yaradır və möhkəmləndirir əsas etibarilə genetik resursların əmələ gəldiyi ölkədə;
c) təhlükə altında olan növlərin bərpa və reabilitasiyası üçün və onların təbii məskunlaşdığı yerlərdəki
müvafiq şəraitdə reintroduksiyası üçün tədbirlər görür;
d) ex-situ-nun qorunması məqsədləri üçün bioloji resursların öz təbii məskənlərində toplanmasını
müəyyənləşdirir və tənzimləyir ki, yuxarıdakı c) yarımbəndinə uyğun olaraq xüsusi müvəqqəti ex-situ
tədbirləri görülməsinin tələb edildiyi hallar istisna olunmaqla, ekosistemlər və in-situ növlərinin
populyasiyaları üçün təhlükə yaranmasın.
e) yuxarıdakı a)-d) yarımbəndlərində şərh edilən ex-situ-nun qorunması tədbirlərinə maliyyə yardımı
və digər yardım göstərilməsində əməkdaşlıq edir.
Maddə 10
Bioloji müxtəlifliyin komponentlərinin davamlı istifadəsi
Hər Razılaşan Tərəf imkan və məqsədəuyğunluq daxilində:
a) milli səviyyədə qərarlar qəbul edilməsi prosesində bioloji resursların qorunması və davamlı
istifadəsi məsələlərinə baxılmasını nəzərdə tutur;
b) bioloji müxtəlifliyə mənfi təsir göstərilməsinin qarşısını almaqdan və ya onu minimuma
endirməkdən ötrü bioloji resurslardan istifadə sahəsində tədbirlər görür;
c) qorunma və ya davamlı istifadə tələbləri ilə uzlaşan mövcud mədəni adətlərə uyğun olaraq bioloji
resurslardan istifadənin ənənəvi üsullarını qoruyur və həvəsləndirir;
d) bioloji müxtəlifliyin azalmasından zərər çəkən rayonlarda vəziyyəti düzəltməkdən ötrü tədbirlər
hazırlanmasında və həyata keçirilməsində yerli əhaliyə kömək edir; və
e) bioloji resurslardan davamlı istifadə metodlarının hazırlanmasında öz ölkəsinin hökumət orqanları
ilə fərdi sektor arasında əməkdaşlığı həvəsləndirir.
Maddə 11
Stimullaşdırma tədbirləri
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Hər Razılaşan Tərəf imkan və məqsədəuyğunluq daxilində bioloji müxtəlifliyin qorunmasını və onun
komponentlərindən səmərəli istifadəni stimullaşdıran və sosial baxımdan özünü doğruldan tədbirlər görür.
Maddə 12
Tədqiqatlar və kadrların hazırlanması
Razılaşan Tərəflər inkişaf edən ölkələrin xüsusi tələblərini nəzərə almaqla:
a) bioloji müxtəlifliyin və onun komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi, qorunması və davamlı
istifadəsi tədbirlərini həyata keçirməkdən ötrü kadrların elmi-texniki təlimi və hazırlığı proqramları tərtib
edib həyata keçirir və inkişaf edən ölkələrin konkret tələblərini ödəmək üçün kadrların bu cür təliminə və
hazırlığına kömək göstərirlər;
b) xüsusən inkişaf edən ölkələrdə, məsələn, Tərəflərin Konfransının elmi-texniki və texnoloji
məsləhətlər üzrə yardımçı orqanının tövsiyələri əsasında qəbul edilən qərarlara uyğun olaraq bioloji
müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə kömək edən tədqiqatları həvəsləndirir və
stimullaşdırırlar; və
c) 16-cı, 18-ci və 20-ci maddələrin müddəalarına uyğun olaraq bioloji müxtəlifliyin tədqiqi gedişində
əldə edilən elmi nəticələrdən bioloji resursların qorunması və davamlı istifadəsi metodlarının işlənib
hazırlanmasında istifadə olunmasını həvəsləndirir və bu nəticələrdən istifadə olunmasında əməkdaşlıq
edirlər.
Maddə 13
İctimaiyyətin maarifləndirilməsi və məlumatlılığının artırılması
Razılaşan Tərəflər:
a) bioloji müxtəlifliyin qorunmasının və bunun üçün tələb edilən tədbirlərin böyük əhəmiyyətinin dərk
olunmasını, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində onun təbliğini və bu məsələlərin tədris proqramına
salınmasını həvəsləndirir və stimullaşdırırlar; və
b) bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi məsələləri üzrə tədris proqramlarının və
ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq barəsində proqramların hazırlanmasında müvafiq hallarda digər
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 14
Təsirin qiymətləndirilməsi və mənfi nəticələrin minimuma endirilməsi
1. Hər Razılaşan Tərəf imkan və məqsədəuyğunluq daxilində:
a) təklif etdikləri və bioloji müxtəlifliyə ciddi surətdə mənfi təsir göstərə bilən layihələrin bu cür
nəticələrə yol verməmək və ya onları minimuma endirmək məqsədi ilə ekoloji ekspertizadan keçirilməsini
tələb edən müvafiq prosedurlar tətbiq edir və məqsədəuyğun hallarda bu cür prosedurlarda ictimaiyyətin
iştirakı üçün imkan yaradır;
b) bioloji müxtəlifliyə ciddi surətdə mənfi təsir göstərə bilən öz proqramlarının və siyasətinin ekoloji
nəticələrinin lazımi uçotunu təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görür;
c) öz yurisdiksiyası çərçivəsində və ya nəzarəti altında aparılan, digər dövlətlərdə, yaxud milli
yurisdiksiyanın hüdudlarından kənardakı rayonlarda bioloji müxtəlifliyə ciddi mənfi təsir göstərə bilən
fəaliyyət haqqında müvafiq hallarda ikitərəfli məhəlli və ya çoxtərəfli sazişlər bağlanmasını
həvəsləndirmək yolu ilə qarşılıqlı şəkildə bildiriş göndərilməsinə, informasiya mübadiləsinə və
məsləhətləşmələr aparılmasına kömək göstərir;
d) onun yurisdiksiyası altında və ya nəzarəti altında olan mənbələrdən digər dövlətlərin yurisdiksiyası
altındakı rayonda və ya milli yurisdiksiyanın hüdudlarından kənardakı rayonlarda bioloji müxtəliflik üçün
labüd, yaxud ciddi təhlükə yarandıqda və ya ziyan vurulduqda bu cür təhlükədən, yaxud ziyandan zərər
çəkə bilən dövlətlərə dərhal məlumat verir, həmçinin bu cür təhlükənin və ya ziyanın qarşısını almaqdan
və ya onu minimuma endirməkdən ötrü tədbirlər görür; və
e) bioloji müxtəlifliyə ciddi və labüd təhlükə yaradan təbii, yaxud digər səbəblərin doğurduğu
hərəkətlər və ya hadisələrlə bağlı təcili surətdə görülən milli tədbirləri dəstəkləyir, bu cür milli səylərə
kömək edən beynəlxalq əməkdaşlığı həvəsləndirir, məqsədəuyğun sayılan və iqtisadi inteqrasiyanın bu işdə
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mənafeyi olan dövlətləri, yaxud məhəlli təşkilatları ilə razılaşdırılmış yerlərdə yarana biləcək fövqəladə
vəziyyətlər barədə birgə planlar işləyib hazırlayır.
2. Tərəflərin Konfransı aparılan tədqiqatlar əsasında məsuliyyət və vəziyyətin düzəldilməsi, o
cümlədən bu cür məsuliyyət sırf daxili məsələ olduğu hallar istisna edilməklə, bioloji müxtəlifliyin bərpası
və vurulan ziyanın kompensasiyası məsələsini müzakirə edir.
Maddə 15
Genetik resursların öyrənilməsi
1. Dövlətlərin öz təbii sərvətləri üzərində suveren hüquqlara malik olduqları etiraf edildiyinə görə
genetik resursların öyrənilməsi qaydasını müəyyən etmək hüququ milli hökumətlərə məxsusdur və milli
qanunvericiliklə tənzimlənir.
2. Hər Razılaşan Tərəf genetik resurslardan digər Razılaşan Tərəflərin ekoloji cəhətdən təhlükəsiz
şəkildə istifadə etmələri məqsədi ilə onların öyrənilməsini asanlaşdırmaqdan ötrü şərait yaratmağa və bu
Konvensiyanın məqsədlərinə zidd olan məhdudiyyətlər qoymamağa çalışır.
3. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Razılaşan Tərəfin verdiyi, 16-cı və 19-cu maddələrdə göstərilən
genetik resurslara ancaq bu cür resursların əmələ gəldiyi ölkələr olan Tərəflərin, yaxud bu Konvensiyaya
uyğun olaraq həmin genetik resursları öyrənmiş tərəflərin verdikləri genetik resurslar aiddir.
4. Öyrənməyə razılıq verilirsə, bu öyrənmə qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış şərtlərlə təmin edilir və bu
maddənin müddəaları ilə tənzim olunur.
5. Genetik resursların öyrənilməsi, bu cür resurslar verən Tərəf başqa qərar qəbul etmirsə, ilkin razılıq
əsasında tənzimlənir.
6. Hər Razılaşan Tərəf digər Razılaşan Tərəflərin verdikləri genetik resurslara əsaslanan elmi
tədqiqatları onların tam iştirakı ilə və əgər mümkünsə, həmin Razılaşan Tərəflərdə hazırlayıb aparmağa
çalışır.
7. Hər Razılaşan Tərəf genetik resurslar verən Tərəflə bu cür resursların tədqiqinin və işlənməsinin
nəticələrindən, eləcə də onların kommersiya və başqa tətbiqi nəticəsində faydalanmalardan ədalətli və
bərabərhüquqlu əsasda birgə istifadə etmək məqsədi ilə 16-cı və 19-cu maddələrə uyğun olaraq lazımi
qanunvericilik tədbirləri, inzibati və ya siyasi tədbirlər, həm də 20-ci və 21-ci maddələrə uyğun olaraq
yaradılmış maliyyələşdirmə mexanizmi vasitəsi ilə tədbirlər görür. Bu cür istifadə qarşılıqlı surətdə
razılaşdırılmış şərtlərlə həyata keçirilir.
Maddə 16
Texnologiyanın öyrənilməsi və verilməsi
1. Hər Razılaşan Tərəf texnologiyaya biotexnologiyanın da daxil olduğunu və istər texnologiyanın
öyrənilməsinin, istərsə də Razılaşan Tərəflər arasında verilməsinin bu Konvensiyanın məqsədlərinə
çatmağın mühüm ünsürləri olduğunu dərk edərək, bu maddənin müddəalarına uyğun şəkildə digər
Razılaşan Tərəflərin bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dəxli olan, yaxud genetik
resurslardan istifadə edilməsini nəzərdə tutan və ətraf mühitə ciddi ziyan vurmayan texnologiyaları digər
Razılaşan Tərəflərin öyrənilməsini təşkil etməyi və/ və yaxud öyrənməyi asanlaşdırmağı öhdəsinə götürür.
2. Yuxarıdakı 1-ci bənddə göstərilən texnologiyanın öyrənilməsi və inkişaf edən ölkələrə verilməsi
ədalətli və ən əlverişli, o cümlədən, əgər qarşılıqlı razılaşma varsa, güzəştli və imtiyazlı şəkildə və lazım
gələrsə 20-ci və 21-ci maddələrə uyğun olaraq yaradılan maliyyələşdirmə mexanizminə müvafiq surətdə
təmin edilir və/ və yaxud asanlaşdırılır. Patentlərlə və digər intellektual mülkiyyət hüquqları ilə müdafiə
edilən texnologiyaya aid olanda öyrənmə və verilmə intellektual mülkiyyət hüquqlarının kifayət dərəcədə
və səmərəli mühafizəsi nəzərə alınan və ona uyğun olan şərtlərlə təmin edilir. Bu bənd aşağıdakı 3-cü, 4cü və 5-ci bəndlərə müvafiq olaraq tətbiq edilir.
3. Hər Razılaşan Tərəf genetik resurslar vermiş Razılaşan Tərəflərin, xüsusilə inkişaf edən ölkələrin
bu resurslardan istifadə edilməsi nəzərdə tutulan texnologiyaları öyrənmələrinin təmin edilməsi və bu
texnologiyaların, o cümlədən patentlərlə və digər intellektual mülkiyyət hüquqları ilə müdafiə olunan
texnologiyanın qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış şərtlərlə, lazım gələrsə, 20-ci və 21-ci maddələrin
müddəalarına əsasən və beynəlxalq hüquq normalarına, həmçinin aşağıdakı 4-cü və 5-ci bəndlərə uyğun
şəkildə verilməsi üçün zəruri qanunvericilik tədbirləri, inzibati və ya siyasi tədbirlər görür.
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4. Hər Razılaşan Tərəf inkişaf edən ölkələrdə istər hökumət orqanlarının, istərsə də fərdi sektorun
mənafeyi naminə fərdi sektorun yuxarıdakı bənddə göstərilən texnologiyaları öyrənməsini, bu
texnologiyaların birgə işlənməsini və verilməsini asanlaşdırması üçün lazımi qanunvericilik tədbirləri,
inzibati və ya siyasi tədbirlər görür və bununla əlaqədar olaraq yuxarıdakı 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndlərdə
göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirir.
5. Razılaşan Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə patentlərin və digər intellektual
mülkiyyət hüquqlarının təsir göstərə biləcəyini etiraf edərək, həmin hüquqların Konvensiyanın
məqsədlərinə zidd olmayıb kömək göstərməsini təmin etmək məqsədi ilə bu sahədə milli qanunvericiliyi
və beynəlxalq hüquq normalarını rəhbər tutmaqla əməkdaşlıq edirlər.
Maddə 17
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılaşan Tərəflər inkişaf edən ölkələrin xüsusi tələbatını nəzərə alaraq, bütün ümumi istifadə
mənbələrindən bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair informasiya mübadiləsinə
kömək edirlər.
2. Bu cür informasiya mübadiləsinə texniki, elmi və sosial-iqtisadi tədqiqatların nəticələrinin,
həmçinin peşə hazırlığına və araşdırmalara dair proqramlar haqqında informasiyanın, xüsusi biliklərin-həm
sırf yerli və ənənəvi biliklərin, həm də onların 16-cı maddənin 1-ci bəndində göstərilən texnologiyalarla
birlikdə mübadiləsi daxildir. Bundan başqa, mübadiləyə mümkün olan zaman informasiya repatriasiya da
daxildir.
Maddə 18
Elmi-texniki əməkdaşlıq
1. Razılaşan Tərəflər bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi sahəsində zəruri hallarda
müvafiq beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığa kömək edirlər.
2. Hər Razılaşan Tərəf bu Konvensiyanın həyata keçirilməsində digər Razılaşan Tərəflərlə, xüsusən
inkişaf edən ölkələrlə, məsələn, milli siyasətin işlənib hazırlanması vasitəsi ilə elmi-texniki əməkdaşlığa
kömək edir, bu cür əməkdaşlığa kömək göstərilərkən insan resurslarını inkişaf etdirmək və müvafiq
qurumlar yaratmaq yolu ilə milli imkanların genişləndirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət
yetirmək gərəkdir.
3. Tərəflərin Konfransı elmi-texniki əməkdaşlığı həvəsləndirmək və asanlaşdırmaq məqsədi ilə
özünün ilk müşavirəsində vasitəçilik mexanizmi yaradılması yollarını müəyyənləşdirir.
4. Razılaşan Tərəflər bu Konvensiyanın məqsədlərinə uyğun olaraq texnologiyalar, o cümlədən yerli
və ənənəvi texnologiyalar yaradılması və istifadəsi sahəsində milli qanunvericiliyə və siyasətə müvafiq
əməkdaşlıq formalarını həvəsləndirir və işləyib hazırlayırlar.
5. Razılaşan Tərəflər bu Konvensiyanın məqsədlərinə aid olan texnologiyalar hazırlanması üçün
qarşılıqlı razılaşma əsasında birgə elmi tədqiqat proqramları və birgə müəssisələr yaradılmasına kömək
göstərirlər.
Maddə 19
Biotexnologiyanın tətbiqi və onunla bağlı faydaların bölüşdürülməsi
1. Hər Razılaşan Tərəf biotexnoloji tədqiqatlar üçün genetik resurslar verən Razılaşan Tərəflərin,
xüsusilə inkişaf edən ölkələrin, mümkün olan zaman həmin Razılaşan Tərəflərdə bu cür tədqiqatlar
aparılması sahəsindəki fəaliyyətdə səmərəli iştirakının təmin edilməsi üçün lazımi qanunvericilik tədbirləri,
inzibati və siyasi tədbirlər görürlər.
2. Hər Razılaşan Tərəf ədalət və bərabərlik əsasında Razılaşan Tərəflərin, xüsusilə inkişaf edən
ölkələrin bu Razılaşan Tərəflərin verdikləri genetik resurslara əsaslanan biotexnologiyaların nəticələrinin
və faydalarından üstün qaydada istifadə etmələrinin təmin olunmasına kömək və yardım göstərməkdən ötrü
bütün mümkün tədbirləri görür. Bu cür istifadə qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış şərtlərlə həyata keçirilir.
3. Tərəflər görüləcək tədbirlərin, o cümlədən məsələn, biotexnologiya nəticəsində yaranan, bioloji
müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə mənfi təsir göstərməyə qadir olan hər hansı dəyişmiş
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canlı orqanizmin təhlükəsiz verilməsi, istifadəsi və tətbiqi sahəsində müvafiq prosedurların hazırlanmasına
dair tədbirlərin, o cümlədən ilkin əsaslandırılmış razılaşmanın zəruriliyini və şərtlərini, mümkünsə,
protokol formasında nəzərdən keçirirlər.
4. Hər Razılaşan Tərəf 3-cü bənddə göstərilən orqanizmlərlə iş zamanı həmin Razılaşan Tərəfin
müəyyənləşdirdiyi istifadə və təhlükəsizlik texnikası qaydaları haqqında hər hansı mövcud informasiyanı,
həmçinin müvafiq konkret orqanizmlərin potensial zərərli təsiri haqqında hər hansı mövcud informasiyanı
bu orqanizmlərin gətirildiyi Razılaşan Tərəfə bilavasitə verir, yaxud öz yurisdiksiyası altında olan və həmin
orqanizmləri təqdim edən fiziki və ya hüquqi şəxsdən onların verilməsini tələb edir.
Maddə 20
Maliyyə resursları
1. Hər Razılaşan Tərəf bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün öz milli planlarına və üstün
proqramına uyğun olaraq milli səviyyədə aparılan fəaliyyət növlərini imkan daxilində maliyyələşdirməyi
və stimullaşdırmağı öhdəsinə götürür.
2. İnkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflər yeni və əlavə maliyyə resursları verirlər ki, inkişaf edən ölkə olan
Tərəflərin bu Konvensiya üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək tədbirlərinin həyata keçirilməsi gedişində
çəkəcəkləri razılaşdırılmış əlavə xərclərin hamısının əvəzini ödəmələri və Konvensiyanın müddəalarına
əməl olunmasından fayda götürmələri üçün imkan yaratsınlar; bu cür xərclər inkişaf edən ölkə olan Tərəf
ilə 21-ci maddədə göstərilən təşkilat qurumu arasında texnologiya əldə edilməsi tədbirlərinə, strategiyasına,
proqram üstünlüklərinə, meyarlarına və Tərəflərin Konfransının müəyyənləşdirdiyi əlavə xərclərin təqribi
siyahısına uyğun surətdə razılaşdırılır. Digər Tərəflər, o cümlədən bazar iqtisadiyyatına keçid prosesində
olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflərin öhdəliklərini könüllü surətdə öz üzərlərinə götürə bilərlər.
Tərəflərin Konfransı vaxtaşırı siyahılar xülasəsi hazırlayır və lazım gələrsə, ona dəyişikliklər keçirir. Digər
ölkələrdən və digər mənbələrdən könüllülük əsasında vəsait verilməsi də həvəsləndiriləcəkdir. Bu
öhdəliklər yerinə yetirilərkən adekvatlığa, vəziyyəti qabaqcadan görməyə, vəsaitin vaxtlı-vaxtında axınına
tələbat və maliyyələşdirmədə iştirak edən Tərəflərin siyahıya salınmış xərclərin ağırlığını birgə çəkməyin
vacibliyi nəzərə alınmalıdır.
3. İnkişaf etmiş ölkə olan Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq ikitərəfli,
məhəlli və çoxtərəfli kanallarla da maliyyə resursları verə, inkişaf edən ölkələr sayılan Tərəflər isə həmin
resurslardan istifadə edə bilərlər.
4. İnkişaf edən dövlətlər olan Tərəflərin Konvensiya üzrə öz öhdəliklərini uğurla yerinə yetirmək
qabiliyyəti inkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflərin Konvensiya üzrə maliyyə resursları və texnologiya
verilməsi ilə bağlı öhdəliklərini uğurla yerinə yetirmələrindən asılı olacaq və tam şəkildə belə bir faktla
müəyyən ediləcəkdir ki, sosial-iqtisadi inkişaf və yoxsulluğun ləğv edilməsi inkişaf edən ölkələr olan
Tərəflərin ən mühüm və üstün vəzifələridir.
5. Texnologiyanın maliyyələşdirilməsi və verilməsi ilə bağlı hərəkətlərində Tərəflər ən az inkişaf edən
ölkələrin konkret tələbatını və xüsusi vəziyyətini tam şəkildə nəzərə alırlar.
6. Razılaşan Tərəflər inkişaf edən və Tərəflər sayılan ölkələrdə, xüsusilə ən kiçik ada dövlətlərində
bioloji müxtəlifliyin bölüşdürülməsindən və məskənindən asılılığın nəticələri olan xüsusi şəraiti də nəzərə
alırlar.
7. İnkişaf edən ölkələrin, o cümlədən quraqlıq və yarımquraqlıq zonalara, sahil və dağ rayonlarına
malik ölkələr kimi ekoloji cəhətdən çox zəif ölkələrin xüsusi vəziyyəti də nəzərə alınacaqdır.
Maddə 21
Maliyyələşdirmə mexanizmi
1. İnkişaf edən ölkələr olan Tərəflərə bu Konvensiyanın məqsədləri üçün qaytarılmamaq şərti ilə və
ya güzəştlə maliyyə resursları verməkdən ötrü əsas ünsürləri bu maddədə göstərilən müvafiq mexanizm
yaradılır. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün həmin mexanizm Tərəflərin Konfransının rəhbərliyi altında
və onun tövsiyələri nəzərə alınmaqla işləyir və Konfransa tabedir. Mexanizmin fəaliyyəti Tərəflərin
Konfransının, ola bilər, ilk müşavirəsində qərar verib yaradacağı təşkilati strukturun köməyi ilə həyata
keçirilir. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün Tərəflərin Konfransı bu cür resursların əldə edilməsini və
istifadəsini tənzimləyən tədbirləri, strategiyanı, proqram üstünlükləri və meyarları müəyyənləşdirir. Pul
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payı 20-ci maddədə haqqında danışılan, məbləği vaxtaşırı olaraq Tərəflərin Konfranslarında
müəyyənləşdirilən resursların tələbatına uyğun gələn, qabaqcadan güman edilən, adekvat şəkildə və vaxtlıvaxtında maliyyə vəsaitləri axınının təmin edilməsi zəruriliyi, həmçinin maliyyələşdirmədə iştirak edən
Tərəflərin 20-ci maddənin 2-ci bəndində göstərilən siyahıya salınmış xərclərin ağırlığını birgə çəkmələrinin
vacibliyi nəzərə alınmaqla verilir. Könüllü pul payları inkişaf etmiş ölkələr olan Tərəflərdən, habelə digər
ölkələrdən və digər mənbələrdən də daxil ola bilər. Mexanizm demokratik və açıq idarəetmə sistemi
əsasında işləyir.
2. Bu Konvensiyanın məqsədlərinə uyğun olaraq Tərəflərin Konfransı özünün ilk müşavirəsində
maliyyə resurslarının öyrənilməsini və istifadəsini, o cümlədən bu cür istifadə və onun qiymətləndirilməsi
üzərində müntəzəm nəzarət qoyulmasını tənzimləyən tədbirləri, strategiyanı, proqram üstünlüklərini,
həmçinin müfəssəl meyarları və rəhbər prinsipləri müəyyənləşdirir. Maliyyələşdirmə mexanizminin işini
idarə etməyin həvalə olunduğu müvafiq təşkilati strukturla məsləhətləşdikdən sonra Tərəflərin Konfransı
yuxarıdakı 1-ci bəndin müddəalarını yerinə yetirməkdən ötrü lazım olan tədbirlərə dair qərar qəbul edir.
3. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən sonra iki ildən tez olmayaraq, sonra
isə müntəzəm qaydada bu maddəyə müvafiq surətdə yaradılan maliyyələşdirmə mexanizminin səmərəliliyi
xülasəsini, o cümlədən yuxarıdakı 2-ci bənddə göstərilən meyarları və rəhbər prinsipləri hazırlayır. O bu
cür xülasəni nəzərə alaraq, lazım gələndə, mexanizmin işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilən
müvafiq tədbirlər görür.
4. Razılaşan Tərəflər bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi üçün maliyyə resursları
verilməsi məqsədi ilə mövcud maliyyə qurumlarını möhkəmlətmək məsələsini nəzərdən keçirirlər.
Maddə 22
Digər beynəlxalq konvensiyalarla əlaqə
1. Bu Konvensiyanın müddəaları hər hansı Razılaşan Tərəfin hər hansı beynəlxalq sazişdən irəli gələn
hüquq və vəzifələrinə xələl gətirmir — bu hüquq və vəzifələrin həyata keçirilməsi nəticəsində bioloji
müxtəlifliyə ciddi ziyan vurulması halları istisna edilməklə.
2. Dəniz mühitinə gəlincə, Razılaşan Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarını dövlətlərin dəniz
hüququnda nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələri ilə ziddiyyətə girmədən həyata keçirirlər.
Maddə 23
Tərəflərin Konfransı
1. Bununla Tərəflərin Konfransı təsis edilir. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən
sonra bir ildən gec olmayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ətraf mühit üzrə proqramının İcraçı direktoru
tərəfindən çağırılır. Sonralar Tərəflərin Konfransı özünün ilk müşavirəsində Tərəflərin Konfransının
müəyyən ediləcəyi vaxtaşırılıqla çağırılır.
2. Tərəflərin Konfransının növbədənkənar müşavirələri Konfransın bunu zəruri saydığı hallarda və ya
hər hansı Tərəfin yazılı xahişi ilə çağırılır, bu şərtlə ki, həmin xahiş katiblik tərəfindən onların ünvanına
göndərildikdən sonrakı altı ay ərzində Tərəflərin azı üçdə biri onu müdafiə etsin.
3. Tərəflərin Konfransı özünün prosedur qaydalarını və təsis edə biləcəyi hər hansı yardımçı
orqanlarının prosedur qaydalarını, habelə katibliyin maliyyələşdirilməsini tənzimləyən maliyyə qaydalarını
konsensusla razılaşdırır və qəbul edir. O hər növbəti müşavirədə gələn növbəti müşavirəyədək olan maliyyə
dövrü üçün büdcə təsdiq edir.
4. Tərəflərin Konfransı bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsini müntəzəm surətdə izləyir və bu
məqsədlə:
a) 26-cı maddəyə müvafiq surətdə təqdim edilməli olan informasiyanın forması və verilməsi
vaxtaşırılığını müəyyənləşdirir və bu informasiyanı, həmçinin hər hansı yardımçı orqanın təqdim etdiyi
məruzələri nəzərdən keçirir;
b) 25-ci maddəyə müvafiq şəkildə bioloji müxtəlifliyə dair təqdim edilən elmi, texniki və texnoloji
tövsiyələri nəzərdən keçirir;
c) lazım gələndə, 28-ci maddəyə uyğun olaraq protokolları nəzərdən keçirir və qəbul edir;
d) lazım gələndə, 29-cu və 30-cu maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyaya və ona əlavələrə düzəlişləri
nəzərdən keçirir və qəbul edir;
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e) hər hansı protokola, həmçinin ona hər hansı əlavələrə düzəlişləri nəzərdən keçirir, qəbul edir və
müvafiq qərar olduqda Tərəflərə bu protokolu qəbul etməyi məsləhət görür;
f) 30-cu maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyaya yeni əlavələri nəzərdən keçirir və lazım gəldikdə
qəbul edir;
g) bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edilən yardımçı orqanlar, məsələn, elmi və
texniki məsələlər üzrə məsləhət orqanları təsis edir;
h) bu Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlərə aid konvensiyaların icra orqanları ilə müvafiq əməkdaşlıq
formaları işləyib hazırlamaqdan ötrü katiblik vasitəsi ilə həmin orqanlarla əlaqə yaradır; və
i) bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi gedişində toplanan təcrübənin köməyi ilə onun məqsədlərinə
nail olmaq üçün tələb edilən hər hansı əlavə tədbirləri nəzərdən keçirir və qəbul edir.
5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, onun ixtisaslaşdırılmış və atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik,
həmçinin bu Konvensiyanın tərəfi olmayan hər hansı dövlət Tərəflərin Konfransının müşavirələrində
müşahidəçi sifəti ilə təmsil edilə bilərlər. Bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə aid
sahələrdə iş təcrübəsinə malik olub, Tərəflərin Konfransının müşavirəsində müşahidəçi sifəti ilə təmsil
edilmək istədiyini katibliyə bildirən hər hansı digər hökumət və ya qeyri-hökumət orqanları və ya idarələri,
əgər müşavirədə iştirak edən Tərəflərin heç olmazsa, üçdə biri etiraz etmirsə, müşavirəyə buraxıla bilərlər.
Müşahidəçilərin buraxılışı və iştirakı Tərəflərin Konfransının qəbul etdiyi prosedur qaydaları ilə
tənzimlənir.
Maddə 24
Katiblik
1. Bununla katiblik təsis edilir, ona aşağıdakı funksiyalar həvalə olunur:
a) Tərəflərin Konfransının müşavirələrini 23-cü maddədə nəzərdə tutulduğu kimi təşkil etmək və
xidmət göstərmək;
b) hər hansı protokolla ona tapşırılan vəzifələri yerinə yetirmək;
c) bu Konvensiyaya uyğun olaraq ona tapşırılan vəzifələrin yerinə yetirilməsi haqqında məruzələr
hazırlamaq və onları Tərəflərin Konfransına təqdim etmək;
d) digər müvafiq beynəlxalq orqanlarla fəaliyyəti əlaqələndirmək, məsələn, onun funksiyalarının daha
səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi üçün tələb oluna bilən inzibati sazişlər və razılaşma sazişləri bağlamaq;
və
e) Tərəflərin Konfransının müəyyən edə biləcəyi digər bu cür vəzifələri yerinə yetirmək.
2. Özünün ilk müşavirəsində Tərəflərin Konfransı katiblik funksiyalarını bu Konvensiyaya uyğun
qaydada yerinə yetirməyə hazır olduqlarını bildirmiş səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlar sırasından katiblik
təyin edir.
Maddə 25
Elmi, texniki və texnoloji məsləhətlər üzrə yardımçı orqan
1. Bununla bu Konvensiyanın həyata keçirilməsindən ötrü Tərəflərin Konfransını və lazım gələrsə,
onun digər yardımçı orqanlarını vaxtlı-vaxtında məsləhətlərlə təmin etmək məqsədi ilə elmi, texniki və
texnoloji məsləhətlər üzrə yardımçı orqan təsis edilir. Bu orqan bütün Tərəflərin iştirakı üçün açıqdır və
çoxsahəli xarakterə malikdir. Oraya müvafiq bilik sahələrində səlahiyyətli hökumət nümayəndələri
daxildirlər. Bu orqan öz işinin bütün aspektləri üzrə məruzələr hazırlayıb Tərəflərin Konfransına təqdim
edir.
2. Tərəflərin Konfransının rəhbərliyi altında və müəyyənləşdirdiyi prinsiplərə uyğun olaraq, həmçinin
onun xahişi ilə bu orqan:
a) bioloji müxtəlifliyin vəziyyətinə dair elmi və texniki rəylər verir;
b) bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq görülmüş tədbir növlərinin nəticələri haqqında elmi
və texniki rəylər hazırlayır;
c) bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi sahəsində yeni, səmərəli və ən müasir
texnologiyaları və «nou-hau»ları aşkara çıxarır, bu cür texnologiyaların işlənməsinə və/ və yaxud
verilməsinə kömək göstərməyin yollarına və vasitələrinə dair məsləhətlər verir;
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d) bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi ilə bağlı tədqiqatlar və araşdırmalar sahəsində
elmi proqramlara və beynəlxalq əməkdaşlığa dair məsləhətlər verir; və
e) Tərəflərin Konfransının və onun yardımçı orqanlarının bu orqan qarşısında qoya biləcəkləri elmi,
texniki, texnoloji və metodoloji xarakterli suallara cavab verir.
3. Tərəflərin Konfransı bu orqanın funksiyalarını, fəaliyyət dairəsini, təşkilini və xarakterini
dəqiqləşdirə bilər.
Maddə 26
Məruzələr
Hər Razılaşan Tərəf bu Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək üçün gördüyü tədbirlər və bu
Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq baxımından onların səmərəliliyi haqqında məruzələr hazırlayıb
Tərəflərin Konfransının müəyyən edəcəyi vaxtaşırılıqla Tərəflərin Konfransına təqdim edir.
Maddə 27
Mübahisələrin nizama salınması
1. Razılaşan Tərəflər arasında bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi barəsində mübahisə yarananda
mənafeyi olan tərəflər mübahisəni danışıqlar yolu ilə nizama salmağa çalışırlar.
2. Mənafeyi olan tərəflər danışıqlar yolu ilə razılıq əldə etməyə nail olmayanda onlar birlikdə üçüncü
tərəfin xeyirxah xidmətlərindən istifadə edə və ya ona vasitəçi olması xahişi ilə müraciət edə bilərlər.
3. İqtisadi inteqrasiyaya girmiş dövlət və ya məhəlli təşkilat bu Konvensiyanı ratifikasiya edərkən,
bəyənərkən və ya ona qoşularkən depozitariyə belə bir yazılı ərizə göndərə bilərlər ki, yuxarıdakı 1-ci
bəndin və ya 2-ci bəndin müddəalarına uyğun şəkildə həll edilməyən mübahisə məsələsində onlar
mübahisənin nizama salınmasının aşağıdakı vasitələrindən birini və ya hər ikisini icbari vasitə kimi qəbul
edirlər:
a) II Əlavənin 1-ci hissəsində verilmiş iş qaydasına uyğun olaraq arbitraj araşdırmasını;
b) mübahisənin Beynəlxalq Məhkəməyə verilməsini.
4. Əgər mübahisə tərəfləri yuxarıdakı 3-cü bəndə uyğun olaraq eyni proseduru və ya onlardan hər
hansı birini seçmirlərsə, mübahisəyə, tərəflər başqa razılığa gəlməyiblərsə, II Əlavənin 2-ci hissəsinə
müvafiq olaraq razılaşma proseduru əsasında baxılır.
5. Bu maddənin müddəaları hər hansı protokol barəsində tətbiq edilir-əgər həmin protokolda başqa hal
nəzərdə tutulmayıbsa.
Maddə 28
Protokolların qəbul edilməsi
1. Razılaşan Tərəflər bu Konvensiyaya dair protokolların hazırlanmasında və qəbul olunmasında
əməkdaşlıq edirlər.
2. Protokollar Tərəflərin Konfransının müşavirəsində qəbul edilir.
3. Katiblik təklif edilən hər hansı protokolun mətnini bu cür müşavirə keçirilməsindən çoxu altı ay
əvvəl Razılaşan Tərəflərə göndərir.
Maddə 29
Konvensiyaya və ya protokollara düzəlişlər
1. Hər hansı Razılaşan Tərəf bu Konvensiyaya düzəlişlər təklif edə bilər. Protokolun hər hansı Tərəfi
bu protokola düzəlişlər təklif edə bilər.
2. Bu Konvensiyaya düzəlişlər Tərəflərin Konfransının müşavirəsində qəbul edilir. Hər hansı
protokola düzəlişlər müvafiq protokolun Tərəflərinin müşavirəsində qəbul edilir. Katiblik bu Konvensiyaya
və ya hər hansı protokola düzəlişin mətnini, bu protokolda başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, qəbul
olunması təklif edilən müşavirənin keçirilməsinə azı altı ay qalmış baxılan sənədin Tərəflərinə göndərir.
Katiblik təklif olunan düzəlişlərin mətnini bu Konvensiyanı imzalamış Tərəflərə də məlumat üçün göndərir.
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3. Tərəflər bu Konvensiyaya və ya hər hansı protokola təklif olunan hər hansı düzəliş barəsində
konsensus əsasında razılıq əldə edilməsi üçün bütün səyləri göstərirlər. Əgər konsensus əldə edilməsi üçün
bütün imkanlar tükənəndən sonra da razılığa gəlmək mümkün olmamışdırsa, sonuncu vasitə kimi, düzəliş
müşavirədə olub səsvermədə iştirak edənlərin səslərinin üçdə iki çoxluğu ilə qəbul edilir.
4. Depozitari düzəlişlərin ratifikasiyası, qəbul edilməsi və ya bəyənilməsi haqqında düzəlişi yazılı
şəkildə alır. Yuxarıdakı 3-cü bəndə uyğun olaraq qəbul edilən düzəlişlər onunla razılaşan Tərəflər üçün bu
Konvensiyanın Razılaşan Tərəflərinin və ya müvafiq protokolun Tərəflərinin, əgər bu protokolda başqa hal
nəzərdə tutulmamışdırsa, azı üçdə iki hissəsinin ratifikasiya etməsinə, qəbul etməsinə və ya bəyənməsinə
dair sənədlər saxlanmağa verəndən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Bundan sonra düzəlişlər hər hansı
digər Tərəf üçün bu düzəlişlərin ratifikasiyası, qəbul edilməsi və ya bəyənilməsi haqqında sənədləri həmin
Tərəf saxlanmağa təhvil veriləndən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
5. Bu maddənin məqsədi üçün «müşavirədə olub səsvermədə iştirak edənlər» ifadəsi orada olub
«lehinə» və «əleyhinə» səs verən Tərəflər deməkdir.
Maddə 30
Əlavələrin qəbul edilməsi və onlara düzəlişlər keçirilməsi
1. Bu Konvensiyaya və ya hər hansı protokola əlavələr müvafiq surətdə bu Konvensiyanın və ya həmin
protokolun ayrılmaz hissəsidir və əgər açıq-aydın başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Konvensiyaya və
ya ona aid protokollara istinad eyni zamanda bunların hər hansı əlavələrinə istinad deməkdir. Bu cür
əlavələr prosedur, elmi, texniki və inzibati məsələlərlə məhdudlaşdırılır.
2. Əgər hər hansı protokolda ona əlavəyə dair başqa hal nəzərdə tutulmursa, bu Konvensiyaya yeni
əlavələrin və ya hər hansı protokola əlavələrin təklif olunmasının, qəbul edilməsinin və qüvvəyə
minməsinin aşağıdakı prosedurları tətbiq edilir:
a) bu Konvensiyaya və ya hər hansı protokola əlavələr 29-cu maddədə göstərilən prosedura uyğun
şəkildə təklif olunur və qəbul edilir;
b) bu Konvensiyaya yeni əlavəni və ya Tərəf olduğu hər hansı protokola əlavə qəbul edə bilməyən hər
hansı Tərəf depozitarinin onu təhvil götürməsi haqqındakı bildirişi göndərdiyi gündən sonra bir il ərzində
bu barədə depozitariyə yazılı şəkildə məlumat verir. Depozitari hər hansı bu cür məlumat aldığı barədə
dərhal bütün Tərəflərə xəbər verir. Hər hansı Tərəf əvvəllər göndərdiyi etiraz ərizəsini istənilən vaxt geri
götürə bilər, bundan sonra aşağıdakı c) yarımbəndinin müddəalarına əməl edilməklə, əlavə həmin Tərəf
üçün qüvvəyə minir;
c) təhvil götürüldüyü barəsində depozitarinin xəbər verdiyi gündən bir il keçəndən sonra əlavə bu
Konvensiyanın və ya hər hansı müvafiq protokolun yuxarıdakı b) yarımbəndinin müddəasına uyğun şəkildə
məlumat təqdim etməyən bütün Tərəflər üçün qüvvəyə minir.
3. Bu Konvensiyaya və ya hər hansı protokola əlavələrə düzəlişlərin təklif olunması, qəbul edilməsi
və qüvvəyə minməsi Konvensiyaya əlavələrin və ya hər hansı protokola əlavələrin təklif olunması, qəbul
edilməsi və qüvvəyə minməsi üçün müəyyənləşdirilmiş prosedurun eyni olan prosedurla tənzimlənir.
4. Əgər yeni əlavə və ya əlavəyə düzəliş bu Konvensiyaya və ya hər hansı protokola düzəliş keçirilməsi
ilə bağlıdırsa, bu cür yeni əlavə və ya düzəliş yalnız o vaxt qüvvəyə minir ki, bu Konvensiya və ya müvafiq
protokola düzəliş ondan əvvəl qüvvəyə minmiş olsun.
Maddə 31
Səsvermə hüququ
1. Aşağıdakı 2-ci bənddə nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, bu Konvensiyanın və ya hər hansı
protokolun hər Razılaşan Tərəfi bir səsə malikdir.
2. İqtisadi inteqrasiyanın məhəlli təşkilatları öz səlahiyyətlərinə aid məsələlərdə Konvensiyanın və ya
müvafiq protokolun Razılaşan Tərəfləri olan üzv dövlətlərin sayına bərabər səslərə malik olmaqla özlərinin
səsvermə hüququndan istifadə edirlər. Əgər üzv dövlətlər özləri səsvermə hüququndan istifadə edirlərsə,
bu təşkilatlar səsvermə hüquqlarından istifadə etmirlər və əksinə.
Maddə 32
Bu Konvensiya ilə ona aid protokollar arasında əlaqə
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1. İqtisadi inteqrasiya dövləti və ya məhəlli təşkilatı yalnız o halda hər hansı protokolun Tərəfi ola
bilər ki, eyni zamanda bu Konvensiyanın Razılaşan Tərəfi olsun və ya belə bir Tərəfə çevrilsin.
2. Hər hansı protokola müvafiq qərarları ancaq bu protokolun Tərəfləri qəbul edirlər. Protokolu
ratifikasiya etməmiş, qəbul etməmiş və ya bəyənməmiş Razılaşan Tərəf həmin protokolun Tərəflərinin hər
hansı müşavirəsində müşahidəçi sifəti ilə iştirak edə bilər.
Maddə 33
İmzalanma
Bu Konvensiya 1992-ci il iyunun 5-dən 1992-ci il iyunun 14-dək Rio-de-Janeyroda, habelə 1992-ci il
iyunun 15-dən 1993-cü il iyunun 4-dək Nyu-Yorkda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi idarələrində
iqtisadi inteqrasiyanın bütün dövlətlərinin və hər hansı məhəlli təşkilatının imzalanması üçün açıqdır.
Maddə 34
Ratifikasiya, qəbul və ya bəyənmə
1. Bu Konvensiya və hər hansı protokol iqtisadi inteqrasiyanın dövlətləri və məhəlli təşkilatları
tərəfindən ratifikasiya olunmalı, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir. Ratifikasiya, qəbul və ya bəyənmə
haqqında sənədlər saxlanmaq üçün depozitariyə təhvil verilir.
2. Konvensiyanın üzvü olan dövlətlərdən heç biri Razılaşan Tərəf olmadığı zaman yuxarıdakı 1-ci
bənddə göstərilən və bu Konvensiyanın Razılaşan Tərəfinə çevrilən hər hansı təşkilat müvafiq surətdə
Konvensiyadan və ya protokoldan irəli gələn bütün öhdəliklərlə bağlıdır. Bu cür təşkilatın üzvü olan bir və
ya bir neçə dövlət Konvensiyanın və ya müvafiq protokolun Razılaşan Tərəfidirsə, həmin təşkilat və onun
üzvü olan dövlətlər özlərinin müvafiq surətdə Konvensiyadan və ya protokoldan irəli gələn öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsinə dair müvafiq vəzifələri barəsində qərar qəbul edirlər. Belə hallarda təşkilat və üzv olan
dövlətlər Konvensiyadan və ya müvafiq protokoldan irəli gələn hüquqlardan eyni zamanda istifadə edə
bilməzlər.
3. Yuxarıdakı 1-ci bənddə göstərilən təşkilatlar özlərinin ratifikasiya, qəbul və ya bəyənmə barəsindəki
sənədlərindən Konvensiyanın və ya müvafiq protokolun tənzimlədiyi məsələlərdə özlərinin səlahiyyət
dairəsi haqqında məlumat verirlər. Bu təşkilatlar özlərinin səlahiyyət dairəsindəki hər hansı müvafiq
dəyişiklikləri də depozitariyə bildirirlər.
Maddə 35
Qoşulma
1. Bu Konvensiya və ya hər hansı protokol Konvensiyanın və ya müvafiq protokolun imzalanmaq üçün
bağlandığı gündən sonra iqtisadi inteqrasiyaya girən dövlətlərin və məhəlli təşkilatların qoşulması üçün
açıqdır.
2. Yuxarıdakı 1-ci bənddə göstərilən təşkilatlar özlərinin qoşulma barəsindəki sənədlərində
Konvensiyanın və ya müvafiq protokolun tənzimlədiyi məsələlərdə özlərinin səlahiyyət dairəsi haqqında
məlumat verirlər. Bu təşkilatlar özlərinin səlahiyyət dairəsindəki hər hansı müvafiq dəyişiklikləri də
depozitariyə bildirirlər.
3. 34-cü maddənin 2-ci bəndinin müddəaları iqtisadi inteqrasiyanın bu Konvensiyaya və ya hər hansı
protokola qoşulan məhəlli təşkilatlarına tətbiq edilir.
Maddə 36
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma haqqında otuzuncu sənəd saxlanmaq
üçün təhvil veriləndən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Hər hansı protokol ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma haqqındakı sənədlərin həmin
protokolda göstərilən gün təhvil verildiyindən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
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3. Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən, qəbul edən, bəyənən, yaxud ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya
qoşulma haqqındakı sənəd saxlanmaq üçün təhvil veriləndən sonra ona qoşulan hər Razılaşan Tərəf üçün
Konvensiya həmin Razılaşan Tərəfin ratifikasiya, bəyənmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanmaq
üçün təhvil verəndən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
4. Razılaşan Tərəf üçün hər hansı protokol, əgər onda başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, bu protokolu
ratifikasiya edən, qəbul edən və ya bəyənən, yaxud yuxarıdakı 2-ci bəndə uyğun olaraq, həmin Razılaşan
Tərəfin ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanmaqdan ötrü təhvil
verdikdən sonrakı doxsanıncı gün və ya Konvensiyanın bu Razılaşan Tərəf üçün qüvvəyə mindiyi gün,
hansının sonra baş verməsindən asılı olaraq, qüvvəyə minir.
5. Yuxarıdakı 1-ci və 2-ci bəndlərin məqsədləri üçün iqtisadi inteqrasiyanın məhəlli təşkilatına
saxlanmaqdan ötrü təhvil verilən hər hansı sənədə bu təşkilatın üzvü olan dövlətlərin saxlanmaqdan ötrü
təhvil verdikləri sənədlərə əlavə kimi baxılmır.
Maddə 37
Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyaya heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
Maddə 38
Konvensiyadan çıxış
1. Bu Konvensiyanın hər hansı Razılaşan Tərəf üçün qüvvəyə mindiyi gündən iki il keçəndən sonra
istənilən vaxt həmin Razılaşan Tərəf depozitariyə yazılı bildiriş göndərib Konvensiyadan çıxa bilər.
2. Hər hansı bu cür çıxış depozitarinin bildirişi aldığı gündən bir il keçəndən sonra və ya çıxış haqqında
bildirişdə göstərilən daha sonrakı vaxt qüvvəyə minir.
3. Hər hansı Razılaşan Tərəf bu Konvensiyadan çıxırsa, Tərəfi olduğu hər hansı protokoldan da çıxmış
sayılır.
Maddə 39
Maliyyələşdirmənin müvəqqəti qaydası
21-ci maddənin müddəalarına müvafiq şəkildə tam yenidən qurulması şərti ilə, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İnkişaf proqramının qlobal ətraf mühit Fondu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühit üzrə
Proqramı və Beynəlxalq Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi ilə
Tərəflərin Konfransının ilk müşavirəsi arasındakı dövrdə və ya 21-ci maddəyə uyğun olaraq, Tərəflərin
Konfransı bu cür təşkilat strukturunu müəyyənləşdirənədək 21-ci maddədə nəzərdə tutulan müvəqqəti
təşkilat strukturu kimi çıxış edirlər.
Maddə 40
Katiblik barəsindəki müvəqqəti tədbirlər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühit üzrə Proqramının icraçı direktoru bu Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi ilə Tərəflərin Konfransının ilk müşavirəsi arasındakı dövrdə 24-cü maddənin 2-ci
bəndində nəzərdə tutulan müvəqqəti katiblik yaradır.
Maddə 41
Depozitari
Bu Konvensiyanın və hər hansı protokolun depozitarisi funksiyalarını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibi yerinə yetirir.
Maddə 42
Mətnlərin tam uyğunluğu
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İngilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərindəki mətnlərinin bir-birinə tam uyğun olduğu bu
Konvensiyanın əsli saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
BUNLARI TƏSDİQ EDƏRƏK, lazımi səlahiyyətlər verilmiş nümayəndələr bu Konvensiyanı
imzaladılar.
Bir min doqquz yüz doxsan ikinci il iyunun beşində Rio-de-Janeyroda imzalanmışdır.
ƏLAVƏ 1
MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏ VƏ MONİTORİNQ
1. Ekoloji sistemlər və məskənlər: miqrasiya edən növlər üçün zəruri sayılan, yüksək dərəcədə
müxtəlifliklə, endemik və təhlükə altında olan növlərin çoxluğu və ya vəhşi canlı təbiəti ilə səciyyələnir;
sosial, iqtisadi, mədəni və ya elmi əhəmiyyətə malikdir; yaxud reprezentativ və ya nadir xarakterlidir;
yaxud əsas təkamül prosesi ilə və ya digər bioloji proseslərlə bağlıdır;
2. Növlər və birliklər: təhlükə altındadır; əhliləşdirilmiş və ya yetişdirilən növlərin vəhşi qohum
növləridir; tibbi, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi qiyməti vardır; yaxud sosial, elmi və ya mədəni
əhəmiyyətə malikdir; yaxud bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi sahəsində tədqiqatlar
üçün, məsələn, indikator növləri kimi mühüm rol oynayır; və
3. Təsvir edilən genomlar və genlər sosial, elmi və ya iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.
ƏLAVƏ 1
1-ci hissə
ARBİTRAJ ARAŞDIRMASI PROSEDURU
Maddə 1
İddiaçı Tərəf Katibliyə bildirir ki, Tərəflər 27-ci maddəyə uyğun olaraq mübahisəni arbitraj
araşdırmasına verirlər. Bildirişdə arbitraj araşdırmalarının predmeti, o cümlədən Konvensiyanın və ya
protokolun təfsiri, yaxud tətbiqi mübahisə doğuran maddələri göstərilir. Əgər Tərəflər məhkəmə sədri təyin
olunanadək mübahisənin predmeti haqqında razılığa gəlmirlərsə, predmet arbitraj məhkəməsi tərəfindən
müəyyən edilir. Katiblik bu minvalla aldığı informasiyanı bu Konvensiyanın və ya müvafiq protokolun
mənafeyi olan bütün Razılaşan Tərəflərinə göndərir.
Maddə 2
1. İki tərəf arasında mübahisə zamanı arbitraj məhkəməsi üç üzvdən ibarət olur. Mübahisə tərəflərinin
hərəsi bir arbitr təyin edir və bu minvalla təyin olunan iki arbitr qarşılıqlı razılıq əsasında məhkəmənin sədri
funksiyasını yerinə yetirən üçüncü arbitr təyin edir. Üçüncü arbitr mübahisə tərəflərindən birinin vətəndaşı
ola bilməz, bu tərəflərdən birinin ərazisində gündəlik yaşayış yerinə malik ola bilməz və ya onun bu işə hər
hansı digər şəkildə dəxli ola bilməz.
2. İkidən çox tərəf arasında mübahisə zamanı mübahisədə ümumi mənafeyi olan tərəflər qarşılıqlı
razılaşma əsasında bir məhkəmə üzvü təyin edirlər.
3. Hər hansı vakansiya ilkin təyinat üçün nəzərdə tutulan prosedura müvafiq qaydada doldurulur.
Maddə 3
1. Əgər ikinci arbitr təyin ediləndən sonra iki ay keçənədək arbitraj məhkəməsinin sədri təyin olunmursa,
Tərəflərin xahişi ilə onu sonrakı iki ay ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi təyin edir.
2. Əgər mübahisənin tərəflərindən biri xahişi alandan sonra iki ay ərzində arbitr təyin etmirsə, digər tərəfin
ixtiyarı var ki, bu barədə Baş katibə məlumat versin; Baş katib sonrakı iki ay ərzində arbitr təyin edir.
Maddə 4
Arbitraj məhkəməsi öz qərarlarını bu Konvensiyanın, hər hansı müvafiq protokolun müddəalarına və
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə çıxarır.
Maddə 5
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Əgər bu mübahisənin tərəfləri başqa razılığa gəlməyiblərsə, arbitraj məhkəməsi öz prosedur
qaydalarını müəyyən edir.
Maddə 6
Arbitraj məhkəməsi Tərəflərdən birinin xahişi ilə lazımi müvəqqəti müdafiə tədbirləri tövsiyə edə
bilər.
Maddə 7
Mübahisənin tərəfləri arbitraj məhkəməsinin işinə kömək göstərirlər və məsələn, özlərinin
sərəncamında olan bütün imkanlardan istifadə edirlər:
a) işə aid bütün sənədlər, informasiya və materialları məhkəməyə təqdim edirlər; və
b) lazım gələndə ona şahidlər, yaxud ekspertlər çağırmaq və onların ifadələri ilə tanış olmaq imkanı
yaradırlar.
Maddə 8
Tərəflər arbitraj məhkəməsinin araşdırması gedişində məxfi qaydada aldıqları hər hansı
informasiyanın məxfiliyini təmin etməyə borcludurlar.
Maddə 9
Əgər arbitraj məhkəməsi işin konkret hallarını əsas götürməklə başqa qərar qəbul etmirsə, məhkəmə
xərcləri Tərəflər arasında tən bölünür. Məhkəmə özünün bütün xərclərinin qeydiyyatını aparır və bu xərclər
barəsində yekun hesabatını Tərəflərə təqdim edir.
Maddə 10
Mübahisə predmetindən işə dair qərarın toxuna biləcəyi hüquq xarakterli mənafeyi olan hər hansı
Razılaşan Tərəf məhkəmənin razılığı ilə işə baxılmasında iştirak etmək hüququna malikdir.
Maddə 11
Məhkəmə bilavasitə mübahisə predmetində doğan qarşılıqlı iddialara baxıb onların barəsində qərar
qəbul edə bilər.
Maddə 12
Arbitraj məhkəməsi prosedur məsələləri və işin mahiyyətinə dair məsələlər barəsində öz üzvlərinin səs
çoxluğu ilə qərar qəbul edir.
Maddə 13
Əgər mübahisənin tərəflərindən biri arbitraj məhkəməsinə gəlmirsə və ya öz işi barəsində müdafiə
məqsədi ilə çıxış edə bilmirsə, digər tərəf məhkəmədən araşdırmanı davam etdirməyi və qəti qərar
çıxarmağı xahiş edə bilər. Bir tərəfin olmaması və ya onun öz işi barəsində müdafiə məqsədi ilə çıxış edə
bilməməsi araşdırma üçün əngəl ola bilməz. Özünün qəti qərarını qəbul edənədək arbitraj məhkəməsi
iddianın faktik və hüquqi cəhətdən əsaslandırılmasına əmin olmalıdır.
Maddə 14
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Məhkəmə özünün tam şəkildə təsis olunduğu tarixdən sonra beş ay ərzində, əgər o bu müddəti çoxu
beş aylıq yeni müddətə azaltmağı lazım bilmirsə, qəti qərar qəbul edir.
Maddə 15
Arbitraj məhkəməsinin qəti qərarı mübahisəsinin predmeti ilə məhdudlaşdırılır və qərarın
əsaslandırıldığı motivlər şərh edilir. Qərarda onun qəbul olunmasında iştirak etmiş üzvlərin adları və qəti
qərarın qəbul edildiyi tarix göstərilir.
Maddə 16
Qərar mübahisə tərəfləri üçün məcburidir. Tərəflər şikayət vermək proseduru haqqında qabaqcadan
razılığa gəlməyiblərsə, qərardan şikayət vermək olmaz.
Maddə 17
Tərəflər arasında məhkəmənin qəti qərarının şərhi və ya yerinə yetirilməsi qaydası haqqında yarana
bilən hər hansı fikir ayrılığı məsələsini hər hansı tərəf bu qərarı çıxarmış arbitraj məhkəməsində baxılmağa
verə bilər.
2-ci hissə
RAZILAŞDIRMA PROSEDURU
Maddə 1
Razılaşdırıcı komissiya mübahisə tərəflərindən birinin xahişi ilə yaradılır. Əgər tərəflər başqa razılığa
gəlməyiblərsə, komissiya beş üzvdən ibarət olur; mənafeyi olan hər tərəf onların ikisini təyin edir, sədri isə
bu üzvlər birlikdə seçirlər.
Maddə 2
İkidən çox tərəfin iştirak etdiyi mübahisə zamanı ümumi mənafeyi olan tərəflər qarşılıqlı razılığa
gələrək, özlərinin komissiyadakı üzvlərini birlikdə təyin edirlər. Mənafeləri fərqlənən iki və ya daha çox
tərəf varsa, yaxud onların mənafelərinin eyni olduğu barədə razılıq yoxdursa, Tərəflər üzvləri ayrılıqda
təyin edirlər.
Maddə 3
Əgər razılaşdırıcı komissiya yaradılması haqqında xahişin təqdim edildiyi tarixdən sonra iki ay ərzində
tərəflər öz nümayəndələrini təyin etmirlərsə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi, bu cür xahişi
təqdim edən tərəfin müvafiq müraciəti olduqda, sonrakı iki ay ərzində komissiyanın üzvlərini təyin edir.
Maddə 4
Əgər komissiyanın sonuncu üzvləri təyin edildikdən sonra iki ay ərzində ra-zılaşdırıcı komissiyanın
sədri seçilmirsə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi tərəflərdən birinin xahişi olduqda sonrakı iki
ay ərzində sədri təyin edir.
Maddə 5
Razılaşdırıcı komissiya öz qərarlarını üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edir. Əgər mübahisənin tərəfləri
başqa razılığa gəlməyiblərsə, o öz prosedurunu müəyyən edir. Komissiya mübahisənin həlli üçün təklif irəli
sürür və tərəflər bu təklifi can-başla müzakirə edirlər.
Maddə 6
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Razılaşdırıcı komissiyanın səlahiyyəti haqqında fikir ayrılığı yarandıqda məsələ bu komissiya
tərəfindən həll edilir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühitə
və inkişafa dair konfransının gedişində bioloji müxtəliflik
haqqında Konvensiyanı imzalamış
TƏRƏFLƏR
(Rio-de-Janeyro, 3-14 iyun 1992-ci il)
Konvensiyanı imzalayan tərəf
1. Antiqua və Barbuda
2. Avstriya
3. Banqladeş
4. Belçika
5. Braziliya
6. Finlandiya
7. Hindistan
8. İndoneziya
9. İtaliya
10. Lixtenşteyn
11. Moldova Respublikası
12. Nauru
13. Niderland
14. Pakistan
15. Polşa
16. Rumıniya
17. Botsvana
18. Madaqaskar
19. İsveç
20. Tuvalu
21. Yuqoslaviya
22. Bəhreyn
23. Ekvador
24. Misir
25. Qazaxıstan
26. Küveyt
27. Lüksemburq
28. Sudan
29. Uruqvay
30. Vanuatu
31. Kod-d'İvuar
32. Efiopiya
33. İslandiya
34. Malavi
35. Mavriki
36. Oman
37. Ruanda
38. San-Marino
39. Seyşel adaları
40. Şri-Lanka
41. Belarus
42. Butan

İmzalanma tarixi
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
5 iyun 1992-ci il
8 iyun 1992-ci il
8 iyun 1992-ci il
8 iyun 1992-ci il
8 iyun 1992-ci il
8 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
9 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
10 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
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43. Burundi
44. Kanada
45. Çin
46. Komor adaları
47. Konqo
48. Xorvatiya
49. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
50. İsrail
51. Yamayka
52. İordaniya
53. Keniya
54. Latviya
55. Lesoto
56. Litva
57. Monako
58. Myanma
59. Niger
60. Katar
61. Trinidad və Tobaqo
62. Türkiyə
63. Ukrayna
64. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
65. Zair
66. Zambiya
67. Əfqanıstan
68. Anqola
69. Argentina
70. Azərbaycan
71. Baham adaları
72. Barbados
73. Bolqarıstan
74. Burkino-Faso
75. Kabo-Verde
76. Çad
77. Kolumbiya
78. Kuk adaları
79. Kuba
80. Kipr
81. Danimarka
82. Estoniya
83. Qabon
84. Qambiya
85. Almaniya
86. Qana
87. Yunanıstan
88. Qvineya
89. Qvineya-Bisau
90. Livan
91. Liberiya
92. Malayziya
93. Maldiv adaları
94. Malta
95. Marşal
96. Mavritaniya

Azərbaycan
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11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
11 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
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97. Mikroneziya
98. Monqolustan
99. Mozambik
100. Namibiya
101. Nepal
102. Yeni Zellandiya
103. Paraqvay
104. Peru
105. Filippin
106. Sent-Kits və Nevis
107. Samoa
108. San-Tome və Prinsipi
109. Svazilend
110. İsveçrə
111. Tailand
112. Toqo
113. Uqanda
114. Böyük Birləşmiş Britaniya Krallığı
və Şimali İrlandiya
115. Tanzaniya Birləşmiş Respublikası
116. Venesuela
117. Yəmən
118. Zimbabve
119. Əlcəzair
120. Ermənistan
121. Avstriya
122. Beliz
123. Benin
124. Boliviya
125. Mərkəzi Afrika Respublikası
126. Çili
127. Kosta-Rika
128. Cibuti
129. Dominikan Respublikası
130. Salvador
131. Avropa İqtisadi Birliyi
132. Fransa
133. Qvatemala
134. Qayana
135. Haiti
136. Macarıstan
137. Honduras
138. İrlandiya
139. Yaponiya
140. Meksika
141. Mərakeş
142. Nikaraqua
143. Nigeriya
144. Panama

Azərbaycan
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12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
12 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
13 iyun 1992-ci il
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi
və istifadəsi üzrə" Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Sərhəddən keçən su axınlarının və
beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə" 1992-ci il martın 17-də Helsinki şəhərində qəbul edilmiş
Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 14 mart 2000-ci il
№ 830-IQ
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"Bitki mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Bitki mühafizəsi haqqında" 1951-ci il dekabrın 6-da Roma şəhərində
qəbul edilmiş Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 14 mart 2000-ci il
№ 831-IQ
Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq
KONVENSİYA
PREAMBULA
Razılığa gələn Hökumətlər bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının xəstəlik və ziyanvericiləri ilə mübarizə
işində beynəlxalq əməkdaşlığın və bu xəstəlik və ziyanvericilərin milli sərhədlərdən kənara çıxarılmasının
qarşısının alınmasının faydalılığını nəzərə alaraq və buna istiqamətləndirilmiş tədbirlərin sıx
əlaqələndirilməsinin təmin olunmasını arzu edərək aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə I
Məqsəd və öhdəliklər
1. Bitki və bitkiçilik məhsullarının xəstəlik və ziyanvericilərinin gətirilməsi və yayılmasının qarşısını
almaqdan ötrü birgə və səmərəli fəaliyyəti təmin etmək və bunlarla mübarizə tədbirlərinə kömək etmək
üçün Razılığa gələn Hökumətlər bu Konvensiyada və III maddəyə əsasən qəbul olunmuş əlavə sazişlərdə
nəzərdə tutulan qanunvericilik tədbirləri, texniki və inzibati tədbirlər görməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Razılığa gələn hər bir Hökumət öz ərazisində bu Konvensiyanın bütün tələblərinin yerinə yetirilməsi
üçün öz üzərinə məsuliyyət götürür.
Maddə II
Tətbiq sahəsi
1. Bu Konvensiyada «bitki» termini Razılığa gələn Hökumətlərin bu Konvensiyanın VI maddəsinə
əsasən idxalına nəzarət olunmasını və ya bu Konvensiyanın IV maddəsinin 1-ci paraqrafının («a» bəndinin)
iv yarımbəndinə və V maddəsinə əsasən fitosanitar vəziyyətinin təsdiq olunmasını lazım bildikləri canlı
bitkiləri və toxum da daxil olmaqla bitki hissələrini bildirir.
«bitkiçilik məhsulları» termini «bitki» tərifinin əhatə etmədiyi emal olunmamış məhsulları və toxum
da daxil olmaqla bitki mənşəli üyüdülmüş məhsulları bildirir.
2. Razılığa gələn Hökumətlər faydalı hesab edərlərsə, bu Konvensiyanın müddəaları bitki və bitkiçilik
məhsullarının beynəlxalq daşımalarında tətbiq olunan anbarlara, rezervuarlara, nəqliyyat vasitələrinə,
taraya və torpaq da daxil olmaqla hər cür başqa qablaşdırma materiallarına tətbiq edilə bilər.
3. Bu Konvensiya xüsusən beynəlxalq ticarətdə böyük əhəmiyyət verilən bitki xəstəlikləri və
ziyanvericilərini nəzərdə tutur.
Maddə III
Əlavə sazişlər
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1. Ayrı-ayrı rayonlara, müəyyən xəstəliklərə və ya ziyanvericilərə, müəyyən bitkilərə və bitkiçilik
məhsullarına, bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının müəyyən beynəlxalq daşınma üsullarına tətbiq olunan
və ya bu Konvensiyanın müddəalarını başqa cür tamamlayan əlavə sazişləri Birləşmiş Millətlərin Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (bundan sonra «FAO» adlandırılacaqdır) Razılığa gələn Hökumətlərdən birinin
tövsiyəsi və ya təşəbbüsü ilə bitki mühafizəsi sahəsində ayrıca diqqət və ya ayrıca tədbirlər tələb edən
xüsusi problemlərin həll olunması məqsədi ilə təklif edə bilər.
2. Hər hansı belə əlavə saziş FAO-nun Nizamnaməsinin, Qaydalarının və Prosedurunun müddəalarına
uyğun olaraq qəbul edildikdən sonra Razılığa gələn hər bir Hökumət üçün qüvvəyə minir.
Maddə IV
Bitki mühafizəsi üzrə milli təşkilat
1. Razılığa gələn hər bir Hökumət ən qısa müddətdə öz imkanları daxilində tədbirlər görür ki:
a) bitki mühafizəsi sahəsində aşağıdakı əsas funksiyaları olan rəsmi təşkilat yaradılsın:
i) xüsusən bitki xəstəlikləri və ziyanvericilərinin olmasını, əmələ gəlməsini və yayılmasını aşkara
çıxarmaq məqsədi ilə kök üstə bitkilərin, becərilmiş torpaqların (o cümlədən tarlaların, plantasiyaların,
şitilliklərin, tingliklərin, bağların və oranjereyaların), anbarlarda və daşınma prosesində bitkilərin və
bitkiçilik məhsullarının müayinəsi;
ii) beynəlxalq ticarət obyekti olan bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının müayinəsi, bitkilərin və
bitkiçilik məhsullarının xəstəlik və ziyanvericilərinin təsadüfən yayıcılarına çevrilə biləcək şəraitdə olan
idxalat və ixracat şeyləri və mallarının imkan daxilində müayinəsi, beynəlxalq mübadilədə həm bitkilərin
və bitkiçilik məhsulları, həm də başqa məhsullar üçün, xüsusən bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının
xəstəlikləri və ziyanvericilərinin milli sərhədlərdən kənara çıxıb yayılmasına yol verməmək üçün istifadə
olunan anbar binalarının və hər növ nəqliyyat vasitələrinin müayinəsi və onlara nəzarət edilməsi;
iii) beynəlxalq ticarət obyekti olan bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının, eləcə də taranın, anbar
binalarının və daşınma üçün istifadə olunan bütün nəqliyyat vasitələrinin dezinseksiya və dezinfeksiyasının
aparılması;
iv) ixrac olunan bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının fitosanitar vəziyyəti və mənşəyi barədə
vəsiqələrin (bundan sonra «fitosanitar vəsiqələri» adlandırılacaqdır) verilməsi;
b) bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının xəstəlik və ziyanvericiləri haqqında, onlara qarşı profilaktik
tədbirlər və onlarla mübarizə tədbirləri haqqında məlumatın dövlət daxilində yayılması;
c) bitki mühafizəsi sahəsində axtarış və araşdırmaların aparılması.
2. Hər bir Razılığa gələn Hökumət FAO-nun Baş Direktoruna bitki mühafizəsi üzrə öz milli təşkilatını
təsvir edən məlumat təqdim edir və bu təşkilatda olan dəyişiklikləri ona bildirir; FAO-nun Baş Direktoru
bu məlumatı Razılığa gələn bütün Hökumətlərə çatdırır.
Maddə V
Fitosanitar vəsiqələri
1. Razılığa gələn hər bir Hökumət Razılığa gələn başqa Hökumətlərin bitki mühafizəsi sahəsində
müəyyən etdikləri qaydalara, habelə aşağıdakı müddəalara uyğun olaraq fitosanitar vəsiqələrinin verilməsi
üçün tədbirlər görür:
a) müayinə aparılması və fitosanitar vəsiqələrinin verilməsi elə şəraitdə fəaliyyət göstərən, elə bilik və
məlumatlara malik olan, texniki cəhətdən səriştəli və müvafiq qaydada vəkil edilmiş vəzifəli şəxslər
tərəfindən (və ya onların rəhbərliyi altında) həyata keçirilir ki, bu, idxalatçı ölkənin hakimiyyət orqanlarına
həmin vəsiqələri etibar ediləsi sənədlər kimi qəbul etmək imkanı versin;
b) əkilmək və ya çoxaldılmaq üçün nəzərdə tutulan bitkilər barədə vəsiqələr bu Konvensiyaya Əlavədə
verilmiş forma üzrə tərtib edilir və onlarda idxalçı ölkənin hakimiyyət orqanları tərəfindən tələb olunan
başqa əlavə məlumatlar olur. Bu vəsiqə nümunəsindən digər bitkilər və bitkiçilik məhsulları barəsində də
istifadə etmək olar; bir şərtlə ki, bu, məqsədəuyğun olsun və idxalçı ölkənin tələblərinə zidd olmasın;
c) vəsiqələrdə heç bir düzəliş və natamamlığa yol verilmir.
2. Razılığa gələn hər bir Hökumət öhdəsinə götürür ki, əkilmək və ya çoxaldılmaq üçün ölkəsinə idxal
olunan bitkilərdən ötrü bu Konvensiyaya Əlavədə verilən nümunəyə uyğun gəlməyən fitosanitar vəsiqələr
tələb etməyəcəkdir.
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Maddə VI
İdxal olunan yüklərə dair tələblər
1. Razılığa gələn Hökumətin tam ixtiyarı var ki, öz ərazisinə bitki xəstəlikləri və ziyanvericilərinin
gətirilməsinə qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının idxalını nizamlasın
və bundan ötrü aşağıdakı tədbirləri həyata keçirsin:
a) bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının idxalı üçün məhdudiyyətlər və ya müəyyən şərtlər qoysun;
b) müəyyən bitkilərin və ya bitkiçilik məhsullarının, yaxud müəyyən bitki və ya bitkiçilik məhsulları
partiyalarının idxalını qadağan etsin;
c) müəyyən bitki və ya bitkiçilik məhsulları partiyalarını müayinə etsin və ya onlara karantin qoysun;
d) müəyyən bitki və ya bitkiçilik məhsulları partiyalarını zərərsizləşdirsin və ya məhv etsin, yaxud
onların zərərsizləşdirilməsini və ya məhv olunmasını tələb etsin.
2. Razılığa gələn hər bir Hökumət beynəlxalq ticarətə mümkün qədər az əngəl törətmək üçün bu
maddənin 1-ci bəndinin müddəalarını aşağıdakılara müvafiq surətdə yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür:
a) Razılığa gələn Hökumətlər bitki mühafizəsi haqqında öz qanunvericiliklərinə uyğun olaraq
fitosanitariya baxımından zərurət yaranmadığı hallarda bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən tədbirlərdən
heç birini görməyəcəklər;
b) əgər Razılığa gələn Hökumət öz ərazisinə bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının gətirilməsinə hər
hansı bir məhdudiyyət və ya müəyyən şərtlər qoyursa, bu məhdudiyyətləri və ya şərtləri dərc edir və
Razılığa gələn başqa Hökumətlərin bitki mühafizəsi üzrə təşkilatlarına və FAO-ya dərhal bu
məhdudiyyətlər və ya şərtlər barədə məlumat verir;
c) əgər Razılığa gələn Hökumət bitki mühafizəsi haqqında öz qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun
olaraq hər hansı bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının idxalını qadağan edirsə, öz qərarını və bu qərarın
əsaslandırılmasını dərc edir və Razılığa gələn başqa Hökumətlərin bitki mühafizəsi üzrə təşkilatlarına və
FAO-ya dərhal bu barədə məlumat verir;
d) əgər Razılığa gələn Hökumət müəyyən bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının yalnız təyin olunmuş
idxal məntəqələrindən gətirilməsini tələb edirsə, bu məntəqələr elə seçilir ki, zərurət olmadıqda beynəlxalq
ticarətə əngəl törətməsin. Razılığa gələn həmin Hökumət bu məntəqələrin siyahısını dərc edir və bunu
Razılığa gələn başqa Hökumətlərin bitki mühafizəsi üzrə təşkilatlarına və FAO-ya çatdırır. İdxal
məntəqələri barədə belə məhdudiyyət yalnız o halda qoyulur ki, həmin bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının
fitosanitar vəsiqələri ilə müşayiət olunması, yaxud müayinə edilməsi və ya zərərsizləşdirilməsi tələb
olunsun;
e) Razılığa gələn Hökumətin bitki mühafizəsi üzrə təşkilatı tərəfindən idxalı nəzərdə tutulmuş
bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının hər hansı müayinəsi onların korlana biləcəyi nəzərə alınaraq, mümkün
qədər qısa müddətdə aparılır. Əgər idxal olunan bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının hər hansı bir
partiyasının idxalatçı dövlətin bitki mühafizəsi haqqında qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun gəlmədiyi
müəyyən edilərsə, bu, ixracatçı dövlətin bitki mühafizəsi üzrə təşkilatına bildirilir. Əgər bitki və ya
bitkiçilik məhsulları partiyası tam və ya qismən məhv edilərsə, bu barədə dərhal ixracatçı ölkənin bitki
mühafizəsi üzrə təşkilatına rəsmi məlumat verilir;
f) Razılığa gələn Hökumətlər öz bitkiçilik məhsullarını təhlükə altına qoymadan əkilmək üçün nəzərdə
tutulmamış idxalat bitkiləri və bitkiçilik məhsulları (məsələn, taxıl, meyvə, tərəvəz və kəsilmiş güllər) üçün
fitosanitar vəsiqələrinin tələb olunduğu halları minimuma endirməkdən ötrü tədbirlər görürlər;
g) Razılığa gələn Hökumətlər bitkilərin və ya bitkiçilik məhsullarının, ziyanverici və xəstəlik törədən
orqanizm nümunələrinin elmi məqsədlərlə gətirilməsi üçün tədbirlər görə bilərlər; bu şərtlə ki, əvvəlcə
həmin bitki xəstəliklərinin və ziyanvericilərinin yayılmasına yol verməyən ehtiyat tədbirlərinin görülməsini
təmin etsinlər.
3. Bu maddədə göstərilən tədbirlər həmin dövlətlərin bitkilərinin mühafizəsi üçün zəruri olmadıqda,
Razılığa gələn Hökumətlərin bütün ərazisində tranzit yüklərə tətbiq edilmir.
Maddə VII
Beynəlxalq əməkdaşlıq
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Razılığa gələn Hökumətlər bu Konvensiyanın məqsədlərinə, o cümlədən aşağıdakılara nail olmaq üçün
bir-biri ilə mümkün qədər geniş əməkdaşlıq edirlər:
a) Razılığa gələn hər bir Hökumət öz imkanlarından və müvafiq təşkilatların bu sahədə xidmətlərindən
tam istifadə edərək, bitki xəstəlikləri və ziyanvericiləri məsələsi üzrə beynəlxalq sorğu şöbəsinin təşkili
məqsədi ilə FAO ilə əməkdaşlıq etməyə və onun təşkilindən sonra vaxtaşırı olaraq aşağıdakı məlumatları
FAO-ya təqdim etməyə razılıq verir:
i) öz ərazisində bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının iqtisadi baxımdan birbaşa və ya potensial təhlükə
törədən xəstəlik və ziyanvericilərinin aşkar edilməsi, əmələ gəlməsi və yayılması barədə məruzələr;
ii) bitkilərin və ya bitkiçilik məhsullarının xəstəlik və ziyanvericilərinə qarşı səmərəli mübarizə
üsulları haqqında məlumatlar;
b) Razılığa gələn hər bir Hökumət məhsul üçün ciddi təhlükə törədə bilən və fəlakətin qarşısını almaq
üçün beynəlxalq miqyasda tədbirlər görülməsini tələb edən müəyyən bitki xəstəlikləri və ziyanvericiləri ilə
mübarizə sahəsində hər hansı xüsusi kampaniyada imkanı daxilində geniş iştirak edir.
Maddə VIII
Bitki mühafizəsi üzrə regional təşkilatlar
1. Razılığa gələn Hökumətlər müvafiq rayonlarda bitki mühafizəsi üzrə regional təşkilatların
yaradılması məqsədi ilə bir-biri ilə əməkdaşlıq etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Bitki mühafizəsi üzrə regional təşkilatlar bu Konvensiyanın məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün
öz səlahiyyət rayonlarında əlaqələndirici rol oynayır və müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirlər.
Maddə IX
Mübahisələrin həlli
1. Bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi məsələləri barədə mübarizə yaranarsa, yaxud Razılığa gələn
Hökumətlərdən biri Razılığa gələn digər Hökumətin gördüyü tədbirlərin bu Konvensiyanın V və VI
maddələri üzrə sonuncunun öhdəliklərinə, xüsusən onun ərazisindən bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının
idxalının qadağan edilməsi və ya məhdudlaşdırılması səbəbi barədə həmin öhdəliklərinə zidd olduğunu
hesab edərsə, əlaqədar hökumət və ya hökumətlər FAO-nun Baş Direktorundan bu mübahisəyə baxılması
üçün komitə təyin etməyi xahiş edə bilərlər.
2. Bu təqdirdə FAO-nun Baş direktoru əlaqədar hökumətlərlə məsləhətləşmələrdən sonra yuxarıda
göstərilən hökumətlərin nümayəndələrinin daxil olduğu ekspertlər komitəsi təyin edir. Bu komitə əlaqədar
hökumətlərin həmin məsələyə dair təqdim etdiyi bütün sənədləri və başqa sübut formalarını nəzərə alaraq
mübahisəli məsələni öyrənir. Bu komitə FAO-nun Baş direktoruna həmin məsələ barədə məruzə təqdim
edir və FAO-nun Baş direktoru onu əlaqədar hökumətlərə və Razılığa gələn digər Hökumətlərə çatdırır.
3. Razılığa gələn Hökumətlər razılaşırlar ki, bu komitənin icbari xarakter daşımayan tövsiyələri
mübahisə doğurmuş məsələnin əlaqədar hökumətlər tərəfindən aparılacaq yeni müzakirəsinin əsasında
duracaqdır.
4. Əlaqədar hökumətlər ekspertlərin işi ilə bağlı eyni məbləğdə xərc çəkirlər.
Maddə X
Keçmiş sazişlərin əvəz olunması
Bu Konvensiya 1889-cu il aprelin 15-də Berndə imzalanmış Filloksera haqqında məsələyə dair 1881ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanı və 1929-cu il aprelin 16-da Romada imzalanmış Bitki mühafizəsi
haqqında Beynəlxalq Konvensiyanı Razılığa gələn Hökumətlər arasında ləğv edir və əvəz edir.
Maddə XI
Ərazi tətbiqi
1. Hər hansı Hökumət bu Konvensiyanı təsdiq edərkən və ya ona qoşularkən, yaxud ondan sonrakı
istənilən vaxtda FAO-nun Baş direktoruna ərizə göndərib bəyan edə bilər ki, bu Konvensiya beynəlxalq
münasibətləri üçün məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilərə və ya onların bir hissəsinə tətbiq edilir. Bu
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Konvensiya ərizədə göstərilən bütün ərazilərə həmin ərizənin Baş direktor tərəfindən alınmasından sonra
otuzuncu gündən başlayaraq tətbiq olunur.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq FAO-nun Baş direktoruna ərizə göndərmiş hər hansı
Hökumət hər vaxt hər hansı əvvəlki ərizənin məzmununu dəyişdirən və ya hər hansı ərazi barədə bu
Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinə xitam verən yeni ərizə göndərə bilər. Belə dəyişiklik və ya
xitamvermə ərizənin Baş direktor tərəfindən alınmasından sonra otuzuncu gündən qüvvəyə minir.
3. FAO-nun Baş direktoru bu maddəyə uyğun olaraq aldığı hər hansı ərizə barədə bu Konvensiyanı
imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün hökumətlərə xəbər verir.
Maddə XII
Təsdiq etmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya 1952-ci il mayın 1-dək bütün hökumətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır və
mümkün qədər qısa müddətdə təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr saxlanmaq üçün Baş direktora verilir və
o bu Konvensiyanı imzalamış hər bir hökumətə həmin təsdiqnamələrin depozitə qoyulma tarixi barədə
xəbər verir.
2. Bu Konvensiya XIV maddəyə uyğun olaraq qüvvəyə minəcəyi andan onu imzalamamış hər hansı
hökumətin qoşulması üçün açıq olacaqdır. Qoşulma bu barədə sənədin saxlanmaq üçün FAO-nun Baş
direktoruna verilməsi yolu ilə həyata keçirilir və Baş direktor bu Konvensiyanı imzalamış və ona qoşulmuş
bütün hökumətlərə bu barədə xəbər verir.
Maddə XIII
Dəyişikliklər
1. Razılığa gələn Hökumətin bu Konvensiyaya dəyişikliklər barədə hər hansı təklifi FAO-nun Baş
direktoruna göndərilir.
2. FAO-nun Baş direktorunun Razılığa gələn Hökumətdən bu Konvensiyaya dəyişikliklər barədə
aldığı hər hansı təklif FAO-nun növbəti konfransında və ya xüsusi sessiyasında təsdiq edilir və əgər təklif
mühüm texniki dəyişikliklərə səbəb olursa, yaxud Razılığa gələn Hökumətlərin üzərinə əlavə öhdəliklər
qoyursa, ona konfrans keçirilənədək FAO-nun çağırdığı mütəxəssislərin Məsləhət Komitəsi tərəfindən
baxılır.
3. Dəyişikliklər barədə hər hansı təklifi FAO-nun Baş direktoru Razılığa gələn Hökumətlərə həmin
məsələnin baxılacağı sessiyanın və konfransın gündəliyindən gec olmayaraq bildirir.
4. Konvensiyaya dəyişikliklər barədə hər hansı belə təklif FAO-nun konfransı tərəfindən
bəyənilməlidir və Razılığa gələn Hökumətlərin üzvlərinin üçdə ikisi tərəfindən qəbul edildikdən sonra
otuzuncu gündən qüvvəyə minir.
Lakin Razılığa gələn Hökumətlər üçün yeni öhdəliklərə səbəb olan dəyişikliklər Razılığa gələn hər bir
Hökumət üçün yalnız onun tərəfindən bəyənildikdən sonra və belə bəyənilmədən sonra otuzuncu gündən
başlayaraq qüvvəyə minir.
5. Yeni öhdəliklərə səbəb olan dəyişikliklərin təsdiqi barədə sənədlər saxlanmaq üçün FAO-nun Baş
direktoruna verilir və o, həmin sənədlərin alındığı və düzəlişlərin qüvvəyə mindiyini Razılığa gələn bütün
Hökumətlərə xəbər verir.
Maddə XIV
Qüvvəyə minmə
Bu Konvensiya onu imzalayan üç Hökumət tərəfindən imzalandığı andan onlar üçün qüvvəyə
minəcəkdir. Konvensiya bundan sonra onu təsdiq etmiş və ona qoşulmuş hər bir Hökumət üçün təsdiq və
ya qoşulma haqqında sənədlər depozitə qoyulduğu gündən qüvvəyə minir.
Maddə XV
Etibarsız elan etmə
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1. Razılığa gələn hər hansı Hökumət FAO-nun Baş direktoruna xəbər vermək yolu ilə bu Konvensiyanı
hər vaxt etibarsız elan edə bilər. FAO-nun Baş direktoru Konvensiyanı imzalamış və ona qoşulmuş bütün
Hökumətlərə dərhal bu barədə xəbər verir.
2. Etibarsız elan etmə FAO-nun Baş direktoru tərəfindən bu barədə məlumat alındıqdan bir il sonra
qüvvəyə minir.
1951-ci il dekabrın 6-da Romada (İtaliya) ingilis, fransız və ispan dillərində bir nüsxədə tərtib
edilmişdir, mətnlərdən hər biri tam eynidir.
Bu sənəd Birləşmiş Millətlərin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının arxivlərində saxlanılacaqdır.
Təsdiqlənmiş surətlər bu Konvensiyanı imzalamış və ona qoşulmuş hər bir Hökumətə Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı Təşkilatının Baş direktoru tərəfindən göndəriləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər lazımi qaydada vəkil edilərək, bu Konvensiyanı müvafiq
Hökumətləri adından imzalarının qabağında göstərildiyi gün imzalamışlar.
(imzalar)
ƏLAVƏ
FİTOSANİTAR VƏSİQƏNİN NÜMUNƏSİ
_____________________
(ölkə)
bitki mühafizəsi xidməti

№ _______________________

Bununla təsdiq edilir ki, aşağıda göstərilən bitkilər, bitki hissələri və ya bitkiçilik məhsulu, habelə
onların seçmə nümunələri ___________________________________________
(xidmətin adı)
səlahiyyətli əməkdaşı____________________________________________________ tərəfindən
(adı, atasının adı, soyadı)
______________________ əsaslı surətdə müayinə edilərək, onlarda heç bir zərər vuran xəstəlik
(tarix)
və ziyanvericinin olmadığı hesab edilmişdir. Həmin yük idxalçı ölkənin cari fitosanitar
qaydalarına, habelə əlavə deklarasiyanın tələblərinə uyğundur.
Fumiqasiya və ya dezinfeksiya (idxalçı ölkə tərəfindən tələb edilərsə):
Tarix _________________________
Saxlama
müddəti ___________________

İşləmə üsulu _____________________________
Kimyəvi preparat və
onun qatılığı _____________________________

Əlavə deklarasiya
________________________
(imza)
________________________
(vəzifə)
(xidmətin möhürü)

______________ 19____ il

YÜKÜN TƏSVİRİ
İxracatçı və onun ünvanı: _________________________________________________________
Yükü alan və onun ünvanı: _______________________________________________________
Bağlamanın nömrəsi və təsviri: ____________________________________________________
Markalama (fərq. nişanları): ______________________________________________________
Mənşəyi (idxalçı ölkə tərəfindən tələb edilərsə): _______________________________________
Daşınma vasitəsi: _______________________________________________________________
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İdxal məntəqəsi: ________________________________________________________________
Məhsulun adı və miqdarı: ________________________________________________________
Botaniki adı (idxalçı ölkə tərəfindən tələb edilərsə): ____________________________________
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"Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında"
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması
haqqında" 1982-ci il 21 oktyabr tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 11 fevral 2000-ci il
№ 810-IQ
Sərhəddə yüklərə nəzarətin həyata keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında
Beynəlxalq Konvensiya
Preambula
Razılaşmış tərəflər,
beynəlxalq yük daşımalarını yaxşılaşdırmaq məqsədilə, yüklərin sərhəddən keçirilməsinə yardım etməyə
diqqət yetirməyin zəruriliyini nəzərə alaraq,
sərhəddə nəzarət tədbirlərinin müxtəlif nəzarət xidmətləri tərəfindən həyata keçirilməsini qeyd edərək,
bu nəzarət növlərinin, onların məqsədlərinə və lazımi qaydada aparılmasına zərər yetirmədən,
səmərəliliyini azaltmadan, həyata keçirmə şərtlərini müəyyən dərəcədə razılaşdırmağın mümkünlüyünü
nəzərə alaraq,
sərhəd nəzarətinin həyata keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılmasının bu məqsədlərə nail olmaq üçün ən
vacib vasitələrdən biri olduğuna əmin olaraq,
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Fəsil I. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Təyinatlar (Təriflər)
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq:
a)
«gömrük» dedikdə, gömrük qanunvericiliyinin, idxal və ixrac rüsumlarının, vergilərinin
həyata keçirilməsinin təmin olunması, həmçinin yükün digər idxal, tranzit və ixracına aid başqa qanun və
qaydalara görə məsuliyyət daşıyan dövlət xidməti nəzərdə tutulur;
b)
«gömrük nəzarəti» dedikdə, riayət olunmasına görə gömrüyün məsuliyyət daşıdığı, qanun
və qaydaların yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəzərdə tutulur;
v) «tibbi-sanitariya nəzarəti» dedikdə, baytarlıq nəzarəti istisna olmaqla, insanların həyat və
sağlamlığının mühafizəsi üçün həyata keçirilən sanitariya nəzarəti nəzərdə tutulur;
q) «baytarlıq nəzarəti» dedikdə, insanların və heyvanların həyatı, sağlamlığını qorumaq məqsədilə
heyvanlara və heyvan mənşəli məhsullara münasibətdə həyata keçirilən sanitariya nəzarəti, həmçinin
heyvan xəstəlikləri keçiricisi ola bilən əşya və yüklərin yoxlanması nəzərdə tutulur;
ğ) «fitosanitariya nəzarəti» dedikdə, bitki və bitki mənşəli məhsulların ziyanvericilərinin dövlət
sərhədindən yayılması və keçirilməsi;
d)
«texniki standartlara uyğunluğa nəzarət» dedikdə, müvafiq qanun və qaydalarla müəyyən
edilmiş, beynəlxalq və ya milli standartların minimum tələblərinə uyğunluğunu təmin edən nəzarət nəzərdə
tutulur;
e)
«keyfiyyətə nəzarət» dedikdə, müvafiq qanun və qaydalarla müəyyən edilmiş, yükün
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minimum beynəlxalq və ya milli keyfiyyət göstəricilərinə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə həyata
keçirilən və yuxarıda göstərilənlərdən fərqli digər nəzarət nəzərdə tutulur;
ə) «nəzarət xidməti» dedikdə, yuxarıda müəyyən edilmiş nəzarətin bütün və ya bəzi növlərini, yaxud ixrac,
idxal və tranzit yüklərini müntəzəm olaraq yoxlayan, istənilən digər nəzarət növlərini həyata keçirmək
vəzifəsi öhdəsinə düşən hər bir xidmət nəzərdə tutulur.
Maddə 2. Konvensiyanın məqsədi
Bu Konvensiya beynəlxalq yük daşımalarını asanlaşdırmaq üçün rəsmiyyətçiliyə riayət olunmasına,
həmçinin nəzarət növləri və müddətinə münasibətdə tələbləri, xüsusilə nəzarət proseduru və onların tətbiq
olunma üsullarının milli və beynəlxalq əlaqələndirmə yolu ilə azaltmaq məqsədi güdür.
Maddə 3. Tətbiq olunma sahəsi
1. Bu Konvensiya idxal, ixrac və tranzit əməliyyatı zamanı bir və ya daha artıq dəniz, hava və ya
quru yol ilə sərhədlərini keçən bütün yüklərə tətbiq olunur.
2. Bu Konvensiya Razılaşmış tərəflərin bütün nəzarət xidmətlərinə tətbiq olunur.
Fəsil II. Prosedurların razılaşdırılması
Maddə 4. Nəzarət növlərinin əlaqələndirilməsi
Razılaşmış tərəflər gömrük xidmətlərinin və digər nəzarət xidmətlərinin imkan daxilində uyğunlaşdırılmış
işini təşkil etməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 5. Xidmətlərin sərəncamına verilən vəsaitlər
Razılaşmış tərəflər nəzarət xidmətinin lazımi fəaliyyət göstərməsi üçün, onları imkan daxilində və milli
qanunvericilik çərçivəsində aşağıdakılarla təmin etməlidir:
a)
daşıma tələblərini nəzərə almaqla kifayət qədər ixtisaslaşmış personal;
b)
nəzarətdən keçən nəqliyyat, yük növlərini və daşıma tələblərini nəzərə almaqla, yoxlama
keçirmək üçün zəruri olan avadanlıqlar və qurğular;
v) vəzifəli şəxslərin beynəlxalq müqavilələr və sazişlərə, həmçinin qüvvədə olan milli göstərişlərə uyğun
olaraq fəaliyyət göstərməsi məqsədilə, onlar üçün rəsmi təlimatlar.
Maddə 6. Beynəlxalq əməkdaşlıq
Razılaşmış tərəflər bir-birilə əməkdaşlıq etməyi və bu Konvensiyanın məqsədlərinə çatmaq üçün
səlahiyyətli beynəlxalq orqanlarla lazım olan əməkdaşlığı həyata keçirməyi, həmçinin zəruri olduğu
hallarda yeni hərtərəfli və ikitərəfli müqavilə və sazişlərin bağlanmasına səy göstərməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 7. Qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq
Marağı olan Razılaşmış tərəflər ümumi quru yol sərhədini keçən zaman, imkan daxilində, yükləri keçirməyi
asanlaşdırmaq üçün aşağıdakı müvafiq tədbirləri həyata keçirir:
a)
onlar müştərək istifadə olunan avadanlıqları qurmaq yolu ilə yük və sənədlərə müştərək
nəzarət i təşkil etmək üçün var qüvvəsi ilə çalışır;
b)
onlar aşağıda göstərilənlərin eyni olmasının təminatı üçün var qüvvəsi ilə çalışır:
■
sərhəd postunun iş saatının;
■
bu postlarda fəaliyyət göstərən nəzarət xidmətinin;
■
bu ölkələrdə qəbul edilə və istifadə oluna bilən yüklərin, nəqliyyat vasitələrinin,
beynəlxalq gömrük tranziti sisteminin kateqoriyasının.
Maddə 8. İnformasiya mübadiləsi
Razılaşmış tərəflər, əlavələrdə göstərilmiş şərtlərə uyğun olaraq, müvafiq xahiş olduğu halda, bu
Konvensiyanın tətbiqi üçün lazım olan informasiya mübadiləsini həyata keçirir.
Maddə 9. Sənədlər
1. Razılaşmış tərəflər bir-birilə və səlahiyyətli beynəlxalq orqanlarla münasibətdə Beynəlxalq
Millətlər Təşkilatının nümunə-formulyarına uyğun olaraq tərtib edilmiş sənədlərin geniş istifadə
olunmasına çalışacaq.
2. Razılaşmış tərəflər istənilən müvafiq texniki tərəqqidən istifadə etməklə hazırlanmış sənədləri,
formaları, əslinə uyğun və təsdiq olunması cəhətdən rəsmi qaydalara cavab verməsi, həmçinin oxunaqlı və
aydın olması şərti ilə qəbul edir.
3. Razılaşmış tərəflər lazım olan sənədlərin müvafiq qanunvericiliklə tam uyğun şəkildə tərtib və
təsdiq olunmasını təmin edəcəkdir.
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Fəsil III. Tranzitə aid müddəalar
Maddə 10. Tranzit yüklər
1. Razılaşmış tərəflər imkan daxilində tranzit yüklərə, xüsusilə də beynəlxalq gömrük tranziti
sisteminə uyğun olaraq daşınan yüklərə münasibətdə, onların yoxlanmasının mövcud vəziyyət və risklərlə
təsdiq olunduğu hallarda tətbiqini nəzərdə tutaraq, sadə və tezləşdirilmiş rejimi qəbul etməyə razılıq verir.
Bundan başqa, onlar dənizə çıxış yolu olmayan ölkələrin də vəziyyətini nəzər alacaqlar. Onlar hər hansı bir
beynəlxalq gömrük tranziti sisteminə uyğun olaraq daşınan yüklərin gömrük rüsumunun ödənilməsi
müddəti ərzində vaxtın uzadılmasını və mövcud gömrüklərin bu sahədə səlahiyyətlərinin genişlənməsini
nəzərə ala bilər.
2. Onlar, kifayət qədər təhlükəsizliyi təmin edən konteyner və digər qablaşdırma vasitələrində
daşınan yüklərin tranzitinin maksimum asanlaşdırılması üçün var qüvvəsi ilə çalışacaq.
Fəsil IV. Digər müddəalar
Maddə 11. İctimai qaydalar
1. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası ictimai qaydalar, xüsusilə, ictimai təhlükəsizlik, əxlaq və
sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən və ya ətraf mühitin, mədəni irsin və ya sənaye, kommersiya, intellektual
mülkiyyətin mühafizəsi məqsədilə məhdudiyyətlər və qadağaların tətbiq olunmasına maneə yaratmır.
2. Bununla yanaşı Razılaşmış tərəflər, yuxarıda 1-ci bənddə göstərilən tədbirlərin tətbiqi ilə əlaqədar
nəzarətə, belə nəzarət növlərinin səmərəliliyinə zərər vurmamaq mümkün olduğu halda, Konvensiyanın
müddəalarını, xüsusilə, 6—9-cu bəndlərin müddəalarını tətbiq etməyə çalışır.
Maddə 12. Fövqəladə tədbirlər
1. Razılaşmış tərəflərin xüsusi şəraitlərə görə məcburən tətbiq edə biləcəyi fövqəladə tədbirlər, bu
tətbiqin həyata keçməsi üçün şərait yaradan səbəblərə uyğun olmalı və onların tətbiqi bu səbəblər aradan
qaldırıldıqdan sonra dayandırılmalı və ləğv olunmalıdır.
2. Razılaşmış tərəflər, bu tədbirlərin səmərəliliyinə zərər dəyməyən bütün hallarda, həmin tədbirlər
haqqında müvafiq müddəalar nəşr edir.
Maddə 13. Əlavələr
1. Bu Konvensiyaya əlavələr, həmin Konvensiyanın ayrılmaz hissəsidir.
2. Nəzarətin digər növlərinə aid yeni əlavələr, aşağıda 22—24-cü maddələrdə müəyyən edilən
prosedurlara uyğun olaraq bu konvensiyaya daxil edilə bilər.
Maddə 14. Digər müqavilələrə münasibət
Bu Konvensiya 6-cı maddənin müddəalarına heç bir ziyan vurmadan, özünün Razılaşmış tərəflərinin, bu
Konvensiyanın Razılaşmış tərəfi olmamışdan əvvəl imzaladıqları müqavilələrdən irəli gələn hüquq və
öhdəliklərinə təsir göstərmir.
Maddə 15
Bu Konvensiya iki və ya daha artıq Razılaşmış tərəfin bir-birinə vermək istədiyi daha geniş imtiyazların
tətbiqinə mane olmur və 16-cı maddədə göstərilən, bu Konvensiyadan irəli gələn imtiyazların həcmini heç
bir vəchlə azaltmamaq şərtilə, öz qanunvericiliyini daxili sərhədlərində nəzarətə cəlb etmək üçün
Razılaşmış tərəflər olan, iqtisadi inteqrasiya sahəsində region təşkilatlarının hüquqlarını tapdalamır.
Maddə 16. İmzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinə saxlanmaq üçün təhvil verilən bu Konvensiya bütün
dövlətlərin və danışıqlar aparan, bu Konvensiyada nəzərdə tutulan məsələlərə aid danışıqlar aparmağa,
beynəlxalq sazişlər bağlamağa və tətbiq etməyə səlahiyyəti olan suveren dövlətlərdən ibarət, iqtisadi
inteqrasiya sahəsində regional təşkilatların iştirakı üçün açıqdır.
2. 1-ci bənddə göstərilən iqtisadi inteqrasiya sahəsində regional təşkilatların səlahiyyətinə aid
məsələlərdə, onlar bu Konvensiyanın Razılaşmış tərəfi olan dövlətlər-üzvlər üçün bu
Konvensiya ilə nəzərdə tutulan hüquqları və öhdəlikləri öz adından həyata keçirə bilər. Belə hallarda həmin
təşkilatların dövlətləri-üzvləri müstəqil səsvermə hüququna malikdir.
3. Dövlətlər və yuxarıda göstərilən iqtisadi inteqrasiya sahəsində regional təşkilatlar bu
Konvensiyanın Razılaşmış tərəfi ola bilər:
a)
qoşulma haqqında sənədi təhvil vermək yolu ilə və ya
b)
qoşulma haqqında sənədi saxlamaq üçün təhvil vermək yolu ilə.
4. Bu Konvensiya bütün dövlətlər və 1-ci bənddə göstərilən iqtisadi inteqrasiya sahəsində regional
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təşkilatlar tərəfindən Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Şöbəsində imzalanmaq üçün 1 aprel 1983cü ildən 31 mart 1984-cü il, bu tarix də daxil olmaqla, tarixinə qədər açıq qalır.
5. Konvensiya 1 aprel 1984-cü il tarixində qoşulmaq üçün açıq qalacaq.
6. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə saxlanmaq üçün təhvil verilir.
Maddə 17. Qüvvədə olma
1. Bu Konvensiya beş dövlət ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında sənədlərini
saxlamaq üçün təhvil verdiyi gündən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
2. Beş dövlət ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında təhvil verdikdən sonra, bu
Konvensiyanın Razılaşmış tərəfləri üçün ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında sənədləri
saxlamaq üçün təhvil verdikləri gündən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Bu Konvensiyaya edilən hər hansı bir düzəliş, qüvvəyə mindikdən sonra saxlanmaq üçün təhvil
verilən ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma haqqında istənilən sənəd bu Konvensiyanın dəyişmiş
mətni hesab olunur.
4. 22-ci maddədə nəzərdə tutulan prosedura uyğun olaraq, hər hansı bir düzəlişdən sonra, lakin
qüvvəyə minməmişdən əvvəl qəbul edilən sənəd, bu Konvensiyanın düzəliş qüvvəyə mindiyi gündən
dəyişmiş mətni hesab olunur.
Maddə 18. Ləğv etmə
1. Razılaşmış hər bir tərəf bu Konvensiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış nota
vasitəsilə ləğv edə bilər.
Maddə 19. Fəaliyyətin dayandırılması
Əgər bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Razılaşmış tərəflər olan dövlətlərin sayı ardıcıl olaraq on
iki aydan ibarət bir müddət ərzində beş nəfərdən az olarsa, bu on iki ay keçdikdən sonra həmin Konvensiya
öz qüvvəsini itirir.
Maddə 20. Mübahisələrin həlli
1. Razılaşmış iki və ya bir neçə tərəf arasında bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqinə münasibətdə
meydana çıxan istənilən mübahisələr, imkan daxilində mübahisə edən tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə
həll olunur.
2. Razılaşmış iki və ya bir neçə tərəf arasında bu Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqinə münasibətdə
meydana çıxan istənilən mübahisələr 1-ci bənddə göstərilən üsullarla həll olunmadıqda, bütün mübahisələr
aşağıda tərtib olunmuş şəkildə Razılaşmış tərəflərdən birinin ərizəsi ilə arbitraj məhkəməsinə verilir. Hər
bir tərəf bir arbitr və ya bu arbitrlər digər bir arbitr təyin edir, o isə sədr olur. Əgər mübahisə edən tərəflər
arbitraj haqqında məlumat verildiyi gündən üç ay keçdikdən sonra arbitr və ya arbitrlər sədr təyin etməzsə,
tərəflərdən hər biri, mübahisənin həll olunması tapşırılacaq, arbitr və ya arbitraj məhkəməsinin sədrinin
təyin olunması xahişi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə müraciət edə bilər.
3. 2-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq təyin olunmuş arbitraj məhkəməsinin qərarı mübahisə
edən tərəflər üçün məcburidir.
4. Arbitraj məhkəməsi öz prosedur qaydalarını müəyyən edir.
5. Arbitraj məhkəməsi mübahisə edən tərəflər arasında qüvvədə olan müqavilələrə və ümumi
beynəlxalq hüquqa əsasən öz qərarlarını əksər səs çoxluğu ilə qəbul edir.
6. Razılaşmış iki və ya bir neçə tərəf arasında bu Konvensiyanın şərhi və arbitraj qərarının yerinə
yetirilməsinə münasibətdə meydana çıxan mübahisələri tərəflərdən biri, bu qərarı qəbul etmiş arbitraj
məhkəməsinə baxılmaq üçün təqdim edə bilər.
7. Hər bir tərəf arbitraj təhqiqatı ilə əlaqədar, təyin etdiyi arbitrin və öz nümayəndələrinin
xidmətlərindən istifadə ilə əlaqədar xərcləri ödəyir: sədrin xidmətləri ilə əlaqədar xərcləri və digər xərcləri
bərabər şəkildə ödəyir.
Maddə 21. Qeydlər
1. Razılaşmış hər bir tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ratifikasiya edərkən və ya ona
qoşularkən bu Sazişin 20-ci maddəsinin 2—7-ci bəndləri ilə əlaqəsi olmadığını bildirə bilər. Razılaşmış
digər tərəflərin belə qeyd haqqında məlumat vermiş istənilən Razılaşmış tərəflə bu bəndə münasibətdə
əlaqəsi olmayacaq.
2. Bu Sazişin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qeyd irəli sürən Razılaşmış hər bir tərəf, istənilən vaxt
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış nota vasitəsilə bu qeydi ləğv edə bilər.
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3. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qeyd istisna olmaqla, bu Konvensiyada digər
qeydlər həyata keçirmək olmaz.
Maddə 22. Bu konvensiyaya düzəlişlər edilməsi proseduru
1. Bu maddədə müəyyən edilmiş prosedurlara uyğun olaraq Razılaşmış hər bir tərəf bu
Konvensiyaya, o cümlədən əlavələrə düzəliş irəli sürə bilər.
Bu Konvensiyaya təklif olunan hər bir düzəliş əlavə 7-də göstərilən prosedurlar qaydasına uyğun olaraq,
Razılaşmış tərəflərdən ibarət olan İnzibati komitə tərəfindən nəzərdən keçiriləcək. Bu Konvensiyaya təklif
olunan hər bir düzəliş Razılaşmış tərəflərdən ibarət olan İnzibati komitənin sessiyası tərəfindən nəzərdən
keçirildikdən, hazırlandıqdan və bəyənildikdən sonra, qəbul edilmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə təqdim edilir.
2. Əgər təklif olunmuş düzəliş haqqında Razılaşmış tərəf olan hər hansı bir ölkə və ya
Konvensiyanın Razılaşmış tərəfi olan iqtisadi inteqrasiya sahəsində regional təşkilat tərəfindən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə etiraz irəli sürülməzsə, bütün Razılaşmış tərəflər üçün, təklif olunmuş
düzəliş haqqında məlumat verildiyi gündən on iki aylıq müddət başa çatdıqdan sonra üç ayın tamamında,
yuxarıdakı bəndə uyğun olaraq göndərilən irəli sürülmüş düzəlişlər qüvvəyə minir.
3. Əgər bu maddənin 3-cü bəndin müddəalarına uyğun olaraq təqdim olunmuş düzəlişə qarşı etiraz
irəli sürülərsə, düzəliş qəbul olunmur və onunla əlaqədar heç bir tədbir görülmür.
Maddə 23. Tələb, məlumat və etirazlar
Baş katib tezliklə bu maddənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq irəli sürülmüş tələb, məlumat və etirazlar
haqqında Razılaşmış tərəfləri və bütün dövlətləri xəbərdar edir.
Maddə 24. Yenidən baxılma haqqında konfrans
Razılaşmış hər bir tərəf bu Konvensiyanın beş illik fəaliyyətindən sonra, bu Konvensiyaya yenidən
baxılması məqsədilə nəzərdən keçirilməli təklifləri göstərməklə konfrans çağırılması haqqında xahişi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə nota ilə təqdim edə bilər. Bu halda:
i)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu xahiş haqqında Razılaşmış tərəflərin hamısına
məlumat verir və bu məlumat verildikdən sonra üç ay ərzində Razılaşmış tərəflər ilkin təkliflər haqqında
öz qeydlərini irəli sürməlidir;
ii)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Razılaşmış tərəflərin hamısına irəli sürülən hər bir
başqa təklifin mətnini göndərir və bu məlumat verildikdən sonra altı ay ərzində Razılaşmış tərəflərin ən azı
üçdə biri belə konfransın keçirilməsinə razılığını bildirdikdən sonra, təkliflərə yenidən baxmaq üçün
konfrans çağırır;
iii)
lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi yenidən baxılma təklifinə 22- ci maddənin
1-ci bəndinə uyğun olaraq düzəliş irəli sürmə təklifi kimi baxarsa, onda təklifi irəli sürən Razılaşmış tərəflə
razılığa əsasən, o, yenidən baxma proseduru əvəzinə, maddə 22-də nəzərdə tutulan düzəliş etmə
prosedurunu tətbiq edə bilər.
Maddə 25. Xəbərdarlıq
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 23 və 24-cü maddələrdə nəzərdə tutulmuşlardan başqa, bütün
dövlətləri aşağıdakılar haqqında xəbərdar edir:
a)
16-ci maddəyə uyğun olaraq imzalama, ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq və qoşulma
haqqında;
b)
17-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
c) v) 18-ci maddəyə əsasən ləğv etmə haqqında;
d) q) 19-cu maddəyə əsasən bu Konvensiyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında;
e) ğ) 21-ci maddəyə uyğun olaraq edilmiş qeydlər haqqında.
f) Maddə 26. Təsdiq olunmuş nüsxələr
g) 31 may 1984-cü il tarixindən sonra bu Konvensiyanın lazımi qaydada təsdiq olunmuş iki
nüsxəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bütün Razılaşmış tərəflərə və Razılaşmış tərəf
olmayan bütün dövlətlərə göndərəcəkdir.
h) Cenevrədə 21 oktyabr min doqquz yüz səksən ikinci ildə bir əsl nüsxədə ingilis, ispan, rus,
fransız dillərində tərtib olunmuş və bütün nüsxələr eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
i) Lazımi qaydalara uyğun olaraq, səlahiyyətli nümayəndələr təsdiq etmək məqsədilə, bu
Konvensiyanı imzalamışlar.
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"Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında" 1956-cı il 19 may tarixli
Konvensiyaya (BYDM) qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 11 fevral 2000-ci il
№ 812-IQ
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"Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının Gömrük
Konvensiyası"na qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1956-cı il 18 may tarixli "Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya
məqsədi ilə müvəqqəti idxalının Gömrük Konvensiyası"na qoşulsun.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 11 fevral 2000-ci il
№ 813-IQ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Yol-nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə
müvəqqəti idxalının Gömrük Konvensiyası və imzalama protokolu
18 may 1956-cı il Cenevrədə imzalanmışdır
Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının
Gömrük Konvensiyası
Beynəlxalq yol nəqliyyatını inkişaf etdirmək arzusunda olan, 4 iyun 1954-cü ildə Nyu- Yorkda qəbul
edilmiş fərdi nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı barədə Gömrük Konvensiyasının Əsasnaməsini qəbul
edən müqavilə bağlayan tərəflər, bu Əsasnaməyə uyğun Əsasnamə qəbul edə bilərlər, belə ki, kommersiya
nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı və bu nəqliyyatlar üçün gömrük sənədlərinin tətbiq edilməsi, fərdi
nəqliyyatlar üçün nəzərdə tutulan qaydada qəbul edilməsini təmin etməyi arzulayanlar, aşağıdakı razılığa
gəlirlər:
Fəsil I. Təyinatlar
Maddə 1
Bu Konvensiya ilə əlaqədar:
a.
Vergi və rüsum məfhumları təkcə gömrük rüsumu deyil, həmçinin idxal zamanı nəzərdə
tutulan bütün vergi və rüsumlara aiddir.
b.
Yol nəqliyyat vasitələri deyəndə, ehtiyat hissələri ilə birlikdə, nəqliyyat vasitələrinə
qoşularaq aparıla bilən bütün nəqliyyat vasitələri və treylerlər aiddir.
v. Kommersiya məqsədi ilə istifadə etmək onu göstərir ki, «S» xarakterli yüklərin daşınmasında
şəxslərdən pul, mükafat və digər növ həvəsləndirmə yolu ilə və yaxud pulsuz olaraq yüklərin daşınması.
q. Müvəqqəti idxal sənədləri nəqliyyat vasitələrini təsdiq edən, vergi və rüsumlara zəmanət verən
gömrük sənədidir.
d.
Müəssisə dedikdə, kommersiya işinə cəlb olunmuş şəxslər nəzərdə tutulur.
e.
Şəxslər dedikdə, fiziki və hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur.
Fəsil II. Rüsum və vergi ödəmədən müvəqqəti idxal, qayda və qadağanlardan azad olunma
Maddə 2
1. Müqavilə bağlayan hər bir tərəf, başqa tərəfin ərazisində qeydiyyatda olan və kommersiya
məqsədi ilə beynəlxalq yükdaşıma müəssisələri tərəfindən həmin ərazidən idarə olunan nəqliyyat
vasitələrinin vergi və rüsumlardan azad edilməsi üçün müvəqqəti icazə təqdim etməlidir və bununla da
onlar Konvensiyanın şərtlərinin əsasında olan qadağan və qaydalardan azad edilirlər.
Belə nəqliyyat vasitələri vergi və rüsumların ödənilməsinə təminat verən müvəqqəti idxal sənədləri
ilə təmin olunurlar, əgər nəqliyyat vasitələri hər hansı bir gömrük tutumlarına məruz qalarsa, onda bu sualın
cavabını 27-ci maddənin 4-cü paraqrafında, xüsusi qərarda tapmaq olar.
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2. Kirayəyə verilmək məqsədi ilə idxal olunan nəqliyyat vasitələri idxal olunduqdan sonra bu
Konvensiyadan istifadə etmək hüququndan məhrum olurlar.
Maddə 3
1. Gömrük orqanlarının tələblərini nəzərə alaraq, sürücüyə və nəqliyyat vasitəsinin digər üzvlərinə,
nəqliyyat vasitəsinin idxal olunduğu dövlətdə qaldığı müddətdə istifadə edəcəyi müəyyən miqdarda şəxsi
əşyaların aparılmasına icazə verilir.
2. Yol gedən müddətdə sürücülərin istifadəsi üçün ərzaq, az miqdarda tənbəki məmulatı və şəxsi
istifadə üçün siqaretlər vergi və rüsumlardan azad edilməlidirlər.
Maddə 4
Müvəqqəti idxal olunan nəqliyyat vasitələrinin baklarında olan yanacağa vergi və rüsum
qoyulmamalıdır. Müqaviləni imzalamış hər bir tərəf öz ərazisində müvəqqəti idxal olunan nəqliyyat
vasitələri üçün maksimum yanacaq həddi qoya bilər.
Maddə 5
1. Ayrı-ayrı nəqliyyat vasitələrinin təmiri üçün idxal olunan ehtiyat hissələri vergi və rüsumlardan azad
olunurlar. Müqavilə bağlayan tərəflər qeyd olunan hissələri müvəqqəti idxal sənədləri ilə müşyiət
olunmasını tələb edə bilərlər.
2. Geriyə aparılmayan dəyişdirilmiş hissələr rüsum və vergiyə məruz qalırlar, bəzi hallarda həmin
dövlətlərin qanunlarına uyğun olaraq, rəsmi nəzarət ilə həmin hissələr atıla və yaxud məhv edilə bilər.
Maddə 6
Müqavilə bağlayan tərəflərdən Assosiasiyalara göndərilən və digər xarici assosiasiyalarla
yazışmaların köməyi ilə sənəd hazırlamaq hüququ olan, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar və gömrük
dairələrinin köməyi ilə müvəqqəti idxal və beynəlxalq sirulyar sənədlərə vergi və rüsum qoyula bilməz.
Fəsil III. Müvəqqəti idxal sənədlərinin nəşri
Maddə 7
1. Müqavilə bağlayan hər bir tərəf beynəlxalq təşkilata üzv olan assosiasiyanın və yaxud müvafiq
assosiasiyaların müvəqqəti idxal sənədlərinin hazırlanmasını həvalə edə bilər.
2. Müvəqqəti idxal sənədləri bir dövlətin ərazisində və gömrükxanasında və yaxud bir neçə dövlətin
ərazisində və gömrükxanasında qüvvədə ola bilər.
3. Bu sənədlər təsis olunan gündən bir ilə qədər qüvvədə ola bilər.
Maddə 8
1. Müvəqqəti idxal sənədləri müqavilə bağlayan tərəflərin bütün ərazisində qüvvəyə malikdir və bu
Konvensiyanın 1-ci Əlavələrində olan standart formaya uyğunlaşdırılmalıdır.
2. Əgər bu sənədlər bir və ya bir neçə dövlətin ərazisində qüvvəyə malik deyilsə, sənədləri təsis edən
assosiasiya bunun səbəblərini göstərməlidir.
3. Əgər müvəqqəti idxal sənədləri təkcə müqavilə bağlayan bir ölkənin ərazisində qüvvəyə malikdirsə,
onu 2 və 3-cü Əlavələrdə nəzərdə tutulan standart formaya uyğunlaşdırmaq olar. Müqavilə bağlayan
tərəflər həmçinin öz qanunvericiliklərinə və qaydalarına uyğun olan digər sənədlərdən də istifadə edə
bilərlər.
4. 7-ci maddədə nəzərdə tutulan təhkim olunmuş assosiasiyalar tərəfindən təsis olunmuş sənədlərdən
fərqli olaraq, müvəqqəti idxal sənədlərinin qüvvədə olma müddəti, müqavilə bağlayan hər bir tərəfin
qanunvericiliyinə və qaydalarına uyğun qəbul edilməlidir.
5. Müqavilə bağlayan tərəflər bir-birlərini öz ərazilərində qüvvədə olan, lakin bu Konvensiyadakı
əlavələrdən fərqli olaraq, müvəqqəti idxal sənədlərinin dəqiq surətləri ilə təmin etməlidirlər.
Fəsil IV
Maddə 9
Təhkim edilmiş assosiasiyalar tərəfindən təsis edilmiş müvəqqəti idxal sənədləri, nəqliyyat
vasitələrini müvəqqəti idxal edən müəssisələr adından bölüşdürülməlidir.
Maddə 10
1. Müvəqqəti idxal sənədlərində göstərilən çəki, nəqliyyat vasitələrinin təmiz çəkisidir.
Bu çəki metrik sistemdə öz əksini tapacaq. Əgər sənədlər yalnız bu ölkənin ərazisində qüvvəyə
malikdirsə, o biri dövlətin gömrük orqanları başqa sistem qəbul etmək hüququna malikdirlər.
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Bir dövlətin ərazisində qüvvədə olan və müvəqqəti idxal sənədlərində göstərilən qiymət, ancaq
dövlətdəki qiymətlərlə ifadə olunmalıdır.
3. Avtomaşınların ləvazimatına daxil olan alətlər dəsti müvəqqəti idxal sənədlərində göstərilməyə bilər.
4. Gömrük orqanlarının tələbinə əsasən avtomaşınların bəzi hissələri (təkər, şinlər və s.), onun tərkib
hissəsi kimi hesab edilmir və müvəqqəti idxal sənədlərində müfəssəl qeyd edilməli və ərazini tərk edəndə
təqdim edilməlidir.
5. Treylerlər ayrıca sənədlərlə müşayiət edilməlidir.
Maddə 11
Assosiasiyalar tərəfindən buraxılmış müşayiət sənədlərində göstərilən hər bir detal, əgər qarantassosiasiyalar buna razılıq verərlərsə, dəyişdirilə bilər. İdxal olunan ölkənin gömrük orqanlarının icazəsi
olmadan gömrükdən keçmiş sənədlərdə heç bir dəyişiklik etmək olmaz. Əgər gömrük orqanları razılıq
verərsə, onda bu dəyişikliklər edilə bilər.

2.

Fəsil V. Müvəqqəti idxalın şərtləri
Maddə 12
Müqavilə bağlayan tərəflərin milli qanunlarına xələl gətirməməklə gömrük orqanlarına səlahiyyət
verilir ki, idxal olunan ölkənin qaydalarına əsasən gömrük orqanlarına qarşı ciddi maliyyə pozuntularına
yol verən şəxslərə nəqliyyat vasitələrini idarə etməyi qadağan etsinlər. Əraziyə buraxılan nəqliyyat
vasitələri yol sənədləri sahibinin həvalə etdiyi şəxslər tərəfindən idarə oluna bilər.
Müqavilə bağlayan tərəflərin gömrük orqanları, həmin şəxslərə bu hüququn həvalə edilməsinin
qanunauyğunluğunu yoxlama hüququna malikdirlər. Əgər bu hüquq onlara həvalə edilməyibsə, onda
gömrük orqanları həmin nəqliyyat vasitələrinin onların dövlətlərinin ərazisində istifadə olunmasını qadağan
etməkdə haqlıdır.
Maddə 13
1. Müvəqqəti sənədlərdə göstərilən idxal olunan nəqliyyat vasitəsi, sənəddə göstərilən müddət ərzində
amortizasiya olunmuş nəqliyyat vasitələrindən başqa, gəldiyi dövlətə qaytarılmalıdır.
2. Müvəqqəti idxal olunan nəqliyyat vasitəsinin geriyə ixrac olunması idxal olunan ölkənin gömrük
orqanları tərəfindən müvəqqəti idxal sənədlərinə əlavə etdiyi vizada nəzərdə tutulur.
3. Müqavilə bağlayan hər bir tərəf vergi və rüsumlarını ödəmədən, müvəqqəti idxal müavinatından
imtina etmək hüququna malikdir və yaxud nəqliyyat vasitəsinin idxal olunduğu dövlətin sərhəd
çərçivəsində sərnişin və ya yük daşımaq üçün istifadə olunan, bəzən də təsadüfi nəqliyyat vasitələrindən
bu müavinatları geriyə götürə bilər.
4. Müvəqqəti idxal olunan kirayəyə götürülən nəqliyyat vasitələri, bu Konvensiyanın terminlərinə
müvafiq olaraq, müvəqqəti idxal olunduğu ölkədə başqa şəxslərə verilə bilməz. Müqavilə bağlayan
tərəflərin gömrük orqanları belə nəqliyyat vasitələrinin nəqliyyat əməliyyatları başa çatdıqdan sonra, geriyə
ixrac olunmasını tələb etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 14
1. Nəqliyyat vasitələrinin geriyə ixrac olunmasının şərtləri 19-cu maddədə nəzərdə tutulsa da, ciddi zədə
almış nəqliyyat vasitələrinin geriyə ixrac olunmasına tətbiq oluna bilməz, bu şərtlə ki,
a.
vergi və rüsumlara məruz qalır.
b.
nəqliyyatın gətirildiyi ölkənin xeyrinə bütün vergi və rüsumlardan azad olunur.
v. müqavilə bağlayan tərəflərin rəsmi nəzarəti altında məhv edilirlər. Xilas edilmiş hər hansı bir əşya
və hissələrə gömrük orqanları tərəfindən tələb edilən qaydada vergi və rüsum verilməsi nəzərdə tutulur.
2. Fiziki şəxslərin saxlanılması istisna olmaqla, idxal olunan nəqliyyat vasitələri müsadirə nəticəsində
geriyə ixrac edilməzsə, müsadirə davam edən müddətdə ixrac olunmaya dair tələblər müvəqqəti
dayandırılır.
3. Gömrük orqanları imkan daxilində təminat assosiasiyalarına məlumat verməlidirlər.
Maddə 15
Müvəqqəti idxal sənədlərinin qüvvədə olan müddətdə müşayiət edən şəxslər, nəqliyyat vasitələrini
lazım olan miqdarda idxal edə bilərlər, bir şərtlə ki, onlar hər reys zamanı (idxal-ixrac) gömrük orqanlarının
məsul şəxslərinin gömrük qaydalarına uyğun vizaları ilə təsdiq edilsin. Müvəqqəti idxal sənədləri ancaq bir
dəfə gedib-gəlmək üçün qüvvədə ola bilər.
Maddə 16
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O hallarda ki, müvəqqəti idxal sənədləri fərdi təminatsız istifadə olunur, gömrükxana tərəfindən
verilmiş vizalar ilk idxalla, axırıncı ixrac arasındakı müddətdə müvəqqəti hesab edilir. Buna baxmayaraq,
əgər axırıncı viza müvəqqəti ixrac vizası hesab edilirsə, o, nəqliyyat vasitəsi və onun ayrı-ayrı tərkib
hissələrinin geriyə ixrac olunmasına sübut kimi qəbul edilməlidir.
Maddə 17
Əgər müvəqqəti idxal sənədləri hər reys üçün ayrı-ayrı təminatçılar tərəfindən istifadə olunursa, onda
hər bir idxal vizası, sənədin gömrük orqanından keçdiyini nəzərdə tutur, ondan sonrakı hər bir ixrac vizası,
onun qanunla başa çatdığını bildirir. 18-ci maddədə göstərilən xüsusiyyətlərdən başqa.
Maddə 18
Ölkənin gömrük orqanları müvəqqəti idxal sənədlərini qəti və qeyd-şərtsiz əldə edərsə, onlar təminat
assosiasiyalarından idxal vergi və rüsumlarını tələb edə bilməzlər, bir şərtlə ki, ödəmə sertifikatı qeyriqanuni alınmayıb.
Maddə 19
Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlər əsasında müvəqqəti idxal sənədlərinin vizası üçün gömrük
vergisi alınmır, hansı ki, belə vizaların buraxılması gömrük xidmətində müəyyən edilmiş müddətdə nəzərdə
tutulur.
Fəsil VI. Qaydaların müvəqqəti dayandırılması və müvəqqəti idxal sənədlərinin qüvvəyə minməsi
Maddə 20
Müvəqqəti idxal olunan nəqliyyat vasitələrinin ixrac olunmaları barədə sübutun olmaması o zaman
nəzərə alınmaz ki, ixrac olunmasından 14 gün keçmiş, gömrük orqanlarına təqdim olunmuş nəqliyyat
vasitələri, gecikmənin səbəbləri barədə ətraflı izahat təqdim etməlidirlər.
Maddə 21
Bu Konvensiyanın 4-cü Əlavələrində nəzərdə tutulduğu kimi, müqavilə bağlayan hər bir tərəf karnet
de passaj nizamnaməsinin təsirinin davamçısı kimi tanınmalıdır.
Maddə 22
1. Müvəqqəti idxal sənədlərinin qüvvədə olma müddətinin artırılması üçün vəsatət, səlahiyyətli gömrük
orqanlarına həmin sənədlərin müddətinin başa çatmasına qədər verilməlidir.
2. Müddətin artırılması müvəqqəti idxal olunan nəqliyyat vasitələrinin və onların tərkib hissələrinin
geriyə ixrac olunması üçün vacibdir, müddət artırılması barədə vəsatət, gömrük orqanlarının razılığı
alındıqdan sonra təqdim edilir.
Maddə 23
Müvəqqəti idxal sənədlərinə təminat verən assosiasiyalar, nəqliyyat vasitələri və onların tərkib
hissələrinin, müqavilə bağlayan tərəflərin ərazisinə idxal olunmasına icazənin şərtlərinin yerinə
yetirilmədiyi zaman, həmin şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün hər növ nəzarətdə istifadə edə bilərlər. İdxalın
təzələnməsi üçün şərtlər təminat verən assosiasiyalar tərəfindən təqdim edilir.
Fəsil VII. Müvəqqəti idxal sənədlərinin tənzimlənməsi
Maddə 24
1. Əgər müvəqqəti idxal sənədləri vaxtlı-vaxtında təqdim edilirsə, idxal olunan ölkənin gömrük
orqanları (sənədlərin qüvvədə olub-olmamasından asılı olmayaraq) nəqliyyat vasitələri və onların tərkib
hissələrinin geriyə ixrac olunmasına sübut kimi, sertifikatın təqdim edilməsini götürə bilərlər, hansı ki, bu
Konvensiyanın 5-ci Əlavələrində göstərilən standart formada olur və rəsmi hakimiyyət tərəfindən verilir
(konsulluq, gömrük, polis və s.). Sertifikat sübut edir ki, nəqliyyat vasitələri və onların tərkib hissələri
təqdim edilmirlər və idxal edən ölkənin hüdudlarından kənardadırlar.
Qeyd edilən gömrük orqanları, nəqliyyat vasitələri və onların tərkib hissələrinin idxal olunan ölkənin
kənarda olması barədə başqa sübut növlərini qəbul edə bilərlər.
2. Müvəqqəti idxal sənədləri məhv olarsa və ya oğurlanarsa, idxal olunan ölkələrin gömrük orqanları
geriyə ixrac olunmasına sübut kimi, bu Konvensiyanın 5-ci Əlavələrində göstərilən sertifikatları sübut kimi
qəbul etməlidirlər. Bu sertifikatlar rəsmi dairələr tərəfindən verilir (konsulluq, polis, gömrük, hüquqi
şəxslər və s.) və təsdiq edirlər ki, nəqliyyat vasitələri və onların tərkib hissələri sənədlərin müddəti
qurtardıqdan sonra idxal olunan ölkələrin hüdudlarından kənardadırlar. Qeyd edilən gömrük orqanları
nəqliyyat vasitələri və onların tərkib hissələrinin idxal olunan ölkənin hüdudlarından kənarda olması barədə
başqa sübut növlərini qəbul edə bilərlər.
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Nəqliyyat vasitələri və onların tərkib hissələri, müqavilə bağlayan idxal olunan ölkənin
ərazisindədirlərsə və «Karnet de passaj» kitabçası məhv olmuşsa, itirilibsə və yaxud oğurlanmışsa, bu
ölkənin gömrük orqanları, nəqliyyat vasitəsinin aid olduğu assosiasiyanın tələbi ilə əvəz edilən sənədləri
qəbul edə bilərlər, bir şərtlə ki, həmin sənədlərin müddəti «karnetin» müddəti ilə bir vaxtda tamam olur.
Əgər nəqliyyat vasitələrini geriyə ixrac üçün başqa əvəz edilən sənəd kimi ixrac lisenziyası və ya ona uyğun
sənəd təqdim edilirsə, onda bu lisenziyadakı çıxış vizası, ixrac üçün sübut növü kimi baxılmalıdır.
4. Əgər nəqliyyat vasitəsi müvəqqəti idxal olunan ölkədən ixrac olunduqdan sonra oğurlanarsa, onda
çıxışdan qabaqkı təsdiq olunmuş müvəqqəti idxal sənədləri, ya da ki, çıxış vizası yoxdursa, bu sənədlər
kifayət qədər əsas kimi qəbul edilə bilər.
Maddə 25
24-cü maddədə göstərilən hallarda, gömrük orqanları ödəmə haqqını təyin etmək hüququna
malikdirlər.
Maddə 26
Gömrük orqanları o hallarda müvəqqəti idxal olunan nəqliyyat vasitələri və onların tərkib
hissələrindən vergi və rüsum almaq hüququna malik deyillər, o vaxt ki, müvəqqəti idxal sənədlərinin
ödənilməsi barədə təminatçı assosiasiyalara sənədin qüvvədə olma müddətindən bir il keçəndən sonra
məlumat verilsin.
Maddə 27
1. Təminat verən assosiasiyalar müvəqqəti idxal sənədlərinin təkmilləşdirilməsi elan edildiyi gündən bir
il müddətində olmalıdır, təkmilləşdirilmiş sənədlərdə bu Konvensiyanın əsasını təşkil edən nəqliyyat
vasitələri və onların tərkib hissələrinin ixrac olunması barədə sübutlar vardır.
2. Əgər müəyyən edilmiş müddətdə sübutlar təqdim edilmirsə, təminat verən assosiasiyalar dərhal beh
verir və ya idxal vergi və rüsumlarını ödəyirlər. Bu beh və ödəniş, müvəqqəti ödənişdən bir il sonra axırıncı
olmalıdır.
Sonuncu müddət ərzində qoyulmuş və ya ödənilmiş məbləğlərin ödənilməsi məqsədilə, təminat
verən assosiasiyalar əvvəlki paraqraflarda nəzərdə tutulan imkanlardan istifadə etməlidirlər.
3. O ölkələrdə ki, qaydalarda müvəqqəti ödəmələr, yaxud vergi və rüsumların depozitə qoyulması
nəzərdə tutulmayıb, əvvəlki paraqraflardakı qanunauyğun olan ödənişlər qurtarmış hesab edilməlidir.
Ödənilmiş məbləğlər bu maddədə göstərilən şərtlər yerinə yetirildikdən sonra qaytarıla bilər.
4. Əgər müvəqqəti idxal sənədləri təkmilləşdirilirsə, təminat verən assosiasiyalar nəqliyyat vasitələri və
onların tərkib hissələrinin ixrac edilmədiyi halda, vergi və rüsumların məbləğindən artıq məbləğ
ödənilməsini tələb etməlidirlər.
Maddə 28
Bu Konvensiyanın qərarları müqavilə bağlayan tərəflərə əsas verir ki, müvəqqəti idxal sənədlərindən
istifadə edən sahibkarlar və yaxud ayrı-ayrı şəxslər pozuntulara, sui- istifadəyə, yalana yol verərlərsə,
onlara qarşı vergi və rüsum tutulması və həmçinin müxtəlif tədbirlər tətbiq olunmalıdır.
Belə hallarda təminat verən assosiasiyalar gömrük orqanlarına öz köməklərini təklif etməlidirlər.

3.

Fəsil VIII. Ümumi qərarlar
Maddə 29
Müqavilə bağlayan tərəflər elə etməlidirlər ki, beynəlxalq yol nəqliyyatının inkişafına maneə törədən
gömrük qaydaları tətbiq edilməsin.
Maddə 30
Gömrük qaydalarını tezləşdirmək məqsədilə müqavilə bağlayan tərəflər özlərinin gömrük
xidmətlərini və nəzarət məntəqələrini imkan daxilində bir-birinə yaxın yerləşdirməli və həmin müddət
ərzində açıq saxlamalıdırlar.
Maddə 31
Bu Konvensiyanın hər hansı bir qaydasını pozmaq, o cümlədən Konvensiyanın əsasını təşkil edən
və idxal sisteminə xələl gətirən yalan bəyanat və yaxud şəxsə qarşı yalan hərəkət, qanunun pozulduğu
ölkədə həmin ölkənin qanunlarına uyğun olaraq qanun pozuntusuna yol verənlər məsuliyyətə cəlb oluna
bilərlər.
Maddə 32
Müqavilə bağlayan tərəflərə, hansılar ki, iqtisadi birlik yaratmaqla bu Konvensiyada heç bir maneəyə
rast gəlmədən xüsusi qərarlar hazırlaya bilərlər. Xüsusi qərarlar bu ittifaqı yaradan ölkələrin
2169

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

müəssisələrində tətbiq olunmaq üçün hazırlanır.
Fəsil IX. Son qaydalar
Maddə 33
1. Avropa iqtisadi komissiyasının üzvü olan ölkələr və məsləhətçilər kimi komissiyaya buraxılan
ölkələr, bu Konvensiyanın 8-ci paraqrafına əsasən müttəfiq ola bilərlər:
a)
imza etməklə;
b)
ratifikasiya etməklə; v) daxil olmaqla.
2. Belə ölkələr 11-ci paraqrafdakı «Komissiyanın arayış termini»nə əsasən komissiyanın müəyyən
fəaliyyətində iştirak edə bilərlər, yaxud da bu Konvensiyaya əsasən imzalanaraq qüvvəyə mindikdən sonra
müqavilə bağlayan tərəflər ola bilərlər.
3. Konvensiya 1956-cı il avqustun 31-nə kimi imzalanmaq üçün açıq olacaq.
4. Ratifikasiya qüvvəyə mindikdən sonra sənəd kimi BMT-nin Baş katibliyinə təqdim edilir.
Maddə 34
33-cü maddənin 1-ci paraqrafına əsaslanan 5 ölkə qeyd-şərtsiz Konvensiyanı imzalayarsa,
imzalamanın 19-cu günü bu Konvensiya qüvvəyə minir.
Maddə 35
1. Müqaviləni imzalamış hər bir tərəf BMT-nin Baş katibliyini xəbərdar etdikdən sonra bu
Konvensiyanı mühakimə edə bilər.
2. etibarsız saymaq BMT-nin Baş katibliyinin bu barədə məlumat aldığı tarixdən 15 ay müddətində
qüvvədə olacaq.
3. etibarsız saymaqdan əvvəl buraxılmış müvəqqəti idxal sənədləri, etibarsız saymaq qüvvəyə
mindikdən sonra öz gücündə qalır və assosiasiyanın təminatı öz qüvvəsində qalır.
Maddə 36
Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, ilin 12 ayının hər birində öz qüvvəsini itirə bilər, bir şərtlə
ki, müqavilə bağlayan tərəflərin sayı 5-dən az olsun.
Maddə 37
1. Konvensiyanı imzalayan hər bir tərəf BMT-nin Baş katibliyinə məlumat verməklə elan edə bilər ki,
bu Konvensiya, beynəlxalq əlaqələrin yaradılması üçün hər hansı ərazini əhatə edə bilər.
2. Deklarasiyanı tərtib etmiş hər hansı bir ölkə, əvvəlki paraqrafa uyğun olaraq, təklikdə Konvensiyanı
etibarsız saya bilər.
Maddə 38
1. İki və yaxud bir neçə müqavilə bağlayan tərəflər arasında Konvensiya barəsində mübahisələr, imkan
daxilində danışıqlar yolu ilə həll edilir.
2. Danışıqlar yolu ilə həll edilə bilməyən mübahisələr baxılması üçün tərəflərin tələbləri ilə arbitraja
verilməlidir, tərəflərin müzakirə zamanı razılığı ilə, mübahisə bir və ya bir neçə arbitr tərəfindən
baxılmalıdır. Əgər üç ay müddətində gəldikləri razılıq əsasında bir və ya bir neçə arbitr seçilərsə, tərəflərdən
hər hansı biri BMT-nin Baş katibliyinə müraciət edərək, mübahisəni həll edə biləcək bir arbitrin
namizədliyini irəli sürə bilər.
3. Əvvəlki paraqraflara əsasən arbitr və ya arbitrajların qərarı barədə müqaviləni imzalayan tərəflərə
məlumat verilməlidir.
Maddə 39
1. Müqavilə bağlayan tərəflər bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya edərkən və ona qoşularkən
elan etməlidirlər ki, Konvensiyanın 38-ci maddəsində qeyd edilən kimi özlərini müqaviləni bağlayan digər
tərəf kimi hesab etmədiyini elan edə bilər.
2. 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulduğu kimi Konvensiyaya qoşulan müqavilə bağlayan hər bir tərəf, BMTnin Baş katibliyini xəbərdar etməklə Konvensiyadan çıxa bilər.
Maddə 40
1. Konvensiya 3 il müddətində öz qüvvəsində qaldıqdan sonra müqavilə bağlayan hər bir tərəf BMT-nin
Baş katibliyinə bildirməklə Konvensiya çağırılmasını tələb edə bilər. Baş katiblik bu tələb barəsində
müqavilə bağlayan tərəfləri xəbərdar etməlidir və Konvensiya Baş katiblik tərəfindən çağırılır, bir şərtlə ki,
xəbərdarlıqdan 4 ay keçənədək müqavilə bağlayan tərəflərin 1/3-i bu tələblə razı olduqlarını
bildirməlidirlər.
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Əgər Konvensiya əvvəlki paraqrafdakı kimi çağırılıbsa, Baş katiblik bu barədə bütün müqavilə
bağlayan tərəflərə xəbər verir, onları iştirak etməyə dəvət edir və baxılmağa elə məsələlərin qoyulmasını
təklif verilməsini istəyir ki, hansıların Konvensiyada baxılması vacibdir. 3 ay ərzində Baş katiblik müqavilə
bağlayan tərəflərə konvensiyanın təyin olunduğu gün və gündəlik barədə məlumat verməlidir, məlumatla
yanaşı təkliflərin mətni də göndərilir, bütün bunlar konvensiyanın başlanmasına 3 ay qalmış həll
edilməlidir.
3. Baş katiblik bu maddəyə uyğun olaraq 1-ci paraqrafda 30-cu maddədə nəzərdə tutulan bütün ölkələrin
hər birini Konvensiyaya dəvət etməlidir, həmin maddənin 2-ci paraqrafına əsasən müqavilə bağlayan
tərəfləri dəvət etməlidir.
Maddə 41
1. Müqavilə bağlayan hər bir tərəf bu Konvensiyaya bir və ya bir neçə əlavələr edə bilər. Hər bir əlavənin
mətni BMT-nin Baş katibliyinə verilməlidir, Baş katiblik öz növbəsində əlavələrin mətnini bütün müqavilə
bağlayan tərəflərə verir və 33-cü maddənin 1-ci paraqrafında nəzərdə tutulan digər ölkələrə məlumat verir.
2. Əvvəlki paraqrafa əsasən, yayılmış təklif edilən düzəliş qəbul edilə bilər, bir şərtlə ki, müqavilə
bağlayan tərəflər Baş katiblik tərəfindən təklif edilmiş düzəlişə 6 ay ərzində etirazlarını bildirməsinlər.
3. Baş katiblik imkan daxilində müqavilə bağlayan tərəflərə, edilmir düzəlişlərə etirazlar barədə xəbər
verir.
Əgər təklif edilmiş əlavələrə etiraz edilirsə, onda əlavələr qəbul edilmiş və etibarsız sayılır, Əgər
əlavələr barədə etirazlar yoxdursa, onda əvvəlki paraqrafda nəzərdə tutulan 6 aylıq müddət qurtardıqdan 3
ay sonra bütün müqavilə bağlayan tərəflər üçün qüvvəyə minir.
4. Bu maddənin 1, 2, 3-cü paraqraflarında nəzərdə tutulmuş düzəlişlərin qəbul edilməsi qaydasından asılı
olmayaraq bu Konvensiyaya əlavələr, müqavilə bağlayan tərəflərin səlahiyyətli şəxslərinin razılığı ilə
dəyişdirilə bilər.
Baş katiblik dəyişikliklərdə göstərilən yeni mətnlərin qüvvəyə minmə tarixini təyin etməlidir.
Maddə 42
40—42 saylı maddələrdə nəzərdə tutulan xəbərlərə əlavə olaraq, BMT-nin Baş katibliyi 33-cü
maddənin 1 -ci paraqrafında göstərilən ölkələrin və həmin maddənin 2-ci paraqrafında göstərilən, müqavilə
bağlayan tərəf olmuş ölkələrə aşağıdakılar barədə məlumat verməlidir:
a.
33-cü maddəyə əsasən imzalama, ratifikasiya və qoşulma barədə,
b.
34-cü maddəyə əsasən bu Konvensiyaya qoşulma barədə, v. 35-ci maddəyə əsasən etibarsız
sayma barədə,
q. 36-cı maddəyə əsasən bu Konvensiyanın qüvvədən düşməsi barədə,
d.
37-ci maddəyə əsasən xəbərdarlıqlar barədə,
e.
39-cu maddənin 2-ci paraqrafına əsasən deklarasiya və xəbərdarlıqlar barədə, j. 41-ci
maddəyə əsasən hər bir düzəlişin qüvvəyə minməsi barədə.
Maddə 43
Müqavilə bağlamış və nəqliyyat vasitələrinin kommersiya məqsədi ilə idxal olunması barədə
Gömrük Konvensiyasını təşkil etmiş ölkələr, həmçinin 16 may 1949-cü ildə təşkil edilmiş Beynəlxalq
nəqliyyat yükdaşıma Konvensiyasının üzvləri etibarsız sayma barədə Razılığın 4-cü paraqrafına riayət
edilməsi tələb etməlidirlər.
Maddə 44
Bu Konvensiyanın protokolunun imzalanması Konvensiyanın özü kimi eyni gücə, qüvvəyə və
müddətə malikdir və bunların hər ikisi bölünməz hissə kimi baxılmalıdır.
Maddə 45
1956-cı il avqustun 31-dən sonra bu Konvensiyanın əsli BMT-nin Baş katibliyinə təqdim edilir, o,
öz növbəsində 33-cü maddənin 1, 2-ci paraqraflarında göstərilən dövlətlərə Konvensiyanın təsdiqlənmiş
surətlərini verməlidir.

2.

1.
2.

Əlavə 4. Qüvvədə olma müdətinin artırılması
Qüvvədə olma müddətinin artırılması üçün möhür, əlavədə göstərilən nümunə kimi olmalıdır.
Möhür fransız dilində tərtib olunur, ancaq ona yazılan sözlər müxtəlif dillərdə ola bilər.
Sonrakı qaydaya, qüvvədə olma müddətini artıran şəxs tərəfindən əməl olunmalıdır:
Karnet de passaj kitabçasının sahibinə sənədin müddətinini artırmaq lazım gələrsə, o, təminat
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assosiasiyalarına müddətin artırılması üçün karneti və sorğunu göndərir. Eyni zamanda sorğuda müddətin
artırılmasının səbəbləri də göstərilir. O, baxılmaq üçün sorğu ilə birlikdə sənədləri də göndərir: tibbi arayış,
təmirlə məşğul olan qarajdan arayış və yaxud gecikməyə səbəb olan rəsmi sənədlər.
(a)
Əgər təminat assosiasiyası hesab edir ki, müddətin artırılması gömrük orqanlarından
keçməlidir, onda o, karnet de passajda xüsusi ayrılmış yerə möhür vurur.
(b)
Möhürün sol tərəfindən təminat assosiasiyası tərəfindən hansı vaxta qədər artırılırsa, həmin
tarix rəqəm və söz yazılır.
Təminat assosiasiyanın prezidenti və ya digər səlahiyyətli nümayəndəsi imzalanmış və möhürlənmiş
dəlilləri təqdim edir.
(c)
Qüvvədə olma müddəti müəyyən edilmiş müddətdən artıq ola bilməz, həmin müddətdə səfər
başa çatmalıdır, qeyd etmək lazımdır ki, həmin müddət karnetin yola düşdüyü tarixdən başlayaraq, 3 aydan
artıq ola bilməz.
(d)
Təminat assosiasiyası karneti öz ölkəsinin səlahiyyətli gömrük orqanlarına göndərir.
(e)
Gömrük orqanları həll edirlər: qüvvədə olma müddəti artırılsın, yaxud azaldılsın.
Əgər icazə verilirsə, səlahiyyətli gömrük işçisi karnetin üzərində qoyulmuş ştampı doldurur, ştampda
qeydiyyat nömrəsi yeri, tarix və harada doldurulduğu göstərilir, gömrük işçisinin imzası və ştampı qoyulur.
(j) karnet təminat assosiasiyasına qaytarılır, o da öz növbəsində onu lazım olan şəxsə qaytarır.
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Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi
haqqında" 129 saylı Konvensiyasına, "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı
Konvensiyasına və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyasına dair
Protokola qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi
haqqında" 1969-cu il 4 iyun tarixli 129 saylı Konvensiyasına, "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi
haqqında" 1947-ci il 19 iyun - 18 iyul tarixli 81 saylı Konvensiyasına və bu Qanunun 2-ci bəndində
göstərilən qeyd-şərtlə "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 1947-ci il 19 iyun - 18 iyul tarixli
81 saylı Konvensiyasına dair 1995-ci il 6 iyun tarixli Protokola qoşulsun.
2. "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 1947-ci il 19 iyun -18 iyul tarixli 81 saylı
Konvensiyaya dair 1995-ci il 6 iyun tarixli Protokolun ikinci maddəsinin 1-ci bəndində qeyd edilən
aşağıdakı yarımbəndlərdə göstərilənlər "b) Silahlı Qüvvələr - yalnız hərbi qulluqçular;
c) polis və digər ictimai təhlükəsizlik orqanları;
d) islah müəssisələrinin yalnız hərbi və xüsusi rütbələrə malik olan heyəti" Protokolun qüvvə
dairəsindən istisna olunsun.
3. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 8 fevral 2000-ci il
№ 801-IQ
Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında
KONVENSİYA1
OTUZUNCU SESSİYA
Cenevrə, 19 iyun-11 iyul 1947-ci il
81 №-li KONVENSİYA
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 1947-ci il iyunun 19da özünün otuzuncu sessiyasına toplaşmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransı, sessiyanın
gündəliyinin dördüncü bəndi olan əməyin təftişinə aid bir sıra təklifləri qəbul etməyi qərara alaraq, bu
təkliflərə beynəlxalq konvensiya forması verməyi qət edərək, «Əməyin təftişi haqqında 1947-ci il
Konvensiyası» adlandırılacaq aşağıdakı Konvensiyanı min doqquz yüz qırx yeddinci il iyul ayının on
birinci günündə qəbul edir.
I BÖLMƏ
SƏNAYEDƏ ƏMƏYİN TƏFTİŞİ
Maddə 1
Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hər hansı bir üzvünə aidiyyəti
varsa, həmin üzv sənaye müəssisələrində əməyin təftişi sisteminə malik olmasını öhdəsinə götürür.
Maddə 2
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1. Sənaye müəssisələrində əmək müfəttişliyi sistemi, əmək müfəttişləri tərəfindən əmək şəraitinə və
əməkçilərin iş prosesində onların mühafizəsinə dair qanunvericilik müddəalarının tətbiqinin təmin edilməli
olduğu bütün müəssisələrə şamil edilir.
2. Milli qanunvericilik mədən sənayesi və nəqliyyat müəssisələrini və ya bu müəssisələrin bir hissəsini
həmin Konvensiyanın qüvvəsi altından çıxara bilər.
Maddə 3
1. Əmək müfəttişliyi sisteminin vəzifəsinə aşağıdakılar daxildir:
a) əməkçilərin əmək şəraiti və iş prosesində onların təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericilik müddəalarının,
məsələn: iş gününün davamiyyəti, əmək haqqı, əməyin təhlükəsizliyi, səhiyyə, maddi rifah, uşaqların və
yeniyetmələrin əməyindən istifadə olunması və əmək müfəttişlərinin göstərilən müddəaların tətbiqini təmin
etməli olduqları dərəcədə başqa belə məsələlər üzrə müddəaların tətbiqinin təmin edilməsi;
b) qanunvericilik müddəalarına riayət edilməsinin daha səmərəli vasitələri haqqında texniki informasiya
və məsləhətlər ilə sahibkarların və əməkçilərin təmin edilməsi;
c) mövcud qanunvericilik müddəalarının qüvvəsi altına düşməyən fəaliyyətsizlik və ya sui-istifadə
faktlarının səlahiyyətli hakimiyyət orqanının nəzərinə çatdırılması.
2. Əgər əmək müfəttişlərinə başqa funksiyalar tapşırılarsa, bu funksiyalar onların əsas funksiyalarının
həyata keçirilməsinə mane olmamalı və müfəttişlərin sahibkarlar və əməkçilərlə münasibətlərində onlara
zəruri olan nüfuz və qərəzçiliklərinə heç bir vəchlə zərər toxundurmamalıdır.
Maddə 4
1. Əməyin təftişi təşkilat üzvünün inzibatçılıq təcrübəsinə uyğun dərəcədə mərkəzi hakimiyyətin
müşahidəsi və nəzarəti altındadır.
2. Federativ dövlət haqqında danışıldıqda «mərkəzi orqan» ifadəsi ya federasiyanın mərkəzi orqanı,
yaxud federasiyanın tərkib hissələrindən birinin mərkəzi orqanı mənasında işlənə bilər.
Maddə 5
Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı aşağıdakılara yardım etmək üçün müvafiq tədbirlər görür:
a) təftiş xidmətləri ilə oxşar fəaliyyəti həyata keçirən digər hökumət xidmətləri, habelə dövlət idarələri
və xüsusi idarələr arasında səmərəli əməkdaşlığa;
b) əmək müfəttişliyi qulluqçuları ilə sahibkarlar və əməkçilər və ya onların təşkilatları arasında
əməkdaşlığa.
Maddə 6
Müfəttişliyin heyəti dövlət qulluqçularından ibarətdir. Onların statusu və iş şəraiti vəzifə sabitliyini
təmin edir və onlar hökumətdə hər hansı dəyişikliklərdən və ya hər hansı lazımsız xarici təsirdən asılı
olmurlar.
Maddə 7
1. Milli qanunvericiliyin dövlət idarələri qulluqçularının qəbulunu tənzimləyən müddəalarına riayət
etmək şərti ilə əmək müfəttişi vəzifəsinə namizədlər yalnız onların üzərinə qoyulacaq vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə yararlı olub-olmamasından asılı olaraq işə qəbul olunurlar.
2. Belə yararlığın yoxlanılması metodunu səlahiyyətli hakimiyyət orqanı müəyyən edir.
3. Əmək müfəttişləri öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün müvafiq hazırlıq keçirlər.
Maddə 8
Müfəttişliyin heyət tərkibinə həm kişilər, həm də qadınlar təyin oluna bilərlər. Lazım gəldikdə kişi
müfəttişlərə və qadın müfəttişlərə müvafiq surətdə xüsusi vəzifələr həvalə oluna bilər.
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Maddə 9
Təşkilatın hər üzvü səhiyyəyə və əməkçilərin iş vaxtı təhlükəsizliyinə dair qanunvericilik
müddəalarının tətbiqini təmin etmək, habelə tətbiq olunan vasitələrin təsiri, istifadə olunan materialların və
əmək metodlarının əməkçilərin sağlamlıq vəziyyətinə və təhlükəsizliyinə təsiri haqqında məlumat almaq
məqsədi ilə lazımi tədbirlər görür ki, ixtisaslı ekspertlər və mütəxəssislər, o cümlədən təbabət, mexanika,
elektrik və kimya mütəxəssisləri müfəttişliyin işinə milli şəraitə daha uyğun olan formalarda cəlb edilsinlər.
Maddə 10
Əmək müfəttişlərinin sayı təftiş xidmətinin funksiyalarının səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin
etmək üçün kifayət qədər olmalıdır. O, aşağıdakıları nəzərə almaqla təyin edilir:
a) müfəttişlərin yerinə yetirməli olduqları vəzifələrin əhəmiyyəti və o cümlədən:
müfəttişliyin nəzarəti altına düşən müəssisələrin sayı, xarakteri, ölçüsü və harada yerləşməsi;
həmin müəssisələrdə işləyən əməkçilərin sayı və kateqoriyaları;
tətbiqini təmin etməli olduqları qanunvericilik müddəalarının sayı və mürəkkəbliyi;
b) müfəttişlərin ixtiyarına verilən maddi vəsait;
c) təftiş səfərlərinin daha səmərəli olması üçün əməli şərait.
Maddə 11
1. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı müfəttişlərin sərəncamında aşağıdakıların olması üçün zəruri
tədbirlər görür:
a) təftiş xidmətinin müvafiq surətdə təchiz edilmiş və bütün əlaqədar şəxslər üçün açıq olan yerli
büroları;
b) müvafiq ictimai nəqliyyat vasitələri olmadığı halda onların funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün
zəruri olan nəqliyyat vasitələri.
2. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı əmək müfəttişlərinə bir yerdən başqa yerə getmək və funksiyalarını
həyata keçirmək üçün lazım olan bütün əlavə xərclərin haqqını ödəmək məqsədi ilə zəruri tədbirlər görür.
Maddə 12
1. Səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlərlə təchiz edilmiş əmək müfəttişlərinin aşağıdakı hüquqları
vardır:
a) müfəttişliyin nəzarət dairəsinə daxil olan hər hansı müəssisəyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və
günün istənilən vaxtında maneəsiz girmək;
b) hər hansı bir binanın müfəttişliyin nəzarət dairəsinə düşdüyünü hesab etmək üçün kifayət qədər əsas
olduqda, gündüz vaxtı bütün belə binalara daxil olmaq;
c) qanunvericilik müddəalarına lazımi qaydada riayət edildiyinə əmin olmaq üçün zəruri bildikləri hər
hansı yoxlamanı, nəzarəti və araşdırmanı həyata keçirmək və o cümlədən:
təklikdə və ya şahidlərin yanında qanunvericilik müddəalarının tətbiqinə dair bütün sahələr üzrə
sahibkara və ya müəssisənin heyətinə suallar vermək;
əmək şəraiti məsələləri üzrə qanunvericilikdə doldurulması göstərilmiş hər hansı kitabın, reyestrin və
ya sənədlərin qanunvericilik müddəalarına uyğunluğunu yoxlamaq, surətini və ya ayrı-ayrı yerlərindən
çıxarışlar etmək məqsədi ilə onları tələb etmək;
qanunvericilik müddəalarında nəzərdə tutulduğu kimi elanların asılmasını tələb etmək;
istifadə olunan və ya emal olunan materialların və maddələrin nümunələrini analiz üçün götürmək və
ya özü ilə aparmaq, bu şərtlə ki, materialların və ya maddələrin həmin məqsədlə götürüldüyü və aparıldığı
haqqında sahibkar və ya onun nümayəndəsi xəbərdar edilmiş olsun.
2. Təftiş səfəri zamanı müfəttiş, gəlişinin bildirilməsinin nəzarətin səmərəliliyinə zərər yetirəcəyini
hesab etmirsə, gəldiyini sahibkara və ya onun nümayəndəsinə bildirir.
Maddə 13
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1. Əmək müfəttişlərinin hər hansı bir qurğuda, avadanlıqda və ya əmək metodlarında qeyd etdikləri
nöqsanların əməkçilərin sağlamlığı və təhlükəsizliyi üçün təhlükə törətdiyini hesab etməyə əsas olduqda,
bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsini tələb etmək ixtiyarı vardır.
2. Əmək müfəttişlərinin belə tədbirlər görmək imkanına malik olması üçün məhkəmə orqanlarına və
ya inzibati orqanlara milli qanunvericilikdə nəzərdə tutula biləcəyi kimi şikayət etmək hüququna riayət
etməklə, onlara aşağıdakılar barədə sərəncam vermək və ya sərəncam verilməsini tələb etmək səlahiyyəti
verilir:
a) əməkçilərin sağlamlığının və təhlükəsizliyinin mühafizəsi məsələləri üzrə qanunvericilik
müddəalarının ciddi surətdə tətbiq olunmasını təmin etmək üçün təyin olunmuş müddətdə qurğularda zəruri
dəyişikliklərin edilməsi barədə;
b) əməkçilərin sağlamlığı və təhlükəsizliyi üçün bilavasitə xətər gətirəcəyi halda dərhal yerinə
yetirilməli tədbirlərin görülməsi barədə.
3. 2-ci bənddə müəyyən edilmiş qayda təşkilat üzvünün inzibati və məhkəmə təcrübəsinə uyğun
gəlmədikdə, müfəttişlər dərhal yerinə yetirilməli tədbirlərin görülməsi haqqında göstəriş və ya sərəncamın
verilməsi üçün səlahiyyətli hakimiyyət orqanına müraciət etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 14
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri haqqında məlumat əmək müfəttişliyinə milli
qanunvericilikdə göstərilmiş hallarda və qaydada verilir.
Maddə 15
Milli qanunvericilikdə nəzərdə tutula bilən istisnalara riayət olunması şərti ilə əmək müfəttişləri:
a) nəzarətləri altında olan müəssisələrin işində bilavasitə və ya dolayısı ilə iştirak edə bilməzlər;
b) funksiyalarını yerinə yetirərkən tanış ola biləcəkləri istehsalat və ya kommersiya sirlərini və ya istehsalat
proseslərini cinayət sanksiyaları və ya müvafiq inzibati tədbirlər təhlükəsi altında, hətta vəzifədən
getdikdən sonra belə elan edə bilməzlər;
c) nöqsanlar və ya qanunvericilik müddəalarının pozulması barədə hər hansı şikayət mənbəyini tam məxfi
saxlayaraq, təftiş səfərinin belə şikayətin alınması ilə bağlı olmadığı barədə sahibkara və ya onun
nümayəndəsinə məlumat verə bilməzlər.
Maddə 16
Müəssisələr müvafiq qanunvericilik müddəalarının səmərəli tətbiqini təmin etmək üçün zəruri olan
qədər tez-tez və əsaslı surətdə təftişdən keçirilir.
Maddə 17
1. Həyata keçirilməsi əmək müfəttişlərinə həvalə olunmuş qanunvericilik müddəalarını pozan və ya
onlara riayət etməkdən boyun qaçıran şəxslər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dərhal məhkəmə təqibinə
məruz qalırlar. Lakin milli qanunvericilik, vəziyyətin düzəldilməsi və ya nöqsanların qarşısını alan
tədbirlərin görülməsi üçün əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsi lazım gələn hallar barədə istisnalar nəzərdə tuta
bilər.
2. Əmək müfəttişləri məhkəmə təqibinə başlamaq və ya onun başlanmasını tövsiyə etmək əvəzinə,
xəbərdarlıq edib-etməmək və ya məsləhət verib-verməmək məsələsini özləri həll etmək hüququna
malikdirlər.
Maddə 18
Tətbiqinə əmək müfəttişləri tərəfindən nəzarət olunmalı qanunvericilik müddəalarının pozulmasına və
öz vəzifələrini həyata keçirən əmək müfəttişlərinə müqavimət göstərilməsinə görə milli qanunvericiliklə
müvafiq sanksiyalar nəzərdə tutulur və lazımi surətdə tətbiq edilir.
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Maddə 19
1. Əmək müfəttişləri və ya yerli təftiş büroları öz fəaliyyətlərinin nəticələri haqqında mərkəzi təftiş
xidməti orqanına vaxtaşırı olaraq ümumi xarakterli məruzələr təqdim edirlər.
2. Bu məruzələr mərkəzi orqanın göstərişləri əsasında tərtib edilir və bu orqanın vaxtaşırı qeyd etdiyi
məsələləri əhatə edir. Onlar mərkəzi orqanın tələb etdiyi qədər, yəni ildə azı bir dəfə təqdim edilir.
Maddə 20
1. Mərkəzi təftiş orqanı onun nəzarəti altında olan təftiş xidmətlərinin fəaliyyəti haqqında hər il ümumi
xarakterli məruzələr dərc edir.
2. Bu məruzələr aid olduqları ildən sonrakı on iki aydan çox olmamaqla, münasib bir vaxtda dərc
edilir.
3. İllik məruzələrin nüsxələri dərc edildikdən sonra münasib bir vaxtda və hər halda üç aydan gec
olmamaqla, Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 21
Mərkəzi təftiş xidməti orqanının dərc etdiyi illik məruzələrdə həmin mərkəzi orqanın nəzarəti altına
düşdüyü ölçüdə aşağıdakılar və işə dair bütün başqa məsələlər əhatə olunur:
a) əmək müfəttişliyinin fəaliyyətinə aid olan qanunlar və qərarlar;
b) əmək müfəttişliyinin heyəti;
c) müfəttişliyin nəzarətinin əhatə etdiyi müəssisələr haqqında statistik məlumatlar və həmin müəssisələrdə
işləyən əməkçilərin sayı;
d) təftiş səfərləri haqqında statistik məlumatlar;
e) yol verilmiş pozuntular və tətbiq edilmiş sanksiyalar haqqında statistik məlumatlar;
f) istehsalatda bədbəxt hadisələr haqqında statistik məlumatlar;
g) peşə xəstəlikləri haqqında statistik məlumatlar.
II BÖLMƏ
TİCARƏTDƏ ƏMƏYİN TƏFTİŞİ
Maddə 22
Bu Konvensiyanın II bölməsinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü olan hər hansı bir dövlətə
aidiyyəti varsa, bu dövlət öz ticarət müəssisələrində əməyin təftişi sisteminə malik olmasını öhdəsinə
götürür.
Maddə 23
Ticarət müəssisələrində əməyin təftişi sistemi əmək şəraitinə və əməkçilərin iş prosesində
mühafizəsinə dair qanunvericilik müddəalarının tətbiqini əmək müfəttişlərinin təmin etməli olduğu
müəssisələrə şamil edilir.
Maddə 24
Ticarət müəssisələrində əməyin təftişi sistemi tətbiq oluna biləcəyi həddə bu Konvensiyanın 3-21-ci
maddələrinin tələblərinə uyğundur.
III BÖLMƏ
MÜXTƏLİF MÜDDƏALAR
Maddə 25
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1. Təşkilatın bu Konvensiyasını təsdiq edən hər hansı üzvü təsdiq haqqında sənədə bəyanat əlavə
edərək, göstərə bilər ki, həmin Konvensiya üzrə qəbul etdiyi öhdəliklər II bölməyə şamil edilmir.
2. Təşkilatın belə bəyanat vermiş hər hansı üzvü onu istənilən vaxt növbəti bəyanatla ləğv edə bilər.
3. Təşkilatın hər hansı bir üzvünün bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə verilmiş bəyanatı
qüvvədə olduqda, o bu Konvensiyanın tətbiqi barədə özünün illik məruzələrində həmin Konvensiyanın II
bölməsinin müddəalarına nəzərən qanunvericiliyin və təcrübənin vəziyyəti haqqında və göstərilən
müddəaların hansı dərəcədə həyata keçirildiyi və ya keçirilməsinin nəzərdə tutulduğu barədə məlumat verir.
Maddə 26
Bu Konvensiyanın hər hansı müəssisəyə və ya onun bir hissəsinə və ya xidmətə şamil edilibedilməməsi barədə əminlik olmadığı hallarda, həmin məsələ səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən həll
edilir.
Maddə 27
Bu Konvensiyada «qanunvericilik müddəaları» termini qanunvericilik müddəalarından başqa,
münsiflər məhkəməsinin qanun qüvvəsi olan və tətbiqini əmək müfəttişlərinin təmin etməli olduğu
qərarlarını və kollektiv müqavilələri bildirir.
Maddə 28
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə müvafiq surətdə təqdim olunan illik
məruzələrdə bu Konvensiyanın müddəalarını qüvvəyə mindirən milli qanunvericiliyin bütün müddəaları
haqqında ətraflı məlumat verilir.
Maddə 29
1. Əgər təşkilat üzvünün ərazisində əhalinin dağınıqlığı və ya rayonun inkişaf səviyyəsi ilə əlaqədar
səlahiyyətli hakimiyyət orqanının bu Konvensiyanın müddəalarının tətbiqinin əslində mümkün olmadığını
hesab etdiyi geniş rayonlar varsa, həmin hakimiyyət orqanı belə rayonları Konvensiyanın qüvvəsi altından
ya tamamilə, ya da ayrı-ayrı müəssisələr və ya peşələrə dair məqsədəuyğun hesab etdiyi istisnalarla çıxara
bilər.
2. Təşkilatın hər bir üzvü Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə müvafiq
surətdə təqdim etdiyi bu Konvensiyanın tətbiqi haqqında özünün ilk illik məruzəsində bu maddənin
müddəalarından istifadə etmək niyyətində olduğu bütün rayonları, habelə bu müddəalardan istifadə etmək
niyyətinin səbəblərini göstərir. Təşkilatın heç bir üzvü özünün ilk illik məruzəsinin təqdim edilməsindən
sonra həmin maddənin müddəalarından istifadə edə bilməz. Həmin müddəalardan onun bu məruzədə
göstərdiyi rayonlar barədə istifadə etməsi istisna təşkil edir.
3. Təşkilatın bu maddənin müddəalarından istifadə edən hər bir üzvü özünün sonrakı illik
məruzələrində həmin müddəalardan istifadə etmək hüququndan imtina etdiyi rayonları göstərir.
Maddə 30
1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinə dəyişiklik haqqında 1946-cı il Aktına əsasən dəyişilən
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 35-ci maddəsində qeyd olunmuş ərazilər barəsində, göstərilən
maddənin 4 və 5-ci bəndlərində qeyd olunan ərazilər istisna olunmaqla, təşkilatın bu Konvensiyanı
ratifikasiya edən hər bir üzvü ratifikasiyadan sonra mümkün qədər qısa bir zamanda Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilən bəyanatda aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirməli və lazımi qeydlər
etməlidir:
a) marağı olan üzv mətninə dəyişikliklər edilməmiş Konvensiyanın müddəalarının hansı ərazilərə tətbiq
edilməsinə;
b) qeyd olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla, Konvensiyanın müddəalarını mütləq tətbiq etdiyi ərazilərin
siyahısına və bu dəyişikliklərin təfsilatının təqdim edilməsinə;
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c) Konvensiyanın tətbiq edilməyəcəyi ərazilərə və bu halda onun tətbiq edilməməsinin səbəblərinə;
d) öz qərarının icrasını müvəqqəti dayandırdığı halda, onun hansı ərazilərə şamil olunduğuna.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin a və b yarımbəndlərində göstərilən öhdəliklər ratifikasiyanın ayrılmaz
hissəsi hesab edilir və onunla eyni nəticələrə malikdir.
3. Təşkilatın hər hansı bir üzvü yeni bəyanat vasitəsi ilə bu maddənin 1-ci bəndinin b, c və d
yarımbəndlərinə görə özünün əvvəlki bəyanatındakı şərtlərin hamısından və ya bir hissəsindən imtina edə
bilər.
4. Təşkilatın hər hansı bir üzvü 34-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyanın ləğv
edilə biləcəyi dövr ərzində, Baş direktora əvvəlki hər hansı bəyanatının hər hansı şərtini dəyişdirən və
müəyyən ərazilərdəki mövcud vəziyyət haqqında məlumat verən yeni bəyanat göndərə bilər.
Maddə 31
1. Bu Konvensiyada əks etdirilən məsələlər metropoliyadan kənar ərazilərin öz hökumət orqanlarının
səlahiyyətinə aid olduqda, təşkilatın bu ərazinin beynəlxalq əlaqələrinə məsul olan üzvü, bu ərazinin
hökuməti ilə razılaşmaqla, Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna həmin ərazi adından bu
Konvensiya üzrə qəbul edilmiş öhdəliklər haqqında bəyanat göndərə bilər.
2. Bu Konvensiya üzrə götürülmüş öhdəliklər haqqında bəyanat Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş
direktoruna:
a) birgə idarəetmə altında olan ərazilər barədə təşkilatın iki və daha çox üzvü;
b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin müddəalarına və ya həmin ərazi barədə qüvvədə olan hər
hansı bir başqa qərara əsasən, bu və ya digər ərazinin idarə olunmasına məsul olan hər hansı bir beynəlxalq
hakimiyyət orqanı tərəfindən göndərilə bilər.
3. Bu maddənin əvvəlki bəndinə müvafiq olaraq Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna
göndərilən bəyanatlarda Konvensiyanın müddəalarının həmin ərazidə dəyişiklik edilməklə və ya
dəyişikliksiz tətbiq olunacağı göstərilir. Əgər bəyanatda Konvensiyanın müddəalarının dəyişiklik
edilməklə tətbiq olunacağı göstərilirsə, onda orada bu dəyişikliklərin nədən ibarət olması dəqiqləşdirilir.
4. Təşkilatın marağı olan üzvü və ya üzvləri və ya beynəlxalq hakimiyyət orqanı istənilən vaxt yeni
bəyanat vasitəsi ilə əvvəlki hər hansı bir bəyanatla təshih olunmuş dəyişikliklərdən istifadə hüququndan
tam və ya qismən imtina edə bilərlər.
5. Təşkilatın marağı olan üzvü və ya üzvləri və ya beynəlxalq hakimiyyət orqanı, 34-cü maddənin
müddəalarına müvafiq olaraq, Konvensiyanın ləğv edilə biləcək olduğu dövrlərdə, Baş direktora əvvəlki
hər hansı bir bəyanatın şərtlərini hər hansı bir başqa cəhətdən dəyişən və bu Konvensiyanın tətbiqinə dair
mövcud vəziyyət haqqında məlumat verən yeni bəyanat göndərə bilərlər.
IV BÖLMƏ
SON MÜDDƏALAR
Maddə 32
Bu Konvensiyanın ratifikasiyası haqqında rəsmi sənədlər qeydə alınmaq üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 33
1. Bu Konvensiya, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yalnız ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor
tərəfindən qeydə alınan üzvlərini əlaqələndirir.
2. O, təşkilatın iki üzvünün ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor tərəfindən qeydə alındıqdan
on iki ay sonra qüvvəyə minir.
3. Sonralar bu Konvensiya təşkilatın hər bir üzvü üçün onun ratifikasiya haqqında sənədləri qeydə
alındığı tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 34
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1. Təşkilatın bu Konvensiyasını ratifikasiya etmiş hər bir üzvü, onun qüvvəyə mindiyi ilk andan onillik
müddət keçdikdən sonra, onu Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna göndərilmiş və onun
tərəfindən qeydə alınmış ləğvetmə aktı vasitəsi ilə ləğv edə bilər. Ləğvetmə, ləğvetmə aktı qeydə alındıqdan
bir il sonra qüvvəyə minir.
2. Təşkilatın bu Konvensiyasını ratifikasiya etmiş hər bir üzvü, əvvəlki bənddə qeyd edilmiş onillik
müddət keçdikdən sonrakı bir il ərzində, bu maddədə nəzərdə tutulmuş ləğvetmə hüququndan istifadə
etmədikdə növbəti onillik müddətə onunla bağlı olur və sonralar bu Konvensiyanı hər onillik müddət
keçdikdən sonra, bu maddədə təsbit olunmuş qaydada ləğv edə bilər.
Maddə 35
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bütün üzvlərini,
təşkilatın üzvlərindən aldığı ratifikasiya haqqında bütün sənədlərin və ləğvetmə aktlarının qeydə alınması
barədə xəbərdar edir.
2. Baş direktor bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan ratifikasiya haqqında aldığı
ikinci sənədin qeydə alınmasını təşkilatın üzvlərinə xəbər verərək, onların diqqətini bu Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi tarixə cəlb edir.
Maddə 36
Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru əvvəlki maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq qeydə
alınmış ratifikasiya haqqında bütün sənədlərə və ləğvetmə aktlarına aid müfəssəl məlumatları Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq qeydə alınmaq üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 37
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası zəruri hesab etdiyi hər dəfə, Baş Konfransa bu
Konvensiyanın tətbiqi haqqında məruzəni təqdim edir və ona tam, yaxud qismən yenidən baxılması barədə
məsələnin Konfransın gündəliyinə daxil edilməsinin lazım olub-olmamasını həll edir.
Maddə 38
1. Əgər Konfrans bu Konvensiyanı tam, yaxud qismən dəyişdirən yeni konvensiyanı qəbul edərsə və
yeni konvensiyada əkslik nəzərdə tutulmayıbsa, onda:
a) yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanın təşkilatın hər hansı bir üzvü tərəfindən ratifikasiyası, 34-cü maddənin
müddəalarından asılı olmayaraq, yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanın qüvvəyə minməsi şərti ilə, bu
Konvensiyanın təxirə salınmadan avtomatik ləğv edilməsinə səbəb olur;
b) yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq, bu Konvensiya təşkilatın
üzvlərinin ratifikasiyası üçün bağlıdır.
2. Bu Konvensiya, təşkilatın onu ratifikasiya etmiş, lakin yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanı ratifikasiya
etməmiş üzvləri üçün hər halda forma və məzmununa görə qüvvədə qalır.
Maddə 39
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
129 №-Lİ KONVENSİYA
Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında
KONVENSİYA
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 1969-cu il iyunun 4də özünün əlli üçüncü sessiyasına toplaşmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransı əməyin təftişinə
aid əmək məsələləri üzrə mövcud olan beynəlxalq konvensiyaların, məsələn, sənaye və ticarət sahələrinə
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tətbiq edilən «Əməyin təftişi haqqında» 1947-ci il Konvensiyasının və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
məhdud kateqoriyasını əhatə edən «Tarlalar haqqında» 1958-ci il Konvensiyasının müddəalarını nəzərə
alaraq, ümumiyyətlə «kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında beynəlxalq normaların qəbul edilməsi
arzusunu nəzərə alaraq, sessiyanın gündəliyinin dördüncü bəndi olan, kənd təsərrüfatında əməyin təftişinə
aid bir sıra təklifləri qəbul etməyi qərara alaraq, bu təkliflərə beynəlxalq konvensiya forması verməyi qət
edərək, «Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında 1969-cu il Konvensiyası» adlandırılacaq aşağıdakı
Konvensiyanı min doqquz yüz altmış doqquzuncu il iyun ayının iyirmi beşinci günündə qəbul edir.
Maddə 1
1. Bu Konvensiyada «kənd təsərrüfatı müəssisələri» termini, torpağın becərilməsi, heyvandarlıq, malqaranın artırılması və onlara qulluq edilməsi də daxil olmaqla, meşə təsərrüfatı, bağçılıq, əkinçinin özünün
məşğul olduğu kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin emalı və ya digər müxtəlif növ kənd təsərrüfatı fəaliyyəti
ilə məşğul olan müəssisələri və yaxud müəssisələrin hissələrini nəzərdə tutur.
2. Lazım gəldikdə, səlahiyyətli hakimiyyət orqanı o yerlərdə ki, marağı olan daha çox səlahiyyətli
sahibkar və əməkçi təşkilatları mövcuddur, onlarla məsləhətləşdikdən sonra, bir tərəfdən kənd təsərrüfatı,
digər tərəfdən isə sənaye və ticarət arasında elə hədd qoyur ki, heç bir kənd təsərrüfatı müəssisəsi milli
əməyin təftişi sistemində istisna təşkil etməsin.
3. Hər bir halda bu Konvensiyanın hər hansı bir müəssisəyə və ya müəssisənin bir hissəsinə tətbiq
edilməsi şübhə doğurarsa, bu məsələ səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən həll edilir.
Maddə 2
Bu Konvensiyada «qanunvericilik müddəaları» termini qanun və qərarlardan başqa, tətbiqi əmək
müfəttişləri tərəfindən təmin edilməli və qanun qüvvəsinə malik olan iqtisadiyyat məhkəməsinin qərarlarını
və kollektiv müqavilələri də əhatə edir.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hər hansı bir üzvünə aidiyyəti
varsa, həmin üzv kənd təsərrüfatında əməyin təftişi sisteminə malik olmalıdır.
Maddə 4
Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi sistemi, muzdlu işçilərin və ya şagirdlərin, onların zəhmət
haqlarının növündən və əmək müqaviləsinin növ, forma və müddətindən asılı olmayaraq, işlədikləri kənd
təsərrüfatı müəssisələrinə şamil edilir.
Maddə 5
1. Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir təşkilat üzvü ratifikasiya haqqında sənədə əlavə edilən
bəyanatında özünün kənd təsərrüfatında əməyin təftişi sisteminin kənd təsərrüfatı müəssisələrində işləyən
aşağıdakı bir və ya bir neçə kateqoriyalı şəxslərə aid edilməsi barədə öhdəlik götürə bilər. Bu şəxslər
aşağıdakılardır:
a) muzdlu əməkdən istifadə etməyən icarədarlar, payçılar və bu kateqoriyadan olan kənd təsərrüfatı
işçiləri;
b) kollektiv təsərrüfatda çalışan şəxslər, məsələn, kooperativ üzvləri;
c) milli qanunvericiliyin təyininə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı müəssisəsi rəhbərinin ailə üzvləri.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir təşkilat üzvü nəticə etibarı ilə Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna, əvvəlki bəyanatda əhatə edilməyən, yuxarıdakı bölmədə göstərilən bir və ya
bir neçə kateqoriyalı şəxslərə öz kənd təsərrüfatında əməyin təftişi sisteminin aid edilməsi haqqında öhdəlik
götürməsi barədə bəyanat göndərə bilər.
3. Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir təşkilat üzvü Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin
22-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim etdiyi məruzələrində 1-ci bölmədə göstərilən və əvvəlki müraciətdə
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əhatə edilməyən o cür kateqoriyalı şəxslərə aid bu Konvensiyanın müddəalarının hansı dərəcədə tətbiq
edildiyini və ya ediləcəyini göstərir.
Maddə 6
1. Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi sistemi aşağıdakı funksiyalara malikdir:
a) əmək şəraiti və əməkçilərin işdə müdafiəsi sahəsində, məsələn, iş vaxtı, əmək haqqı, həftəlik istirahət
və məzuniyyətlər, əməyin mühafizəsi, sağlamlığın qorunması və məişət xidməti, qadın, uşaq və
yeniyetmələrin əməyinin tətbiqi haqqında və başqa bu cür məsələlərə dair göstərilən müddəalara riayət
edilməsinə əmək müfəttişlərinə həvalə edilmiş nəzarət çərçivəsində qanunvericilik müddəalarının tətbiqini
təmin etmək;
b) qanunvericilik müddəalarına əməl olunmasının daha səmərəli vasitələrinə dair sahibkarlara və
əməkçilərə texniki məlumat və məsləhətlər vermək;
c) mövcud qanunvericilik müddəalarının təsir dairəsinə düşməyən çatışmazlıqlar və sui-istifadə halları
barədə səlahiyyətli hakimiyyət orqanına məlumat vermək və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə
təkliflər təqdim etmək.
2. Milli qanunvericilik kənd təsərrüfatındakı əmək müfəttişlərinə məsləhət funksiyası və yaxud
əməkçilərin və onların ailələrinin həyat şəraitinə aid olan qanunvericilik müddəalarının tətbiqinə nəzarət
etmək funksiyasını verə bilər.
3. Kənd təsərrüfatında əmək müfəttişlərinə həvalə edilə biləcək hər hansı bir əlavə vəzifə, onların əsas
vəzifələrinin səmərəli yerinə yetirilməsinə mane olmamalı, sahibkar və əməkçilərlə münasibətlərində onlar
üçün zəruri olan hörmət və qərəzsizliyə xələl gətirməməlidir.
Maddə 7
1. Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi təşkilat üzvünün inzibati təcrübəsinə uyğun olan dərəcədə
mərkəzi orqanın müşahidəsi və nəzarəti altında fəaliyyət göstərir.
2. Federativ dövlət üçün «mərkəzi orqan» termini ya federasiyanın mərkəzi orqanını, ya da
federasiyanın tərkib hissələrindən birinin mərkəzi orqanını nəzərdə tuta bilər.
3. Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi aşağıdakılar tərəfindən həyata keçirilə bilər:
a) təsərrüfat fəaliyyətinin bütün sahələrinə cavabdeh olan vahid əmək müfəttişliyi orqanı;
b) kənd təsərrüfatında əməyin təftişinin həvalə edildiyi əmək müfəttişlərinin müvafiq hazırlığı sayəsində
təmin edilmiş daxili funksional ixtisaslaşmaya malik olan vahid əmək müfəttişliyi orqanı;
c) əməkdaşlarına kənd təsərrüfatında əməyin təftişinin həvalə edildiyi texniki ixtisas dərəcəli xidmətin
yaradılması yolu ilə təmin edilmiş daxili institusional ixtisaslaşmaya malik olan vahid əmək müfəttişliyi
orqanı tərəfindən;
d) yaxud fəaliyyətinə, başqa sahələrdə (məsələn, sənaye, nəqliyyat və ticarətdə) əməyin təftişinə dair eyni
səlahiyyətlərə malik olan mərkəzi orqan tərəfindən nəzarət edilən ixtisaslaşdırılmış kənd təsərrüfatının
təftişi xidməti.
Maddə 8
1. Müfəttişliyin heyəti dövlət qulluqçularından ibarətdir. Onların statusu və iş şəraiti vəzifə sabitliyini
təmin edir və onlar hökumətdə hər hansı dəyişikliklərdən və ya hər hansı arzuolunmaz xarici təsirdən asılı
olmurlar.
2. Təşkilat üzvləri kənd təsərrüfatında əməyin təftişi sisteminə, milli qanunvericiliyə və təcrübəyə
uyğun şəkildə həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının əməkdaşlarını və ya nümayəndələrini cəlb edə bilərlər.
Onların fəaliyyətləri dövlət müfəttişlərinin işini tamamlamalıdır. Bu əməkdaşların və nümayəndələrin iş
funksiyalarının sabitliyinə və hər hansı arzuolunmaz xarici təsirdən asılı olmamasına təminat verilməlidir.
Maddə 9
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1. Milli qanunvericiliyin dövlət idarələri qulluqçularının qəbuluna aid bütün tələblərinə riayət edilməsi
şərti ilə kənd təsərrüfatında əmək müfəttişləri yalnız namizədin onun üzərinə qoyulacaq vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə yararlı olub-olmaması əsasında qəbul edilir.
2. Belə yararlığın yoxlanılma metodunu səlahiyyətli hakimiyyət orqanı müəyyən edir.
3. Kənd təsərrüfatında əmək müfəttişləri öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün müvafiq hazırlıq
keçirlər və iş prosesində onların əlavə hazırlıq keçməsini təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görülür.
Maddə 10
Müfəttişliyin heyət tərkibinə həm kişilər, həm də qadınlar təyin oluna bilərlər. Lazım gəldikdə, kişi
müfəttişlərə və qadın müfəttişlərə müvafiq surətdə xüsusi vəzifələr həvalə oluna bilər.
Maddə 11
Təşkilatın hər bir üzvü texniki biliklər tələb edən problemlərin həlli zamanı bu ölkənin şəraitinə
uyğunluğu qəbul edilə bilən şəkildə kənd təsərrüfatında əməyin təftişi işlərinə ixtisas dərəcəli ekspertlərin
və mütəxəssislərin cəlb olunması üçün lazımi tədbirlər görür.
Maddə 12
1. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı kənd təsərrüfatında əməyin təftişi xidməti ilə oxşar fəaliyyəti həyata
keçirən digər hökumət xidmətləri, habelə ictimai və nüfuzlu təşkilatlar arasında səmərəli əməkdaşlığa
yardım etmək üçün müvafiq tədbirlər görür.
2. Lazım gəldikdə, səlahiyyətli hakimiyyət orqanı işə kömək qaydasında regional və yerli səviyyədə
əməyin təftişinə dair bəzi funksiyaların yerinə yetirilməsini ya müvafiq hökumət xidmətlərinə və yaxud
ictimai təşkilatlara tapşıra bilər, ya da bu xidmət və təşkilatları həmin Konvensiyanın təsbit etdiyi
prinsiplərin tətbiqinə xələl gətirməmək şərti ilə bu funksiyaların yerinə yetirilməsinə cəlb edə bilər.
Maddə 13
Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı, kənd təsərrüfatında əmək müfəttişliyi qulluqçuları ilə sahibkar və
əməkçilər və ya əgər sonuncuların təşkilatları mövcuddursa, bu təşkilatlar arasında əməkdaşlığa yardım
etmək üçün müvafiq tədbirlər görür.
Maddə 14
Kənd təsərrüfatında əmək müfəttişlərinin sayı təftiş xidmətinin funksiyalarının səmərəli şəkildə həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün kifayət qədər olmalıdır. O, aşağıdakıları nəzərə almaqla təyin edilir:
a) müfəttişlərin yerinə yetirməli olduqları vəzifələrin əhəmiyyəti və o cümlədən:
müfəttişliyin nəzarəti altına düşən kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı,
xarakteri, ölçüsü və harada yerləşməsi;
həmin müəssisələrdə işləyən əməkçilərin sayı və kateqoriyaları;
tətbiqini təmin etməli olduqları qanunvericilik müddəalarının sayı və mürəkkəbliyi;
b) müfəttişlərin sərəncamına verilən maddi vəsait;
c) təftiş səfərlərinin daha səmərəli olması üçün əməli şərait.
Maddə 15
1. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı əmək müfəttişlərinin sərəncamında aşağıdakıların olması üçün zəruri
tədbirlər görür.
a) kənd təsərrüfatı müəssisələri və mövcud əlaqə vasitələrinin coğrafi vəziyyəti nəzərə alınmaqla
yerləşmiş, təftiş xidmətinin ehtiyaclarına müvafiq təchiz edilmiş və bütün əlaqədar şəxslər üçün açıq olan
yerli bürolar;
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b) müvafiq ictimai nəqliyyat vasitələri olmadığı halda, onların funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün
zəruri olan nəqliyyat vasitələri.
2. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanı kənd təsərrüfatında əmək müfəttişlərinə bir yerdən başqa yerə
getmək və öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün lazım olan bütün nəqliyyat və hər hansı əlavə xərclərin
haqqını ödəmək məqsədi ilə zəruri tədbirlər görür.
Maddə 16
1. Səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlərlə təchiz edilmiş əmək müfəttişlərinin aşağıdakı hüquqları
vardır:
a) müfəttişliyin nəzarət dairəsinə daxil olan hər hansı müəssisəyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və
günün istənilən vaxtında maneəsiz girmək;
b) binanın müfəttişliyin nəzarət dairəsinə düşdüyünü hesab etmək üçün kifayət qədər əsas olduqda,
gündüz vaxtı bütün belə binalara daxil olmaq;
c) qanunvericilik müddəalarına səmərəli surətdə riayət edildiyinə əmin olmaq üçün zəruri bildikləri hər
hansı yoxlamanı, nəzarəti və araşdırmanı həyata keçirmək və o cümlədən:
təklikdə və ya şahidlərin yanında qanunvericilik müddəalarının tətbiqinə dair bütün sahələr üzrə
sahibkara və ya müəssisənin heyətinə və yaxud müəssisədə işləyən hər hansı bir şəxsə suallar vermək;
həyat və əmək şəraiti məsələləri üzrə qanunvericilikdə doldurulması göstərilmiş hər hansı kitabın,
reyestrin və ya sənədlərin qanunvericilik müddəalarına uyğunluğunu yoxlamaq, surətini və ya ayrı-ayrı
yerlərindən çıxarışlar çıxarmaq məqsədi ilə onları milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tələb
etmək;
istifadə olunan və ya emal olunan ərzaq, material və maddələrin nümunələrini analiz üçün götürmək və
ya özü ilə aparmaq, bu şərtlə ki, ərzaq, materiallar, nümunələr və ya maddələrin həmin məqsədlə
götürüldüyü və aparıldığı haqqında sahibkar və ya onun nümayəndəsi xəbərdar edilmiş olsun.
2. Həmin maddənin birinci bəndinin a) və b) yarımbəndlərinə əsasən, əmək müfəttişləri kənd
təsərrüfatı müəssisəsinin rəhbərinin şəxsi yaşayış yerinə, həmin rəhbərin və yaxud səlahiyyətli hakimiyyət
orqanının xüsusi razılığının olması halları istisna olunmaqla, daxil ola bilməzlər.
3. Təftiş səfəri zamanı müfəttişlər, gəlişləri barəsində bildiriş verilməsinin onların öz funksiyalarının
lazımi şəkildə yerinə yetirilməsinə zərər yetirəcəyini hesab etdikləri hallar istisna olunmaqla, gəldikləri
barədə sahibkara və ya onun nümayəndəsinə, eləcə də əməkçilərə və ya onların nümayəndələrinə bildiriş
verirlər.
Maddə 17
Kənd təsərrüfatında əmək müfəttişliyi orqanları yeni qurğu və material və ya maddələrin, sağlamlığa
və əməyin təhlükəsizliyinə xətər vura bilən məhsulların yeni becərmə və emal edilmə proseslərinə
xəbərdarlıq nəzarətinin keçirilməsində səlahiyyətli hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi qaydada və
hallarda iştirak edirlər.
Maddə 18
1. Kənd təsərrüfatında əmək müfəttişlərinin hər hansı bir qurğuda, avadanlığın yerləşdirilməsində və
ya təhlükəli material, yaxud maddələrin istifadə olunması daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
əmək metodlarında qeyd etdikləri nöqsanların əməkçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi üçün xətər
törətdiyini hesab etmələrinə əsas olduqda, onların bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər
görülməsini tələb etmək ixtiyarı vardır.
2. Əmək müfəttişlərinin belə tədbirlər görmək imkanının olması üçün onlara, milli qanunvericilikdə
nəzərdə tutula biləcəyi kimi məhkəmə və ya inzibati orqanlara şikayət etmək hüququna riayət etmək şərti
ilə aşağıdakılar barədə sərəncam vermək və ya sərəncam verilməsini tələb etmək səlahiyyəti verilir:
a) əməkçilərin sağlamlığının və əməyin təhlükəsizliyinin mühafizəsi məsələləri üzrə qanunvericilik
müddəalarının ciddi surətdə tətbiq olunmasını təmin etmək üçün qurğularda, otaqlarda, alətlərdə,
avadanlıqda, yaxud maşınlarda təyin olunmuş müddət ərzində zəruri dəyişikliklərin edilməsi barədə;
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b) əməkçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi üçün bilavasitə xətər törətdiyi halda, habelə işin
dayandırılmasınadək dərhal yerinə yetirilməli tədbirlərin görülməsi barədə.
3. 2-ci bənddə müəyyən edilmiş qayda təşkilat üzvünün inzibati və məhkəmə təcrübəsinə uyğun
gəlmədiyi təqdirdə, müfəttişlər dərhal yerinə yetirilməli tədbirlərin görülməsi haqqında göstəriş və ya
sərəncamın verilməsi üçün səlahiyyətli hakimiyyət orqanına müraciət etmək hüququna malikdirlər.
4. Müəssisəyə səfər zamanı müfəttiş tərəfindən aşkar edilmiş nöqsanlar, eləcə də onun 2-ci bəndə
müvafiq olaraq verdiyi sərəncamları və yaxud onun 3-cü bəndə müvafiq olaraq verilməsi üçün müraciət
etmək niyyətində olduğu sərəncamlar dərhal sahibkarın və əməkçilərin nümayəndələrinin nəzərinə
çatdırılır.
Maddə 19
1. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və kənd təsərrüfatı sahəsində peşə xəstəlikləri haqqında məlumat
kənd təsərrüfatında əmək müfəttişliyinə milli qanunvericilikdə göstərilmiş hallarda və qaydada verilir.
2. İmkan dairəsində əmək müfəttişləri istehsalatda ən ciddi bədbəxt hadisələr və ya peşə xəstəlikləri,
xüsusən də onların bir neçə nəfərin qəzaya uğraması və ya ölümü ilə nəticələnməsi hallarında, bu hadisə və
xəstəliklərin səbəblərinin yerində hər hansı araşdırılmasında iştirak edirlər.
Maddə 20
Milli qanunvericilikdə nəzərdə tutula bilən istisnalara riayət olunması şərti ilə kənd təsərrüfatında
əmək müfəttişləri:
a) nəzarətləri altında olan müəssisələrin işində bilavasitə və ya dolayısı ilə iştirak edə bilməzlər;
b) funksiyalarını yerinə yetirərkən tanış ola biləcəkləri istehsalat və ya kommersiya sirlərini, habelə
istehsalat proseslərini müvafiq sanksiyalar və ya inzibati tədbirlər təhlükəsi altında hətta vəzifədən
getdikdən sonra belə elan edə bilməzlər;
c) nöqsanlar, əmək əməliyyatlarında olan təhlükələr və ya qanunvericilik müddəalarının pozulması barədə
hər hansı şikayət mənbəyini tam məxfi saxlayaraq, təftiş səfərinin belə şikayətin alınması ilə bağlı olması
barədə sahibkara və ya onun nümayəndəsinə məlumat verə bilməzlər.
Maddə 21
Kənd təsərrüfatı müəssisələri müvafiq qanunvericilik müddəalarının səmərəli tətbiqini təmin etmək
üçün zəruri olan qədər tez-tez və əsaslı surətdə təftişdən keçirilir.
Maddə 22
1. Həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatında əmək müfəttişlərinə həvalə olunmuş qanunvericilik
müddəalarını pozan və ya onlara riayət etməkdən boyun qaçıran şəxslər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən
dərhal məhkəmə təqibinə məruz qalırlar. Lakin milli qanunvericilik vəziyyətin düzəldilməsi və ya
nöqsanların qarşısını alan tədbirlərin görülməsi üçün əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsi lazım gələn hallar
barəsində istisnalar nəzərdə tuta bilər.
2. Əmək müfəttişləri, təqibə başlamaq və ya onun başlanmasını tövsiyə etmək əvəzinə xəbərdarlıq
edib-etməmək və ya məsləhət verib-verməmək məsələsini özləri həll etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 23
Əgər kənd təsərrüfatında əmək müfəttişlərinin təqibə başlamaq hüququ yoxdursa, onlar bilavasitə təqib
qaldırmağa səlahiyyəti olan hakimiyyət orqanına qanunvericilik müddəalarının pozulması haqqında
məruzə təqdim etmək səlahiyyətinə malik olmalıdırlar.
Maddə 24
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Tətbiqinə kənd təsərrüfatında əmək müfəttişləri tərəfindən nəzarət olunmalı qanunvericilik
müddəalarının pozulmasına və öz vəzifələrini həyata keçirən əmək müfəttişlərinə müqavimət
göstərilməsinə görə milli qanunvericiliklə müvafiq sanksiyalar nəzərdə tutulur və səmərəli surətdə tətbiq
edilir.
Maddə 25
1. Əmək müfəttişləri və ya yerli təftiş büroları kənd təsərrüfatında öz fəaliyyətlərinin nəticələri
haqqında mərkəzi təftiş xidməti orqanına vaxtaşırı məruzələr təqdim edirlər.
2. Bu məruzələr mərkəzi orqanın göstərişləri əsasında tərtib edilir və bu orqanın zaman-zaman
göstərdiyi məsələləri əhatə edir. Onlar mərkəzi orqanın tələb etdiyi qədər, hər halda ildə azı bir dəfə təqdim
edilir.
Maddə 26
1. Mərkəzi təftiş orqanı kənd təsərrüfatında əməyin təftişi xidmətlərinin fəaliyyəti haqqında ya ayrıca
məruzə halında, ya da özünün ümumi illik məruzəsinin bir hissəsi kimi illik məruzələr dərc edir.
2. Bu illik məruzələr aid olduqları ildən sonrakı on iki aydan çox olmamaqla, münasib müddətdə dərc
edilir.
3. İllik məruzələrin nüsxələri dərc edildikdən sonra üç aydan gec olmamaqla Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 27
Mərkəzi təftiş xidməti orqanının dərc etdiyi illik məruzələrdə həmin mərkəzi orqanın nəzarəti altına
düşdüyü ölçüdə aşağıdakılar və işə dair bütün başqa məsələlər əhatə olunur:
a) kənd təsərrüfatında əmək müfəttişliyinin fəaliyyətinə aid olan qanunlar və qərarlar;
b) kənd təsərrüfatında əmək müfəttişliyinin heyəti;
c) müfəttişliyin nəzarətinin əhatə etdiyi kənd təsərrüfatı müəssisələri haqqında statistik məlumatlar və
həmin müəssisələrdə işləyən əməkçilərin sayı;
d) təftiş səfərləri haqqında statistik məlumatlar;
e) yol verilmiş pozuntular və tətbiq edilmiş sanksiyalar haqqında statistik məlumatlar;
f) istehsalatda bədbəxt hadisələr haqqında, onların səbəbləri də daxil olmaqla, statistik məlumatlar;
g) peşə xəstəlikləri haqqında, onların səbəbləri də daxil olmaqla, statistik məlumatlar.
Maddə 28
Bu Konvensiyanın ratifikasiyası haqqında rəsmi sənədlər qeydə alınmaq üçün Beynəlxalq Əmək
Bürosunun Baş direktoruna göndərilir.
Maddə 29
1. Bu Konvensiya yalnız ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor tərəfindən qeydə alınmış
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvlərini əlaqələndirir.
2. Bu Konvensiya təşkilatın iki üzvünün ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor tərəfindən qeydə
alındıqdan on iki ay sonra qüvvəyə minir.
3. Sonralar bu Konvensiya təşkilatın hər bir üzvü üçün onun ratifikasiya haqqında sənədləri qeydə
alındığı tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 30
1. Təşkilatın bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzvü, onun qüvvəyə mindiyi ilk andan onillik
müddət keçdikdən sonra, onu Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna göndərilmiş və onun
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tərəfindən qeydə alınmış ləğvetmə aktı vasitəsi ilə ləğv edə bilər. Ləğvetmə ləğvetmə aktı qeydə alındıqdan
bir il sonra qüvvəyə minir.
2. Təşkilatın bu Konvensiyanı ratifikasiya etmiş hər bir üzvü, əvvəlki bənddə qeyd edilmiş onillik
müddət keçdikdən sonrakı bir il ərzində, bu maddədə nəzərdə tutulmuş ləğvetmə hüququndan istifadə
etmədikdə, növbəti onillik müddətə onunla bağlı olur və sonralar bu Konvensiyanı hər onillik müddət
keçdikdən sonra, bu maddədə təsbit olunmuş qaydada ləğv edə bilər.
Maddə 31
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bütün üzvlərini,
təşkilatın üzvlərindən aldığı ratifikasiya haqqında bütün sənədlərin və ləğvetmə aktlarının qeydə alınması
barədə xəbərdar edir.
2. Baş direktor, bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan ratifikasiya haqqında aldığı
ikinci sənədin qeydə alınmasını təşkilatın üzvlərinə xəbər verərək, onların diqqətini bu Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi tarixə cəlb edir.
Maddə 32
Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru əvvəlki maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq qeydə
alınmış ratifikasiya haqqında bütün sənədlərə və ləğvetmə aktlarına aid müfəssəl məlumatları Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq, qeydə alınmaq üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə 33
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası zəruri hesab etdiyi hər dəfə Baş Konfransa bu
Konvensiyanın tətbiqi haqqında məruzəni təqdim edir və ona tam yaxud qismən yenidən baxılması barədə
məsələnin Beynəlxalq Əmək Konfransının gündəliyinə daxil edilməsinin lazım olub-olmamasını həll edir.
Maddə 34
1. Əgər Beynəlxalq Əmək Konfransı bu Konvensiyanı tam yaxud qismən dəyişdirən yeni konvensiyanı
qəbul edərsə və yeni konvensiyada əkslik nəzərdə tutulmayıbsa, onda:
a) yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanın təşkilatın hər hansı bir üzvü tərəfindən ratifikasiyası, 30-cu maddənin
müddəalarından asılı olmayaraq, yeni, dəyişdirilmiş konvensiyasının qüvvəyə minməsi şərti ilə, bu
Konvensiyanın tarixə salınmadan avtomatik ləğv edilməsinə səbəb olur;
b) yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən, bu Konvensiyanın təşkilatın
üzvləri tərəfindən ratifikasiya edilməsi mümkün deyildir.
2. Bu Konvensiya, təşkilatın onu ratifikasiya etmiş, lakin yeni, dəyişdirilmiş konvensiyanı ratifikasiya
etməmiş üzvləri üçün forma və məzmununa görə qüvvədə qalır.
Maddə 35
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
Əməyin təftişi haqqında 1947-ci il Konvensiyasına
1995-ci il PROTOKOLU
Beynəlxalq Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən Cenevrədə çağırılmış və 1995-ci il iyunun 6da özünün səksən ikinci sessiyasına toplaşmış Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransı «Əməyin
təftişi haqqında» 1947-ci il Konvensiyasının müddəalarının yalnız sənaye və ticarət müəssisələrinə tətbiq
edildiyini, «Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında» 1969-cu il Konvensiyasının müddəalarının
kommersiya və qeyri-kommersiya kənd təsərrüfatı müəssisələrinə tətbiq edildiyini, «Əməyin təhlükəsizliyi
və gigiyenası haqqında» 1981-ci il Konvensiyasının müddəalarının dövlət xidməti də daxil olmaqla iqtisadi
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fəaliyyətin bütün sahələrinə tətbiq edildiyini nəzərə alaraq, qeyri-kommersiya xidmətləri sahəsində
əməkçilərin məruz qala biləcəkləri bütün təhlükələri və bu sahəyə, «Əməyin təftişi haqqında» 1947-ci il
Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş əmək müfəttişliyi sisteminin, yaxud onunla eyni dərəcədə səmərəli və
ədalətli əmək müfəttişliyi sisteminin şamil edilməsinin vacibliyini, sessiyanın gündəliyinin altıncı bəndi
olan, qeyri-kommersiya xidmətləri sahəsində fəaliyyətə aid bir sıra təklifləri qəbul etməyi qərara alaraq, bu
təkliflərə «Əməyin təftişi haqqında» 1947-ci il Konvensiyasına protokol forması verməyi qət edərək,
«Əməyin təftişi haqqında 1947-ci il Konvensiyasına 1995-ci il Protokolu» adlandırılacaq aşağıdakı
Protokolu min doqquz yüz doxsan beşinci il iyun ayının iyirmi ikinci günündə qəbul edir.
I BÖLMƏ
QÜVVƏ DAİRƏSİ, TƏYİN VƏ TƏTBİQ
Maddə 1
1. Bu Protokolu ratifikasiya edən hər bir üzv-dövlət «Əməyin təftişi haqqında» 1947-ci il
Konvensiyasının (sonradan «Konvensiya» adlanacaq) müddəalarının qeyri-kommersiya xidmətləri
sahəsində fəaliyyətə tətbiq edilməsi haqqında öhdəlik götürür.
2. «Qeyri-kommersiya xidmətləri sahəsində fəaliyyət» termini Konvensiyaya tətbiqdə sənaye və
ticarət müəssisələri və təşkilatları hesab edilməyən bütün növ müəssisə və təşkilatlarda həyata keçirilən
fəaliyyəti əhatə edir.
3. Bu Protokol hələ ki Konvensiyanın qüvvə dairəsinə düşməyən bütün müəssisə və təşkilatlara tətbiq
edilir.
Maddə 2
1. Bu Protokolu ratifikasiya edən üzv-dövlət, aşağıdakı qrupların hər hansı birinə Konvensiyanın tətbiq
edilməsinin mühüm problemlər yarada biləcəyi təqdirdə, onları, ratifikasiya haqqında rəsmi sənədə əlavə
edilən bəyannamə vasitəsilə tamamilə və ya hissə-hissə protokolun qüvvə dairəsindən çıxara bilər:
a) dövlət idarəsinin mühüm milli (federal) orqanlarını;
b) silahlı qüvvələr, hərbi qulluqçular və mülki heyət də daxil olmaqla;
c) polis və digər ictimai təhlükəsizlik orqanlarını;
d) islah müəssisələrini, həbsxana heyəti və işlə məşğul olan məhkumlar da daxil olmaqla.
2. Üzv-dövlət 1-ci bənddə göstərilən imkandan istifadə etməmişdən əvvəl, daha çox səlahiyyətli
işəgötürənlər və əməkçi təşkilatları ilə və yaxud belə təşkilatlar olmadıqda, marağı olan işəgötürənlər və
əməkçilərin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparır.
3. 1-ci bəndə uyğun olaraq, bəyannamə vermiş üzv-dövlət, həmin Protokolun ratifikasiyasından sonra
Konvensiyanın tətbiqi haqqında Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə müvafiq
olaraq, təqdim etdiyi birinci məruzəsində mövcud olan istisnaların səbəblərini göstərməli və imkan
daxilində, bu qaydada istisna təşkil edən bütün obyektlərdə alternativ təftiş tədbirləri həyata keçirməyi
nəzərdə tutmalıdır. Sonrakı məruzələrdə o, protokolun müddəalarının onlara tətbiq olunması məqsədi ilə
mümkün olan bütün tədbirləri göstərməlidir.
4. 1-ci bəndə uyğun olaraq bəyannamə vermiş üzv-dövlət istənilən vaxtda onun məzmununu dəyişə və
yaxud bu maddənin şərtlərinə uyğun olaraq onu növbəti bəyannamə vasitəsi ilə ləğv edə bilər.
Maddə 3
1. Bu Protokolun müddəaları milli qanunvericilik vasitəsi ilə və ya milli təcrübəyə uyğun olan digər
vasitələrdən istifadə edilməklə tətbiq olunur.
2. Bu Protokolun tətbiqi məqsədi ilə görülən tədbirlər, daha çox səlahiyyətli işəgötürənlər və əməkçi
təşkilatları ilə və ya belə təşkilatlar olmadıqda, marağı olan işəgötürənlər və əməkçilərin nümayəndələri ilə
məsləhətləşmələr prosesində hazırlanır.
II BÖLMƏ
XÜSUSİ QAYDA
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Maddə 4
1. Üzv-dövlət dövlət idarəetmə strukturunda, başlıca milli (federal) orqanlarında, silahlı qüvvələrdə,
polisdə və ictimai təhlükəsizlik funksiyalarını icra edən digər orqanlarda, habelə islah müəssisələrində iş
yerlərinin təftişinin aparılmasının xüsusi qaydasını tətbiq edə bilər. Bu qayda Konvensiyanın 12-ci
maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, əmək müfəttişlərinin səlahiyyətlərini tənzimləmək üçün tətbiq olunur.
Bu qaydanın əhatə dairəsi aşağıdakılara aiddir:
a) yalnız əvvəlcədən müvafiq icazə almış müfəttişlərin buraxılmasına;
b) təftişin təyin olunmuş vaxtda aparılmasına;
c) məxfi sənədlərin təqdim edilməsini tələb etmək səlahiyyətinə;
d) məxfi sənədlərin otaqdan çıxarılmasına;
e) material və maddələrin nümunələrinin götürülməsi və onların tədqiqi.
2. Üzv-dövlət silahlı qüvvələrdə, polisdə və ictimai təhlükəsizlik funksiyalarını icra edən digər
orqanlarda iş yerlərinin təftişinin xüsusi qaydasını tətbiq edə bilər. Bunun məqsədi qeyd olunan orqanlarda
təftiş aparan əmək müfəttişlərinin səlahiyyətlərinə məhdudiyyət və ya bir neçə məhdudiyyətlərin
qoyulmasından ibarətdir. Bu məhdudiyyətlər aşağıdakılardır:
a) manevr və ya təlimlər zamanı təftiş aparılmasına məhdudiyyət;
b) ön xətdə yerləşən hissələrin təftişinin və yaxud hərbi əməliyyatlar zamanı təftişin aparılmasına
məhdudiyyət və ya qadağa;
c) elan edilmiş gərginlik dövrlərində təftişin aparılmasına məhdudiyyət və ya qadağa;
d) hərbi məqsədlərlə partlayıcı maddələr və silahların daşınmasına dair təftişin aparılmasına
məhdudiyyət.
3. Elan edilmiş gərginlik dövrlərində təftişə məhdudiyyətlərin qoyulması məqsədi ilə üzv-dövlət islah
müəssisələrində iş yerlərinin təftişinin aparılmasının xüsusi qaydasını tətbiq edə bilər.
4. Üzv-dövlət 1, 2 və 3-cü bəndlərdə nəzərdə tutulmuş xüsusi qayda imkanlarından istifadə
etməmişdən əvvəl, daha çox səlahiyyətli işəgötürənlər və əməkçi təşkilatları ilə və ya belə təşkilatlar
olmadığı halda, marağı olan işəgötürənlər və əməkçilərin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparmalıdır.
Maddə 5
Üzv-dövlət yanğının söndürülməsi və ya xilasetmə, yaxud digər fövqəladə xarakterli əməliyyatların
gedişi zamanı təftişə məhdudiyyətlərin qoyulması məqsədi ilə, yanğın və digər xilasetmə xidmətlərində iş
yerlərinin təftişinin aparılmasının xüsusi qaydasını tətbiq edə bilər. Belə hallarda əmək müfəttişliyi
orqanları vaxtaşırı olaraq və hər böyük hadisədən sonra belə əməliyyatların gedişinin öyrənilməsini həyata
keçirirlər.
Maddə 6
Əmək müfəttişliyi orqanları potensial təhlükəli işlərin görülməsi üçün peşə hazırlığı gedişində yaranan
təhlükələrin minimuma endirilməsinə dair səmərəli tədbirlərin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar tövsiyələr
vermək imkanına malik olmalı və belə tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarətdə iştirak etməlidirlər.
III BÖLMƏ
YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 7
1. Üzv-dövlət bu Protokolun ratifikasiyası haqqında rəsmi bildirişin qeydə alınması üçün Beynəlxalq
Əmək Bürosunun Baş direktoruna göndərməklə, bu Protokolu Konvensiya ilə eyni vaxtda və yaxud onun
ratifikasiyasından sonra istənilən zaman ratifikasiya edə bilər.
2. Protokol, təşkilatın iki üzvünün ratifikasiya haqqında sənədləri Baş direktor tərəfindən qeydə
alındıqdan on iki ay sonra qüvvəyə minir. Sonralar bu Protokol, Təşkilatın hər bir üzvü üçün onun
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ratifikasiya haqqında sənədləri qeydə alındığı tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir və sonra Konvensiya
müvafiq üzv-dövlət üçün bu Protokolun 1-6-cı maddələri ilə birlikdə qüvvəyə minir.
Maddə 8
1. Təşkilatın bu Protokolu ratifikasiya etmiş hər bir üzvü, onun qüvvəyə mindiyi ilk andan onillik
müddət keçdikdən sonra, onu Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna qeydə alınması məqsədi ilə
göndərilmiş ləğvetmə aktı vasitəsi ilə ləğv edə bilər. Ləğvetmə, ləğvetmə aktı qeydə alındından bir il sonra
qüvvəyə minir.
2. Təşkilatın bu Protokolu ratifikasiya etmiş hər bir üzvü əvvəlki bənddə qeyd edilmiş onillik müddət
keçdikdən sonrakı bir il ərzində bu maddədə nəzərdə tutulmuş ləğvetmə hüququndan istifadə etmədikdə,
növbəti onillik müddətə onunla bağlı olur və sonralar bu Protokolu hər onillik müddət keçdikdən sonra bu
maddədə təsbit olunmuş qaydada ləğv edə bilər.
Maddə 9
1. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bütün üzvlərini,
təşkilatın üzvlərindən aldığı ratifikasiya haqqında bütün sənədlərin və ləğvetmə aktlarının qeydə alınması
barədə xəbərdar edir.
2. Baş direktor, bu Protokolun qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan ratifikasiya haqqında aldığı ikinci
sənədin qeydə alınmasını təşkilatın üzvlərinə xəbər verərək, onların diqqətini bu Protokolun qüvvəyə
mindiyi tarixə cəlb edir.
3. Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoru bu Protokolun ratifikasiyası haqqında bütün sənədlərə
və ləğvetmə aktlarına aid müfəssəl məlumatları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci
maddəsinə müvafiq olaraq, qeydə alınmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərilir.
Maddə 10
Bu Konvensiyanın ingilis və fransız mətnləri eyni qüvvəyə malikdir.
1.

Qüvvəyə mindiyi tarix: 7 aprel 1950-ci il.
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"Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası haqqında" 1958-ci il 10
iyun tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 734-IQ

2191

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2192

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2193

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2194

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2195

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2196

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2197

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

«Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və
onun məhv edilməsi haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası «Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılması və tətbiq edilməsinin
qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında» 1992-ci il 30 noyabr tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 735-IQ

2198

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan Respublikasının "Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi,
ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında"
BMT-nin Konvensiyasına qoşulması barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1998-ci il iyunun 25-də Danimarkanın Orxus şəhərində imzalanmış "Ətraf mühit ilə bağlı
məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət
məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında" BMT-nin Konvesiyasına Azərbaycan Respublikası aşağıdakı
qeyd-şərtlə qoşulsun:
"Azərbaycan Respublikası "bu Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 2-ci bəndinin "b" yarımbəndində
göstərilmiş prosedur qaydalarının tətbiqinə tərəfdardır".
2. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 736-IQ

2199

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2200

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2201

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2202

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2203

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2204

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2205

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2206

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2207

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2208

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2209

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2210

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2211

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2212

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2213

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2214

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2215

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2216

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2217

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2218

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2219

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2220

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2221

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2222

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2223

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2224

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2225

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2226

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2227

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2228

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2229

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi
haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikkasının Milli Məclisi qərarar alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin
əvəzinin ödənilməsi haqqında" 1952-ci il 7 oktyabr tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 738-IQ

2230

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2231

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2232

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2233

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2234

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2235

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2236

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2237

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2238

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2239

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2240

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2241

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2242

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2243

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2244

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2245

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2246

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2247

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2248

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi
haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsi barədə" Protokola qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Rsepublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin
əvəzinin ödənilməsi haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsi barədə" 1978-ci il 23 sentyabr tarixli
Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə miinr.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 739-IQ

2249

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2250

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2251

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2252

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2253

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2254

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2255

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2256

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2257

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2258

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə
haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər
əleyhinə mübarizə haqqında" 1971-ci il 23 sentyabr tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 740-IQ

2259

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2260

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2261

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2262

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2263

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2264

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2265

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2266

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2267

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə
haqqında" Konvensiyanı tamamlayan beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda
qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında" Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər
əleyhinə mübarizə haqqında" Konvensiyanı tamamlayan beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən
aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında" 1988-ci il 24 fevral tarixli
Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 741-IQ

2268

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2269

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2270

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2271

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2272

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Hava gəmiləri üzərində hüquqların beynəlxalq miqyasda tanınması haqqında" Konvensiyaya
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Hava gəmiləri üzərində hüquqların beynəlxalq miqyasda tanınması
haqqında" 1948-ci il 19 iyun tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 742-IQ

2273

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2274

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2275

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2276

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2277

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2278

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2279

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2280

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2281

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2282

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının "Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında" 1979-cu il
18 dekabr tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 743-IQ

2283

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2284

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2285

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2286

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2287

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2288

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2289

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2290

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında"
1970-ci il 16 dekabr tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 744-IQ

2291

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2292

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2293

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2294

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2295

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2296

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2297

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Plastik partlayıcı maddələri aşkar etmək məqsədi ilə onlara nişan vurulması haqqında"
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Plastik partlayıcı maddələri aşkar etmək məqsədi ilə onlara nişan
vurulması haqqında" 1991-ci il 1 mart tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 746-IQ

2298

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2299

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2300

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2301

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2302

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2303

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2304

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2305

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2306

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2307

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikaisyası üçün"
1929-cu il 12 oktyabr tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 747-IQ

2308

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2309

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2310

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2311

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2312

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2313

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2314

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2315

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2316

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2317

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2318

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2319

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2320

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2321

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2322

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün" Konvensiyaya düzəlişlər
haqqında” Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün"
Konvensiyaya düzəlişlər haqqında" 1955-ci il 28 sentyabr tarixli Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 748-IQ

2323

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2324

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2325

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2326

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2327

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2328

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2329

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2330

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2331

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2332

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2333

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslərin həyata keçirdikləri beynəlxalq hava daşımalarına aid
bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasına" Əlavə Konvensiyaya qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1929-cu il 12 oktyabr tarixli "Müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslərin
həyata keçirdikləri beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava
Konvensiyasına" 1961-cı il 18 sentyabr tarixli Əlavə Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 749-IQ

2334

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2335

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2336

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2337

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2338

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2339

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2340

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiya üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 1 nömrəli Əlavə Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün
Varşava Konvensiyasının" dəyişdirilməsi haqqında" 1975-ci il 25 sentyabr tarixli 1 nömrəli Əlavə
Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 750-IQ

2341

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2342

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2343

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2344

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2345

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2346

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 2 nömrəli Əlavə Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün
Varşava Konvensiyasının" dəyişdirilməsi haqqında 1975-ci il 25 sentyabr tarixi 2 nömrəli Əlavə
Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 751-IQ

2347

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2348

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2349

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2350

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2351

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2352

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2353

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiya üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 3 nömrəli Əlavə Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün
Varşava Konvensiyasının" dəyişdirilməsi haqqında" 1975-ci il 25 sentyabr tarixli 3 nömrəli Əlavə
Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 752-IQ

2354

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2355

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2356

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2357

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2358

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2359

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2360

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2361

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiya üçün Varşava Konvensiyasının"
dəyişdirilməsi haqqında" 4 nömrəli Monreal Protokoluna qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün
Varşava Konvensiyasının" dəyişdirilməsi haqqında" 1975-ci il 25 sentyabr tarixli 4 nömrəli Monreal
Protokoluna qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 753-IQ
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"Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1977-ci il 30 sentyabr
tarixli Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" 1944-cü il 7 dekabr tarixli
Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1977-ci il 30 sentyabr tarixli Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 754-IQ
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"Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1980-ci il 6 oktyabr
tarixli Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" 1944-cü il 7 dekabr tarixli
Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1980-cm il 6 oktyabr tarixli Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 755-IQ
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"Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında "Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1984-cu il 10 may
tarixli Protokola qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında" 1944-cü il 7 dekabr tarixli
Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid 1984-cü il 10 may tarixli Protokola qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 756-IQ
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"Birgə kino istehsalı haqqında" Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Birgə kino istehsalatı haqqında" 1992-ci il 2 oktyabr tarixli avropa
Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 28 oktyabr 1999-cu il
№ 731-IQ
Birgə kino istehsalı haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
Strasburq, 2.X.1992
PREAMBULA
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər və Mədəniyyət üzrə Avropa Konvensiyasının iştirakçısı olan digər
dövlətlər aşağıda qeyd olunanlara tərəfdar çıxaraq,
Avropa Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında onların ümumi irsini təşkil edən ideal və
prinsipləri qorumaq və inkişaf etdirmək üçün güclü bir birliyə nail olmaqdan ibarət olduğunu nəzərə
alaraq;
yaradıcılıq azadlığının və ifadə etmək azadlığının bu prinsiplərin fundamental elementlərini təşkil
etdiyini nəzərə alaraq;
çoxsaylı Avropa ölkələrinin rəngarəng mədəniyyətinin inkişafının müdafiəsinin Mədəniyyət üzrə
Avropa Konvensiyasının əsas məqsədlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq;
rəngarəng mədəniyyətlərin yaradıcılıq və ifadə vasitəsi olan birgə kinematoqrafiya istehsalının Avropa
miqyasında daha da gücləndirilməsini nəzərə alaraq;
kino və audio-video sahəsi üzrə Nazirlər Komitəsinin tövsiyəsini və xüsusilə də Avropada audio-video
istehsalının inkişafı üzrə R (86)3 saylı Tövsiyəni əsas tutaraq bu prinsiplərin inkişaf etdirilməsini müəyyən
edərək;
yaradıcı kinematoqrafiyanın və audio-video əsərlərinin, Eurimicizin birgə istehsalının və yayılmasının
müdafiəsi üzrə Avropa fondunun yaradılmasının genişlənməkdə olan Avropa kinematoqrafiyası birgə
istehsalının inkişafına yeni bir qüvvə verilməsini nəzərə çatdıraraq;
birgə səylərin nəticəsi kimi istehsalı artırmaqla Mədəniyyət sahəsində bu məqsədə çatmaq və
bütünlükdə Avropa çoxşaxəli kinematoqrafiya birgə istehsalına uyğunlaşan qaydaları müəyyən etməyi
qərara alaraq;
ümumi qaydaların qəbul edilməsinin məhdudiyyətlərin azaldılmasına və kinematoqrafiya birgə
istehsalı sahəsində Avropada əməkdaşlığın genişləndirilməsinə gətirib çıxarmasını nəzərdə tutaraq;
aşağıdakıları qərara almışlar:
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
M a d d ə 1 . Konvensiyanın məqsədi
Bu Konvensiyanın iştirakçıları aşağıdakı təminatlara uyğun surətdə Avropa kinematoqrafiya birgə
istehsalının inkişafına təkan verilməsini təmin etməyi qərara almışlar.
M a d d ə 2 . Fəaliyyət dairəsi
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1. Bu Konvensiya Tərəflərin ərazisində yaranan çoxtərəfli birgə istehsal sahəsində Tərəflər arasındakı
münasibətləri tənzimləyəcək.
2. Bu Konvensiya tətbiq olunur:
a) Konvensiyanın üç müxtəlif Tərəfi ərazisində yaradılmış, ən azı üç birgə istehsalçının iştirak etdiyi
birgə istehsala; və
b) Konvensiyanın üç müxtəlif Tərəfi ərazisində yaradılmış, ən azı üç birgə istehsalçının iştirak etdiyi
birgə istehsala və bu Tərəflərin ərazisində yaradılmayan bir və ya daha çox birgə istehsalçını əhatə edən
birgə istehsal prosesinə. Konvensiyanın iştirakçısı olmayan dövlətlərdə əsası qoyulmuş birgə
istehsalçıların yardımının ümumi həcmi istehsalın ümumi dəyərinin 30%-dən artıq ola bilməz.
Bütün hallarda bu Konvensiya yalnız o şərtlə tətbiq oluna bilər ki, birgə istehsal əsəri 3-cü maddənin
3-cü bəndində müəyyən olunan Avropa Kinematoqrafiya əsərinin tərifinə uyğun gəlsin.
3. Konvensiyanın Tərəfləri arasında bağlanmış ikitərəfli sazişlərin müddəaları ikitərəfli birgə istehsala
tətbiq olunmaqla davam edəcəkdir.
Çoxtərəfli birgə istehsalın həyata keçirildiyi təqdirdə, bu Konvensiyanın müddəaları, onun Tərəfləri
arasındakı ikitərəfli sazişdən üstün tutulur. İkitərəfli birgə istehsalla bağlı olan müddəalar bu
Konvensiyanın müddəalarına zidd olmadıqda qüvvədə qalır.
4. Konvensiyanın iki iştirakçısı arasındakı ikitərəfli birgə istehsal münasibətlərini tənzimləyən hər
hansı sazişin olmadığı təqdirdə, əgər 20-ci maddənin şərtlərinə uyğun olaraq Tərəflərdən biri tərəfindən
qeyd-şərt edilməyibsə, Konvensiya yenə də ikitərəfli birgə istehsala müraciət edəcəkdir.
M a d d ə 3 . Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsəd və məramlarına uyğun olaraq:
a) «kinematoqrafiya əsəri» termini hər hansı uzunluq və ölçüdə olan bədii film, cizgi filmi və sənədli
film kimi, kinematoqrafiya əsəri mənasını daşıyır, hər bir İştirakçı Tərəfin ərazisindəki kino sənayesinin
qüvvədə olan müddəalarına uyğun gəlir və kinoteatrda nümayiş etdirmək üçün hazırlanır;
b) «birgə istehsalçılar» məfhumu Tərəflərin ərazisində yaradılan və birgə istehsal müqaviləsi əsasında
gerçəkləşən kinematoqrafiya istehsal şirkəti və ya istehsalçısı mənasını verəcəkdir;
c) «Avropa kinematoqrafiya əsəri» termini elə bir kinematoqrafiya əsəri mənasını verəcəkdir ki, o,
Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan II Əlavədə qeyd olunmuş şərtlərə uyğun olsun;
d) «çoxtərəfli istehsal» yuxarıda 2-ci maddənin 2-ci bəndində müəyyən olunduğu kimi ən azı üç birgə
istehsalçı tərəfindən istehsal olunan kinematoqrafiya əsəri mənasını verəcəkdir.
II fəsil
BİRGƏ İSTEHSALA TƏTBİQ OLUNAN QAYDALAR
M a d d ə 4 . Milli filmlərlə eyni hüquqa malik olma
1. Çoxtərəfli birgə istehsal məhsulu olan və bu Konvensiyanın fəaliyyət dairəsinə daxil olan Avropa
kinematoqrafiya əsərləri birgə istehsalda iştirak edən hər bir Konvensiya Tərəfinin ərazisi daxilində
qüvvədə olan qanunverici və tənzimləyici təminatlar çərçivəsində milli filmlərin təltif olunduğu
mükafatları qazanmaq hüququna malikdir.
2. Mükafatlar həmin iştirakçının ərazisində qüvvədə olan qanunverici və tənzimləyici təminatlar
vasitəsi ilə yaradılan müvafiq şərtlər və məhdudiyyətlər çərçivəsində və Konvensiyanın təminatlarına
müvafiq surətdə iştirakçı Tərəf tərəfindən onun ərazisində yaradılan hər bir birgə istehsalçıya veriləcəkdir.
M a d d ə 5 . Birgə istehsal statusunu almaq üçün şərtlər
1. Hər hansı birgə istehsal məhsulu olan kinematoqrafiya işi birgə istehsalçıların aid olduğu Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən təqdim olunmalıdır ki, bu da səlahiyyətli orqanlar arasında I Əlavədə
nəzərdə tutulan prosedurlar da nəzərə alınmaqla məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra həyata keçirilir. Bu
Əlavə Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edəcəkdir.
2. Birgə istehsal statusu almaq üçün ərizələr I Əlavədə nəzərdə tutulmuş ərizəvermə proseduruna
uyğun surətdə təsdiq üçün səlahiyyətli orqanlara təqdim olunacaqdır. Bu təsdiqləmə, bədii, maliyyə və ya
texniki məsələlərlə əlaqədar ilkin öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə imkan olmadığı hallar istisna olmaqla,
son qərar xarakteri daşıyır.
3. Zorakılığı və ya açıq surətdə insan şərəfinin alçaldılmasını təbliğ edən açıq-aşkar pornoqrafik
xüsusiyyətli layihələrə birgə istehsal statusu tətbiq edilə bilməz.
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4. Birgə istehsalçı statusunun verdiyi üstünlüklər adekvat texniki və maliyyə təşkilatları olan və
müvafiq professional səviyyəyə malik olan birgə istehsalçılara təqdim olunacaqdır.
5. Müqavilədə tərəf kimi çıxış edən hər bir dövlət imzalanma vaxtı və ya təsdiq etmə, qəbul etmə,
bəyənilmə və ya əlavə olunma zamanı hazırlanmış bəyannamə vasitəsi ilə 2-ci bənddə xatırladılan
səlahiyyətli orqanları müəyyənləşdirir. Bu bəyannamə başqa hər vaxt dəyişdirilə bilər.
M a d d ə 6 . Birgə istehsalçıların qoyduğu məbləğlərin qarşılıqlı nisbəti
1. Çoxtərəfli birgə istehsal zamanı birgə istehsalçı tərəfindən qoyulan məbləğin həcmi kinematoqrafiya
əsərlərinin ümumi istehsal dəyərinin 10%-dən az və 70%-dən çox hissəsini təşkil edə bilməz. Minimal
məbləğ 20% az olduqda maraqlı Tərəf milli istehsalın dəstəklənməsi layihələrinin əldə olunmasına qarşı
fəaliyyəti azaltmaq və ya müəyyən həddə saxlamaqla bağlı müəyyən ölçülər götürə bilər.
2. Bu Konvensiyanın qüvvəsi iki iştirakçı dövlət arasındakı sazişə yönəldikdə 2-ci maddənin 4-cü
bəndinin təminatlarına uyğun olaraq birgə istehsalçı tərəfindən qoyulan məbləğin həcmi kinematoqrafiya
əsərinin ümumi istehsal dəyərinin 20%-dən az və 80%-dən çox ola bilməz.
M a d d ə 7 . Birgə istehsalçıların hüquqları
1. Birgə istehsal müqaviləsi hər bir birgə istehsalçıya orijinal şəkillər və səs neqativlərinin şərikli
sahibliyinin təminatını verməlidir. Bu müqavilədə neqativ hər şərikin razılaşdığı yerdə saxlanılmasını və
hər birinin bu yerə rahat gəlişini təmin edən müddəa nəzərdə tutulmalıdır.
2. Birgə istehsal müqaviləsi hər bir birgə istehsalçıya, həmçinin interneqativ və ya hər hansı digər
dublikasiya vasitəsinə olan hüququn təminatını verməlidir.
M a d d ə 8 . Texniki və bədii iştirak
1. Birgə istehsalçıların hər birinin qoyduğu məbləğə effektiv texniki və bədii iştirak daxildir. Prinsipcə
Tərəfləri bir-birinə bağlayan beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq birgə istehsalçıların yaradıcı, texniki və
bədii heyət, çəkiliş heyəti və xidmətə müvafiq surətdə qoyduğu məbləğlər onların sərmayələrinə
proporsional olmalıdır.
2. İştirakçıların beynəlxalq öhdəlikləri və əsərin çəkilişində istifadə olunmuş ssenari, texniki heyət və
sənətkarların tərkibini birgə istehsalatda tərəf-müqabil olan dövlətlərin vətəndaşları təşkil etməlidir və
hazır məhsul normal olaraq həmin dövlətlərdə realizə olunmalıdır.
M a d d ə 9 . Maliyyə birgə istehsalı
1. 8-ci maddənin müddəalarında və iştirakçı dövlətlərdə qüvvədə olan qanun və qaydalarda qeyd
olunmuş spesifik şərtlərə və məhdudiyyətlərə baxmayaraq, birgə istehsalçılara aşağıdakı şərtləri ödədikdə
bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq surətdə birgə istehsalçı statusu verilə bilər:
a) bir və ya daha çox azhəcmli və özü də maliyyə yardımlarını birgə istehsal müqaviləsinə uyğun
olaraq hər bir dövlətin payının istehsalının ümumi dəyərinin 10%-dən az və ya 25%-dən çox olmaması
şərti ilə daxil etmiş olsun;
b) effektiv texniki və bədii yardımlar edən və ölkəsində milli əsər kimi tanınması üçün kinematoqrafiya
əsərinə xüsusi şərait yarada bilən daha çox birgə istehsalçıları daxil etmiş olsun;
c) Avropa mənsubiyyətinin təkamülünə kömək etmiş olsun;
d) istehsal hazır məhsulun yayılmasına dair müddəaların daxil olduğu birgə istehsal müqavilələrinin
tərkib hissəsini təşkil etmiş olsun.
2. Birgə istehsalın maliyyə aspektləri o zaman birgə istehsal statusu ala bilər ki, səlahiyyətli orqanlar
hər bir ayrıca fərdi işlə bağlı öz razılıqlarını, xüsusilə də 10-cu maddənin müddəalarını nəzərə almaqla
vermiş olsunlar.
M a d d ə 1 0 . Ümumi tarazlıq
1. İştirakçı dövlətlərin kinematoqrafiya sahəsində qurduqları münasibətlərdəki ümumi tarazlıq həm
sərmayənin ümumi həcminə, həm də birgə istehsal prosesində iştirak edən bədii və texniki heyətə
münasibətdə qorunmalıdır.
2. Məqsədyönlü şəkildə müəyyən olunmuş müddətdə hər hansı bir iştirakçı dövlət bir və ya bir neçə
iştirakçı ilə qurduğu birgə istehsal münasibətlərində çatışmazlıq qeydə alarsa, öz mədəni mənsubiyyətini
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qorumaq məqsədi ilə tarazlaşdırılmış kinematoqrafiya münasibətləri iştirakçı dövlətlər tərəfindən bərpa
olunanadək müvafiq birgə istehsalın bəyənilməsi qüvvədən düşmüş hesab olunacaqdır.
M a d d ə 1 1 . Səfər və fəaliyyət iqamətgahı
Qüvvədə olan qanun və qaydalara və beynəlxalq öhdəliklərə müvafiq olaraq hər bir iştirakçı dövlət öz
ərazisində birgə istehsalda iştirak edən digər iştirakçı dövlətlərdən olan texniki və bədii heyətin işləməsinə
icazə təqdim etdiyi kimi səfər etmək və fəaliyyət göstərmək üçün olan iqamətgah məsələlərini həll
etməlidir.
M a d d ə 1 2 . Birgə istehsalçı dövlətlərin kreditləri
1. Birgə istehsalçı dövlətlər birgə istehsal olunan kinematoqrafiya işlərinə kreditlər ayıracaqlar.
2. Bu ölkələrin adları kredit sənədlərinin başlıqlarında, bütün təbliğat vasitələrində və yardım
materialında və kinematoqrafiya əsəri nümayiş etdirildikdə aydın surətdə qeyd olunmalıdır.
M a d d ə 1 3 . İxrac
Birgə istehsal olunmuş kinematoqrafiya əsərləri kinematoqrafiya əsərlərinin idxalını müəyyən həddə
həyata keçirən ölkəyə ixrac olunduqda və birgə istehsalçı olan iştirakçı dövlətdən biri idxal edən ölkəyə
öz kinematoqrafiya əsərlərinin sərbəst daxil olması üçün hüquqa malik deyildirsə:
a) kinematoqrafiya əsəri normal olaraq geniş sayda iştirakçıya malik olan dövlətin payına əlavə
ediləcəkdir;
b) müxtəlif ölkələrdən bərabər iştirakı ehtiva edən kinematoqrafiya əsəri ilə əlaqədar olan hallarda isə
kinematoqrafiya əsəri idxal edən ölkəyə ən yaxşı ixrac imkanlarına malik ölkənin hesabına əlavə
olunacaqdır;
c) yuxarıda a və b bəndlərində qeyd olunan müddəalar əsasında fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkün
olduqda kinematoqrafiya əsəri direktoru təqdim etmiş Tərəfin hesabına daxil ediləcəkdir.
M a d d ə 1 4 . Dillər
Birgə istehsal statusuna müvafiq surətdə iştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanı onun ərazisində əsası
qoyulmuş birgə istehsalçıdan kinematoqrafiya əsərinin yekun variantını həmin Tərəfin dillərindən birində
tələb edə bilər.
M a d d ə 1 5 . Festivallar
Birgə istehsalçılar başqa şəkildə müəyyən etmədikləri təqdirdə, birgə istehsal olunmuş
kinematoqrafiya əsərini əksər birgə istehsalçıların yaratmış olduğu Tərəf, bərabər maliyyə iştirakı zamanı
isə direktoru təqdim edən Tərəf bütün festivallarda nümayiş etdirməlidir.
III fəsil
YEKUN MÜDDƏALARI
M a d d ə 1 6 . İmzalama, təsdiq etmə, qəbul etmə, bəyənmə
1. Bu Konvensiya öz razılıqlarını aşağıdakı öhdəlikləndirmə vasitələri ilə bildirən Avropa Şurasının
üzv dövlətləri və Mədəniyyət üzrə Avropa Konvensiyasının digər iştirakçı dövlətləri tərəfindən imza
atmağa açıq olacaqlar:
a) qeyd-şərtsiz təsdiq etmə, qəbul etmə və bəyənmə formasında imzalama; və ya
b) sonradan təsdiq etmə, qəbul etmə və ya bəyənmə ilə nəticələnən, təsdiq etmə, qəbul etmə və
bəyənmə üçün predmet olan imzalama.
2. Təsdiqnamə, qəbul etmə və ya bəyənmə sənədi Avropa Şurasının Baş Katibliyinə saxlanmağa
veriləcəkdir.
M a d d ə 1 7 . Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiyanın Avropa Şurasının üzv dövlətlərindən ən azı dördünün daxil olduğu beş dövlətin
16-cı maddənin müddəalarına uyğun surətdə bu Konvensiyanın öhdəliklərini qəbul etməyə razılıqlarını
bildirdikləri tarixdən üç aylıq müddət keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
2. Konvensiyanın öhdəliklərinə öz razılığını bildirən hər hansı imza atan dövlətə münasibətdə bu
Konvensiya imzalama və ya təsdiqnamənin, qəbul etmə və bəyənmə sənədlərinin saxlanmağa verildiyi
tarixdən üç aylıq müddət keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
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M a d d ə 1 8 . Üzv olmayan dövlətlərin qoşulması
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurası Statutunun 20 d maddəsində qeyd olunduğu
tərzdə əksəriyyət tərəf və Nazirlər Komitəsində təmsil olunmaq hüququna malik müqaviləni imzalayan
dövlətlərin nümayəndələrinin yekdil səsverməsi əsasında qəbul olunan qərar vasitəsi ilə Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının və eləcə də Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olmayan hər hansı Avropa
dövlətini bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Hər hansı qoşulan dövlət və ya Avropa İqtisadi Birliyinə münasibətdə bu Konvensiya ona qoşulma
haqqında sənədin Avropa Şurasının Baş Katibliyində saxlanmağa verildiyi tarixdən 3 aylıq müddət
keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
M a d d ə 1 9 . Ərazi
1. İstənilən dövlət imzalama və ya təsdiq etmə, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma sənədinin
saxlanılmağa verildiyi vaxt bu Konvensiyanın yönələcəyi ərazi və əraziləri dəqiq müəyyənləşdirə bilər.
2. Hər hansı iştirakçı istənilən sonrakı tarixdə Avropa Şurasının Baş Katibliyinə ünvanlanmış
bəyannamə ilə Konvensiyanın yönəldiyi ərazini genişləndirə bilər. Bu əraziyə münasibətdə Konvensiya
Baş katib tərəfindən belə bir bəyannamənin əldə olunduğu tarixdən 3 aylıq müddət keçdikdən sonra gələn
ayın birinci günü qüvvəyə minəcəkdir.
3. İki əvvəlki bənddə göstərildiyi kimi hazırlanmış hər hansı bəyannamə orada müəyyən olunmuş hər
hansı əraziyə münasibətdə Baş Katibliyə ünvanlanmış bildiriş əsasında qüvvədən salına bilər.
Qüvvədən düşmə belə bir bildirişin Baş Katiblik tərəfindən alındığı tarixdən 3 aylıq müddət keçdikdən
sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minəcəkdir.
M a d d ə 2 0 . Qeyd-şərtlər
1. İstənilən dövlət imzalama və ya təsdiq etmə, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma vaxtı 4-cü
maddənin onun bir və ya bir neçə iştirakçı dövlətlə qurduğu ikitərəfli birgə istehsal münasibətlərinə
yönəlmədiyini elan edə bilər.
Bundan başqa, o, 9-cu maddənin 1-ci a bəndində qeyd olunandan fərqli surətdə maksimum iştirakçı
payını müəyyən etmək hüququnu özündə saxlaya bilər. Bundan başqa heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
2. Yuxarıdakı bənddə qeyd olunduğu tərzdə qeyd-şərt edən istənilən iştirakçı dövlət Avropa Şurasının
Baş Katibliyinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsi ilə həmin qeyd-şərti bütövlükdə və ya müəyyən hissədə
qüvvədən sala bilər. Bu qüvvədən salma Baş Katiblik tərəfindən belə bir notifikasiyanın əldə olunduğu
tarixdən etibarən qüvvəyə minəcəkdir.
M a d d ə 2 1 . Müqaviləyə xitam verilməsi
Hər hansı iştirakçı dövlət istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibliyinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsi
ilə bu Konvensiyaya birtərəfli qaydada xitam verə bilər.
Belə bir xitam vermə bildirişi Baş Katiblik tərəfindən əldə olunduğu tarixdən altı aylıq müddət
keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
M a d d ə 2 2 . Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibliyi bu Konvensiyaya qoşula bilən və ya aşağıdakı şəkildə hərəkət etməyə
dəvət oluna bilən Şuranın üzv dövlətlərini, o cümlədən hər hansı digər dövlət və Avropa İqtisadi Birliyini
aşağıdakılar barədə xəbərdar edə bilər:
a) hər hansı imzalama;
b) təsdiqnamənin, qəbul etmə, bəyənmə və ya qoşulma sənədinin saxlanmağa verilməsi;
c) 17, 18 və 19-cu maddələrə müvafiq olaraq Konvensiyanın qüvvəyə minməsinin hər hansı tarixi;
d) 5-ci maddənin 5-ci bəndinə müvafiq surətdə hazırlanmış hər hansı bəyannamə;
e) 21-ci maddəyə müvafiq surətdə elan olunan xitam vermə;
f) Bu Konvensiya ilə əlaqədar olan bildiriş və ya məlumatlandırma formasında hər hansı digər akt.
Təsdiqləmək məqsədi ilə aşağıda imza atanlar bu Konvensiyanı səlahiyyətli olaraq imzalamışlar.
Strasburqda, 2 oktyabr 1992-ci ildə ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni qüvvəyə malik olan
bir nüsxədə imzalanmışdır, həmin nüsxə saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının arxivinə təhvil verilir.
Avropa Şurasının Baş Katibliyi 16-cı maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan dövlətləri, o cümlədən hər
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hansı digər dövləti və Avropa İqtisadi Birliyini, bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət oluna bilən qurumlar
kimi nəzərdə tutaraq, təsdiq olunmuş nüsxələri onlara təqdim etməlidir.
ƏLAVƏ 1
Ərizə vermə proseduru
Bu Konvensiyanın təminatlarından faydalanmaq üçün iştirakçı dövlətlərdə yaranmış birgə istehsalçılar
fəaliyyətə başlamazdan 2 ay əvvəl birgə istehsal almaq üçün ərizəni təqdim etməli və aşağıda siyahısı
verilmiş sənədləri daxil etməlidir. Bu sənədlər səlahiyyətli orqanlara onlara müvafiq sayda çatdırılmalıdır
ki, fəaliyyətə başlamazdan ən azı 1 ay əvvəl digər Tərəflərin müvafiq orqanlarına da təqdim edilməsi
mümkün olsun:
müəlliflik hüququnun alınması haqqında müqavilənin və ya əsərin kommersiya məqsədli istismarı
üçün müəlliflik hüququnun alınması haqqında hər hansı digər sübutedici sənədin surəti; təfsilatlı
ssenari; cəlb olunmuş ölkələrin hər biri tərəfindən texniki və bədii yaradıcıların siyahısı; dəqiq
hesablanmış və təfsilatlı maliyyə planı; kinematoqrafiya əsərinin istehsal cədvəli; birgə istehsalçılar
arasında bağlanmış birgə istehsal müqaviləsi, bu müqavilə ölkələr arasında ərazi məsələləri və məhsulun
yayılmasını nizamlayan bəndləri əhatə etməlidir.
Ərizə və digər sənədlər mümkünsə təqdim olunan səlahiyyətli orqanların mənsub olduğu dildə
verilməlidir.
Səlahiyyətli milli orqanlar digərlərinə ərizə və daxil olmuş digər sənədlər alındıqca göndərilməlidir.
Kiçik həcmdə maliyyə vəsaiti ilə iştirakçı olan dövlətin səlahiyyətli orqanı yalnız böyük həcmli maliyyə
vəsaiti ilə iştirakçı olan dövlətin səlahiyyətli orqanı öz münasibətini bildirdikdən sonra bəyənməyə dair
münasibətini müəyyənləşdirə bilər.
ƏLAVƏ 2
1. Kinematoqrafiya işi aşağıda göstərilmiş Avropa elementlərinin cədvəlinə uyğun olaraq mümkün
ümumi 19 əlamətdən ən azı 15-ni ödədikdə 3-cü maddənin 3-cü bəndinin məğzinə əsasən Avropa əsəri
kimi qiymətləndirilir.
2. Ssenarinin tələblərinə cavab verdikdə səlahiyyətli orqanlar birgə məsləhətləşdikdən və əsərin
Avropa mənsubiyyətini əks etdirdiyi qənaətinə gəldikdən sonra tələb olunan 15 normal əlamətdən az
əlamətə malik olduqda, belə əsərə birgə istehsal statusu verə bilərlər.
Avropa elementləri
Yaradıcı qrup
Direktor
Ssenari müəllifi
Bəstəkar
İştirakçı qrup
1-ci rol
2-ci rol
3-cü rol
Texniki sənətkar qrupu
Kameraçı
Səsyazan
Rejissor
İncəsənət direktoru
Studiya və kino çəkilişi ərazisi

Əlamətlər

3
3
1
7

3
2
1
6

1
1
1
1
1
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1
6

N.B
a) 1-ci, 2-ci və 3-cü rollar iş günlərinin sayına uyğun müəyyən olunur.
b) 8-ci maddəyə müvafiq mənalar daşıyır. «Bədii» dedikdə yaradıcı və iştirakçı qrup nəzərdə tutulur.
«Texniki» termini isə texniki və sənətkarlar qrupunu nəzərdə tutur.
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"Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyasına
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında" 1979cu il 19 sentyabr tarixli Avropa Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 28 oktyabr 1999-cu il
№ 730-IQ
Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
Bern, 19.IX.1979
GİRİŞ
Avropa Şurasına üzv olan Dövlətlər və bu sənədi imzalayan digərləri,
Avropa Şurasının məqsədinin təbiətin qorunması sahəsində onun üzvləri arasında birliyin yaradılması
olduğunu nəzərə alaraq;
Avropa Şurasının təbiətin qorunması sahəsində başqa dövlətlərlə əməkdaşlıq etmək arzusunu nəzərə
alaraq;
yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların gələcək nəsillərə çatdırılmalı və qorunmasına ehtiyacı olan
estetik, elmi, mədəni, əyləndirici, iqtisadi və daxili dəyərlərdən ibarət təbii nəsil təşkil etdiyini başa
düşərək;
yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların bioloci balansın saxlanılmasında əhəmiyyətli rol oynadığını
başa düşərək;
yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların bir çox növlərinin ciddi şəkildə azalmaqda olduğunu və onların
bəzilərinin nəslinin kəsilməsi qorxusu olduğunu qeyd edərək;
təbii məskunlaşma yerlərinin qorunmasının yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların müdafiəsi və
qorunmasının mühüm tərkib hissəsi olduğunu bilərək;
yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların qorunmasının dövlətlər tərəfindən öz milli məqsəd və
proqramlarında nəzərə alınmalı olduğunu və xüsusilə onların yerli köçəri növlərini qorumaq üçün
beynəlxalq əməkdaşlıq yaratmaq lazım olduğunu başa düşərək;
dövlətlər və ya beynəlxalq orqanlar tərəfindən ümumi fəaliyyət üçün edilən geniş yayılmış tələblər,
xüsusilə 1972-ci ildə İnsanların Ətraf Mühiti mövzusuna həsr edilən Birləşmiş Millətlər Konfransı və
Avropa Şurasının Məsləhətçi Assambleyası tərəfindən ifadə edilən tələbləri nəzərə alaraq;
ətraf mühitin qorunması üzrə İkinci Avropa Hökumətləri Konfransının qəbul etdiyi 2 №-li qərarın
tələblərinə, xüsusilə canlı təbiətin qorunması sahəsində, riayət etməyi arzulayaraq,
aşağıda göstərilən məsələlər üzrə razılığa gəlmişlər:
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
1.
Bu Beynəlxalq Sazişin məqsədi yabanı bitkiləri və vəhşi heyvanları və onların təbii
məskunlaşmış yerlərini, xüsusilə qorunması bir neçə Hökumətin əməkdaşlığını tələb edən növlərini və
məskunlaşma yerlərini qorumaq və bu cür əməkdaşlığa kömək etməkdən ibarətdir.
2393

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Təhlükə altında olan və zəif növlərə, bu cür köçəri növlər daxil olmaqla, xüsusi diqqət yetirilir.
Maddə 2
Razılaşan Tərəflər iqtisadi və əyləndirici tələbləri və riskli yerlərdə vəhşi heyvanları və yabanı bitkiləri,
onların subnövlərini, müxtəlifliyini və ya formalarını nəzərə alarkən, yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların
populyasiyasını və ya onu, xüsusilə ekoloci, elm və mədəniyyət tələblərinə uyğun səviyyədə qorumaq və
ya həmin səviyyəyə uyğunlaşdırmaq üçün lazımi tədbirlər görür.
Maddə 3
1.
Hər bir Razılaşan Tərəf bu Beynəlxalq Sazişin müddəalarına uyğun olaraq, təhlükə altında olan
və zəif növlərə, xüsusilə endemik növlərə və təhlükə altında olan məskunlaşma yerlərinə xüsusi diqqət
yetirərək vəhşi heyvanlar və yabanı bitkilər və təbii məskunlaşma yerlərinin qorunması üçün dövlət
siyasətinə kömək etmək üçün addımlar atır.
2.
Hər bir Razılaşan Tərəf öz işinin planlaşdırılmasında və inkişaf prinsiplərində və ətraf mühitin
çirkləndirilməsinə qarşı nəzərdə tutulan tədbirlərdə yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların qorunması
istiqamətində iş aparacağına öhdəlik götürür.
3.
Hər bir Razılaşan Tərəf yabanı bitkilər və vəhşi heyvanların növləri və onların məskunlaşdığı
yerlərə dair biliklər əldə edilməsinə kömək edir və onların qorunmasına olan ehtiyac barədə ümumi
məlumat yayır.
II fəsil
MƏSKUNLAŞMA YERLƏRİNİN QORUNMASI
Maddə 4
1.
Hər bir Razılaşan Tərəf yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların növlərinin, xüsusilə I və II
Əlavələrdə müəyyənləşdirilən növlərin məskunlaşdığı yerlərin qorunmasını və təhlükə altında olan təbii
məskunlaşma yerlərinin qorunmasını təmin etmək üçün müvafiq və lazımi qanunvericilik və inzibati
tədbirlər görür.
2.
Razılaşan Tərəflər öz işlərinin planlaşdırılması və inkişaf prinsiplərində əvvəlki bənddə nəzərdə
tutulan sahələrin qorunması tələblərinin həyata keçirilməsini nəzərə alır ki, bu cür sahələrin pisləşməsini
aradan qaldırsın və ya bu vəziyyəti mümkün qədər minimuma endirsin.
3.
Razılaşan Tərəflər II və III Əlavələrdə müəyyənləşdirilən heyvanların köçəri növləri üçün
əhəmiyyətli olan və müvafiq olaraq onların qışlaması, yerləşməsi, artması və ya tük tökmək/qabıqdan
çıxması üçün istifadə etdikləri köçmə marşrutları ilə əlaqəli olan ərazilərin qorunmasına xüsusi diqqət
yetirəcəyinə öhdəlik götürür.
4.
Razılaşan Tərəflər bu maddədə nəzərdə tutulan təbii məskunlaşma yerləri sərhəd zonalarında
yerləşdiyi halda onları qorumaq üçün öz səylərini müvafiq şəkildə əlaqələndirməyi öhdəsinə götürür.
III fəsil
FLORA VƏ FAUNA NÖVLƏRİNİN QORUNMASI
Maddə 5
Hər bir Razılaşan Tərəf I Əlavədə müəyyənləşdirilən yabanı bitki növlərinin xüsusi olaraq
qorunmasını təmin etmək üçün müvafiq və lazımi qanunvericilik və inzibati tədbirlər görür. Bu cür
bitkilərin bilə-bilə yığılması, toplanması, kəsilməsi, kökündən çıxarılması qadağan edilir. Hər bir
Razılaşan Tərəf müvafiq şəkildə həmin növlərə malik olmağı və ya onların satışını qadağan edir.
Maddə 6
Hər bir Razılaşan Tərəf II Əlavədə müəyyənləşdirilən vəhşi heyvan növlərinin xüsusi olaraq
qorunmasını təmin etmək üçün müvafiq və lazımi qanunvericilik və inzibati tədbirlər görür. Həmin növlər
üçün aşağıda göstərilənlər xüsusilə qadağan edilir:
a) bütün növlərin bilərəkdən ovlanması və saxlanması və bilərəkdən öldürülməsi;
b) nəsil artırma və istirahət sahələrini bilə-bilə zədələmək və ya dağıtmaq;
v) vəhşi heyvanların, xüsusilə nəsil artırma, böyütmə və qış yuxusu/yay yuxusu zamanı bilə-bilə
narahat edilməsi;
q) vəhşi heyvanların yumurtalarının bilə-bilə sındırılıb-dağıdılması və ya onlardan götürülməsi və ya
onların hətta boş olmasına baxmayaraq saxlanması;
ğ) bu maddənin müddəalarının səmərəliliyini artıra bilən hallarda, heyvanlara, canlı və ya ölü halda,
içi doldurulmuş və canlıya oxşadılmış heyvanlar, onların hissə və ya törəmələri daxil olmaqla, sahib olmaq
və ya onlardan daxili ticarət məqsədi ilə istifadə etmək.
Maddə 7
2.
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1.
Hər bir Razılaşan Tərəf III Əlavədə müəyyənləşdirilən vəhşi heyvan növlərinin xüsusi olaraq
qorunmasını təmin etmək üçün müvafiq və lazımi qanunvericilik və inzibati tədbirlər görür.
2.
III Əlavədə müəyyənləşdirilən hər hansı vəhşi heyvanlardan istifadə 2-ci maddənin tələblərini
nəzərə alaraq heyvan populyasiyasını təhlükədən uzaq etmək məqsədi ilə tənzimlənir.
3.
Görüləcək tədbirlərə aşağıdakılar daxildir:
a) istifadəni tənzimləyən qadağan edilmiş fəsillər və/və ya başqa üsullar;
b) artım səviyyəsinin lazımi dərəcədə bərpa edilməsi məqsədi ilə istifadənin müvafiq olaraq müvəqqəti və
ya qismən qadağan edilməsi;
v) müvafiq olaraq canlı və ya ölü heyvanların satışı, satış üçün saxlanması, satış üçün daşınması və ya satış
üçün təklif edilməsinin tənzimlənməsi.
Maddə 8
III Əlavədə müəyyənləşdirilən vəhşi heyvan növlərinin ovlanması və ya öldürülməsi ilə əlaqədar və 9-cu
maddəyə uyğun olaraq II Əlavədə göstərilən növlərə istisnalar tətbiq edilən hallarda, Razılaşan Tərəflər
heyvanların ovlanması və ya öldürülməsinin bütün hüquq bərabərliyinin pozulması vasitələrinin, heyvan
növləri populyasiyasının qismən yox olmasına və ya onların narahatçılığına təsir edən vasitələrin və
xüsusilə IV Əlavədə göstərilən vasitələrin istifadəsini qadağan edir.
Maddə 9
1.
Hər bir Razılaşan Tərəf 4, 5, 6, 7-ci maddələrin müddəalarına və ya 8-ci maddədə göstərilən
vasitələrin istifadəsinə qoyulan qadağanlara istisnalar edə bilər, bir şərtlə ki, bu məsələnin başqa
kifayətləndirici həlli yoxdur və bu istisna nəzərdə tutulan populyasiyanın yaşamasına təsir etmir. Həmin
istisnalar aşağıdakı məqsədlər üçün edilə bilər:
flora və faunanın qorunması üçün;
məhsul, ev heyvanları, meşələr, balıq vətəgələri, əmlakın su və digər formalarının ciddi zərərlərdən
qorunması;
insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi, atmosferin təhlükəsizliyi və ya ictimaiyyətin başqa artan
maraqları üçün;
tədqiqat və təhsil, populyasiyanın yenidən artırılması, yenidən törədilməsi və lazımi şəkildə nəslini
artırmaq məqsədi ilə;
ciddi nəzarət şəraitində, seçmə ilə və məhdud dərəcədə müəyyən vəhşi heyvanların və bitkilərin az
sayda götürülməsi, saxlanması və ya başqa məqsədəuyğun istifadəsinə icazə vermək üçün.
2.
Hər bir Razılaşan Tərəf hər iki ildən bir Rəhbər Komitəyə əvvəlki bəndlərdə edilən istisnalar
barədə məlumat verir. Həmin məlumatlarda aşağıdakılar göstərilməlidir:
istisnalara məruz qalan və ya artıq məruz qalmış populyasiyalar və lazımi vaxtda cəlb edilən nümunələrin
sayı;
öldürülməsi və ya ovlanması üçün icazə verilmiş vasitələr;
bu cür istisnaların verildiyi risk şəraiti, vaxt və yer ilə əlaqədar şərtlər;
bu şərtlərin yerinə yetirildiyi barədə elan etmək, istifadə edilə bilən vasitələr, onlarla əlaqədar mövcud
məhdudiyyətlər və onların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qərarların qəbul edilməsi üçün verilən
səlahiyyət;
həyata keçirilən nəzarət.
IV fəsil
KÖÇƏRİ NÖVLƏR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 10
1. Razılaşan Tərəflər 4, 6, 7 və 8-ci maddələrdə müəyyənləşdirilən tədbirlərə əlavə olaraq II və III
Əlavələrdə göstərilən, onların ərazilərində yayılan köçəri növlərin qorunması üçün səylərini
əlaqələndirmək üzrə öhdəlik götürür.
2. Razılaşan Tərəflər 7-ci maddənin 3a bəndində müəyyənləşdirilmiş qadağan edilmiş fəsillər və/və ya
digər istifadəni tənzimləyən qaydaların III Əlavədə müəyyənləşdirilən köçəri növlərə dair tələblərinə
uyğun olduğu və müvafiq olaraq həmin qaydaların hazır olmasını təmin etmək barədə öhdəlik götürür.
V fəsil
ƏLAVƏ MÜDDƏALAR
Maddə 11
1.
Razılaşan Tərəflər bu Beynəlxalq Sazişin müddəalarını həyata keçirərkən aşağıda göstərilənlər
üzrə öhdəlik götürür:
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a)
müvafiq vaxtlarda, xüsusilə bu Beynəlxalq Sazişin digər maddələrinə uyğun olaraq nəzərdə
tutulan tədbirlərin səmərəliliyini artırmağın mümkün olduğu hallarda əməkdaşlıq etmək;
b)
bu Beynəlxalq Sazişin məqsədləri ilə əlaqədar olan tədqiqat işlərinin aparılmasını
stimullaşdırmaq və ya əlaqələndirmək.
2. Hər bir Razılaşan Tərəf aşağıda göstərilənlər üzrə öhdəlik götürür:
a)
təhlükə altında olan növlərin qorunmasına kömək edə biləcək hallarda yabanı bitki və vəhşi
heyvanların yerli növlərinin yenidən yaradılmasını stimullaşdırmaq, o şərtlə ki, bu cür tədqiqat hər şeydən
əvvəl yenidən yaradılmanın səmərəli və qəbul edilməsi mümkünlüyünü müəyyənləşdirmək sahəsində
digər Razılaşan Tərəflərin təcrübəsinə əsasən aparılsın;
b)
yerli olmayan növlərin yaradılması üzərində ciddi nəzarətin həyata keçirilməsi.
2.
Hər bir Razılaşan Tərəf öz ərazisində tam şəkildə qorunan və I və II Əlavələrə daxil edilməmiş
növləri barədə Rəhbər Komitəyə məlumat verir.
Maddə 12
Razılaşan Tərəflər bu Beynəlxalq Sazişdə flora və faunanın və onların məskunlaşdığı yerlərin
qorunması ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlərə nisbətən daha ciddi tədbirlər görə bilər.
VI fəsil
RƏHBƏR KOMİTƏ
Maddə 13
1. Bu Beynəlxalq Sazişin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Rəhbər Komitə yaradılır.
2. Hər bir Razılaşan Tərəf Rəhbər Komitədə bir və ya daha artıq nümayəndə ilə təmsil oluna bilər. Hər
bir nümayəndə bir səsə malikdir. Avropa İqtisadi Birliyi özünün səlahiyyəti olan sahələrdə özünün bu
Beynəlxalq Sazişin Razılaşan Tərəfləri olan üzv Dövlətlərinin sayına bərabər miqdarda səslə səs vermək
hüququnu həyata keçirir.
3. Avropa Şurasına üzv olan, lakin Beynəlxalq Sazişin Razılaşan Tərəfi olmayan hər hansı Dövlət
Rəhbər Komitədə müşahidəçi kimi təmsil oluna bilər.
Rəhbər Komitə birgə qərarla Avropa Şurasına üzv və Beynəlxalq Sazişin Razılaşan Tərəfi olmayan hər
hansı Dövləti öz iclaslarının birində müşahidəçi tərəfindən təmsil olunmağa dəvət edə bilər.
Yabanı bitkilər və vəhşi heyvanlar və onların məskunlaşdığı ərazilərin müdafiəsi, qorunması və ya idarə
edilməsi sahəsində texniki hazırlığı olan və aşağıda göstərilən kateqoriyaların birinə aid olan hər hansı
orqan və ya idarələr:
a) beynəlxalq idarə və ya orqanlar, hökumət və ya qeyri-hökumət və milli hökumət idarələri və orqanları;
b) onların yerləşdiyi Hökumət tərəfindən bu məqsədlə təsdiq edilən milli qeyri-dövlət idarələri və
orqanları,
Avropa Şurasının Baş katibinə Komitə iclasından ən azı üç ay əvvəl həmin iclasda müşahidəçi kimi təmsil
olunmağı arzu etdiyi barədə məlumat verə bilər. Onlar Razılaşan Tərəflərin üçdə bir hissəsinin iclasdan ən
azı bir ay əvvəl Baş katibə öz etirazı barədə məlumat verilmədiyi halda qəbul edilirlər.
4. Rəhbər Komitəni Avropa Şurasının Baş katibi təşkil edir. Onun birinci iclası Beynəlxalq Sazişin
qüvvəyə mindiyi tarixdən bir il müddətində keçirilir. Rəhbər Komitə sonralar ən azı iki ildə bir dəfə və
Razılaşan Tərəflərin əksəriyyətinin tələb etdiyi hər hansı bir vaxtda görüşür.
5. Razılaşan Tərəflərin əksəriyyəti Rəhbər Komitə iclasının keçirilməsi üçün kvorum yaratmalıdır.
6. Rəhbər Komitə bu Beynəlxalq Sazişin müddəalarına uyğun olaraq öz İş Qaydalarını hazırlayır.
Maddə 14
1.
Rəhbər Komitə bu Beynəlxalq Sazişin aşağıda göstərildiyi kimi həyata keçirilməsi üçün
məsuliyyət daşıyır.
O, xüsusilə bunları edə bilər:
bu Beynəlxalq Sazişin bütün müddəalarının həyata keçirilməsini, onun əlavələri daxil olmaqla, nəzarət
altında saxlamaq və lazımi hər hansı dəyişiklikləri yoxlamaq;
bu Beynəlxalq Sazişin məqsədləri üçün tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar Razılaşan Tərəflərə təkliflər
vermək;
ictimaiyyəti bu Beynəlxalq Saziş çərçivəsində öhdəyə götürülən işlər haqqında məlumatla təmin
etmək məqsədi ilə müvafiq tədbirləri təklif etmək;
Bu Beynəlxalq Sazişə dəvət olunmalı Avropa Şurasına üzv olmayan Dövlətlərə dair təklifləri Nazirlər
Komitəsinə təqdim etmək;
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Bu Beynəlxalq Sazişin səmərəliliyini artırmaq üçün, Beynəlxalq Sazişin Razılaşan Tərəfləri olmayan
Dövlətlərlə yabanı bitkilər və vəhşi heyvanların və ya onların növ qruplarının qorunması səmərəliliyini
artıra bilən sazişlərin bağlanmasına dair təkliflər daxil olmaqla, hər hansı təklifləri irəli sürmək.
2.
Rəhbər Komitə öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün xüsusi təşəbbüsü ilə ekspert qruplarının
iclaslarını təşkil edir.
Maddə 15
Rəhbər Komitə hər bir iclasdan sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə öz işi və Beynəlxalq Sazişin
həyata keçirilməsi vəziyyəti barədə hesabat verir.
VII fəsil
DÜZƏLİŞLƏRİN EDİLMƏSİ
Maddə 16
1. Razılaşan Tərəf və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən bu Beynəlxalq Sazişin hər hansı maddəsinə edilən
düzəlişlər Avropa Şurasının Baş katibinə təqdim edilir və onun tərəfindən Rəhbər Komitə iclasından ən
azı iki ay əvvəl 19-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Avropa Şurasının üzv olan Dövlətlərə, hər
hansı imzaçıya, hər hansı Razılaşan Tərəfə, bu Beynəlxalq Sazişi imzalamaq məqsədi ilə təklif olunan
hər hansı Dövlətə və 20-ci maddəyə uyğun olaraq bu Sazişə daxil edilməsi üçün dəvət olunan hər hansı
Dövlətə göndərilir.
2. Əvvəlki paraqrafın müddəalarına uyğun olaraq təklif edilən hər hansı düzəliş Rəhbər Komitə tərəfindən
yoxlanılır. Rəhbər Komitə:
a) 1 və 12-ci maddələrə edilən düzəlişlər üçün Razılaşan Tərəflərin dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilən
mətni bəyənilməsi üçün Razılaşan Tərəflərə təqdim edir;
b) 13 və 24-cü maddələrə edilən düzəlişlər üçün dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi mətni təsdiq edilmək
üçün Nazirlər Komitəsinə təqdim edir;
mətn təsdiq ediləndən sonra qəbul edilmək üçün Razılaşan Tərəflərə göndərilir.
3.
Hər hansı düzəliş bütün Razılaşan Tərəflər onu qəbul etdiyi barədə Baş katibə məlumat
verəndən sonra 30-cu gün qüvvəyə minir.
1, 2a və 3-cü maddələrin müddəaları bu Beynəlxalq Sazişə yeni əlavələr qəbul etmək üçün tətbiq edilir.
Maddə 17
1.
Razılaşan Tərəf və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən bu Beynəlxalq Sazişin əlavələrinə edilən
düzəlişlər Avropa Şurasının Baş katibinə göndərilir və onun tərəfindən Rəhbər Komitənin iclasından ən
azı iki ay əvvəl 19-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Avropa Şurasına üzv olan Dövlətlərə, hər
hansı imzaçıya, hər hansı Razılaşan Tərəfə, bu Beynəlxalq Sazişi imzalamaq məqsədi ilə təklif edilən
hər hansı Dövlətə və 20-ci maddəyə uyğun olaraq bu Sazişə daxil edilməsi üçün dəvət olunan hər hansı
Dövlətə göndərilir.
2.
Əvvəlki bəndin müddəalarına uyğun olaraq təklif edilən, Razılaşan Tərəflər tərəfindən onların
üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilə bilən düzəliş Rəhbər Komitə tərəfindən yoxlanılır. Qəbul edilən mətn
Razılaşan Tərəflərə göndərilir.
3.
Rəhbər Komitə tərəfindən qəbul edildikdən üç ay sonra və Razılaşan Tərəflərin üçdə bir hissəsi
öz etirazlarını bildirmədiyi halda hər hansı düzəliş həmin düzəlişə etiraz etməyən Razılaşan Tərəflər üçün
qüvvəyə minir.
VIII fəsil
MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
Maddə 18
1.
Rəhbər Komitə bu Beynəlxalq Sazişdən irəli gələ bilən hər hansı çətinliyin səmimi həllini
sürətləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edir.
2.
Razılaşan Tərəflər arasında bu Beynəlxalq Sazişin şərhi və ya tətbiqi ilə əlaqədar mövcud olan,
əvvəlki bəndin müddəalarına əsasən və ya aidiyyəti olan tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə həllini
tapmamış hər hansı mübahisə, tərəflər başqa şəkildə razılaşa bilmədiyi halda, onların birinin tələbi ilə
arbitrac məhkəməsinə verilir. Hər bir tərəf bir hakim müəyyən edir və həmin iki hakim üçüncü bir
hakimi müəyyənləşdirir. Bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq tərəflərdən biri arbitrac
məhkəməsinə verilməsi barədə təklif veriləndən sonra üç ay müddətində öz hakimi təyin etmədiyi halda
həmin hakim sonrakı üç ay müddətində digər tərəfin tələbi ilə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi
tərəfindən müəyyənləşdirilir. Seçilən iki hakim onların müəyyənləşdirildiyi vaxtdan sonra üç
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ay müddətində üçüncü hakimin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar razılığa gələ bilmədiyi halda eyni qayda
tətbiq edilir.
3.
Razılaşan Tərəflər arasında, biri Avropa İqtisadi Birliyinin üzv Dövləti və ikincisi özü Razılaşan
Tərəf olaraq, mübahisə yarandığı təqdirdə Razılaşan Tərəflərdən biri arbitrac məhkəməsinin işə cəlb
edilməsi tələbi ilə həm üzv Dövlətə, həm də Birliyə müraciət edir. Onların hər ikisi birlikdə tələb aldıqdan
sonrakı iki ay müddətində üzv Dövlətin və ya Birliyin və ya həm üzvün, həm də Birliyin bu
mübahisədə iştirak edib-etməməsi barədə məlumat verir. Göstərilən vaxt hüdudunda bu cür bildiriş
olmadığı təqdirdə həm üzv Dövlət, həm də Birlik arbitrac məhkəməsinin qanun və qaydalarını rəhbər tutan
müddəaların tətbiqi ilə əlaqədar mübahisənin həllində iştirak edən bir və eyni tərəf hesab edilir. Üzv Dövlət
və Birliyin hər ikisi birlikdə özlərini mübahisənin həllində iştirak edən tərəf kimi təqdim etdiyi halda onlar
yenə də bir və eyni tərəf hesab edilir.
4.
Arbitrac məhkəməsi özünün şəxsi Fəaliyyət Qaydalarını hazırlayır. Onun qərarları səs çoxluğu
ilə qəbul edilir. Məhkəmənin qərarı son və məcburidir.
5.
Mübahisədə iştirak edən tərəflərin hər ikisi onlar tərəfindən təyin edilən hakimlərə aid xərcləri
özləri çəkir və tərəflər üçüncü hakimin xərclərini, həmçinin arbitrac məhkəməsi ilə əlaqədar yaranmış
ödənişləri bərabər şəkildə bölüşdürürlər.
IX fəsil
SON MÜDDƏALAR
Maddə 19
1.
Bu Beynəlxalq Sazişi onun hazırlanmasında iştirak edən Avropa Şurasına üzv Dövlətlər, üzv
olmayan Dövlətlər və Avropa İqtisadi Birliyi imzalaya bilər.
Beynəlxalq Sazişin qüvvəyəminmə tarixinə qədər ona Nazirlər Komitəsi tərəfindən dəvət olunan hər hansı
digər Dövlətlər də imza ata bilər.
Beynəlxalq Saziş ratifikasiya, qəbul və təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, qəbul edilmə və ya təsdiq edilmə
barədə sənədləri Avropa Şurasının Baş katibi təqdim edir.
2.
Beynəlxalq Saziş Avropa Şurasına üzv olan ən azı dörd Dövlət daxil olmaqla beş Dövlətin
əvvəlki bəndin müddəalarına uyğun olaraq Beynəlxalq Saziş barədə öz razılığını ifadə etdiyi tarixdən üç
aylıq müddət keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3.
Bu Beynəlxalq Sazişlə əlaqədar sonralar razılığını bildirən hər hansı imzaçı Dövlət və ya Avropa
İqtisadi Birliyi üçün bu Saziş onun ratifikasiya, qəbul edilməsi və təsdiq edilməsi barədə sənədlər təqdim
edildiyi tarixdən üç aylıq müddət keçdikdən sonra gələn birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 20
1.
Bu Beynəlxalq Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Razılaşan
Tərəflərlə razılaşdıqdan sonra 19-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq Sazişi imzalamaq üçün dəvət
edilmiş, lakin bunu hələ etməmiş Şuranın üzvü olmayan hər hansı Dövləti və hər hansı digər qeyri-üzv
Dövləti dəvət edə bilər.
2.
Beynəlxalq Saziş razılaşan hər hansı Dövlət üçün Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən daxil
olma barədə sənəd təqdim edilən tarixdən üç aylıq müddət keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü
qüvvəyə minir.
Maddə 21
Hər hansı Dövlət Sazişin imzalanması vaxtı və ya onun ratifikasiyası, təqdim edilməsi, təsdiq edilməsi
və ya qəbul edilməsi ilə əlaqədar sənədi təqdim edəndə həmin bənddə bu Beynəlxalq Sazişin tətbiq
ediləcəyi ərazi və ya ərazilərini göstərir.
Hər hansı Razılaşan Tərəf Sazişin ratifikasiyası, təqdir edilməsi, təsdiq edilməsi və ya qəbul edilməsi
ilə əlaqədar sənədi təqdim edəndə və ya hər hansı sonrakı tarixdə Avropa Şurasının Baş katibinə müraciət
edilən bəyannamə vasitəsi ilə bu Beynəlxalq Sazişi bəyannamədə göstərilən hər hansı başqa əraziyə tətbiq
edə bilər, belə ki, həmin ərazilər o ərazilərdir ki, Razılaşan Tərəf onların beynəlxalq əlaqələri
üçün məsuliyyət daşıyır və ya onların adından öhdəliklər götürmək səlahiyyətinə malik olur.
Əvvəlki bəndə uyğun olaraq verilən hər hansı bəyannamə həmin bəyannamədə göstərilən hər hansı
ərazi ilə əlaqədar Baş katibə ünvanlanan bildirişlə geri alına bilər. Bu cür geri alınma Baş katib tərəfindən
bildiriş alınan tarixdən altı aylıq müddət keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 22
1.
Hər hansı Dövlət Sazişi imzaladığı vaxt və ya onun ratifikasiyası, təqdir edilməsi, təsdiq
edilməsi və ya qəbul edilməsi ilə əlaqədar sənədi təqdim edəndə I və II Əlavələrdə göstərilən müəyyən
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növlər üçün bir və ya daha çox yerlər ayıra və/və ya həmin yer və yerlərdə IV Əlavədə göstərilən
heyvanların öldürülməsi, ovlanması və başqa cür istifadə yolları və ya metodlarını qeyd edə bilər.
2.
21-ci maddənin 2-ci bəndinə aid olan bəyannamədə göstərilən ərazi ilə əlaqədar bu Beynəlxalq
Sazişin tətbiqini genişləndirən hər hansı Razılaşan Tərəf aidiyyəti olan ərazi ilə əlaqədar əvvəlki bəndin
müddəalarına uyğun olaraq əvvəlcədən bir və ya daha artıq yer ayıra bilər.
3.
Digər yer ayırmaları həyata keçirilə bilməz.
4.
Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq qabaqcadan yer ayırmış hər hansı Razılaşan
Tərəf onu Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanan bildiriş vasitəsi ilə tam və ya qismən geri ala bilər.
Bu cür geri alma Baş katib bildiriş alan gündən qüvvəyə minir.
Maddə 23
1.
Hər hansı Razılaşan Tərəf istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanan bildiriş
vasitəsi ilə bu Beynəlxalq Sazişi ləğv edə bilər.
2.
Bu cür ləğvetmə Baş katib tərəfindən bildiriş alınan tarixdən altı aylıq müddət keçdikdən sonra
gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 24
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasına üzv Dövlətlərinə, hər hansı imzaçı Dövlətə, bu Beynəlxalq
Sazişin imzaçısı olduğu halda Avropa İqtisadi Birliyinə və hər hansı Razılaşan Tərəfə aşağıda göstərilənlər
barədə məlumat verir:
a) hər hansı imza;
b) hər hansı ratifikasiya, təqdir etmə, təsdiq etmə və ya qəbul etməyə dair sənədin verilməsi;
v) 19 və 20-ci maddələrə uyğun olaraq bu Beynəlxalq Sazişin qüvvəyə mindiyi hər hansı tarix;
q) 13-cü maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq təqdim edilən hər hansı məlumat;
ğ) 15-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmış hər hansı hesabat;
d) 16 və 17-ci maddələrə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş və ya hər hansı yeni əlavə və
düzəliş və yeni əlavənin qüvvəyə mindiyi tarix;
e) 21-ci maddənin 2 və 3-cü paraqraflarına uyğun olaraq edilən hər hansı bəyannamələr;
ə) 22-ci maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq edilən hər hansı yer ayırma;
c) 22-ci maddənin 4-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilən hər hansı ayrılmış yeri
geri almaq;
z) 23-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq edilən hər hansı bildiriş və ləğv etmənin baş verdiyi
tarix.
Deyilənləri nəzərə alaraq aşağıda imza edənlər buna lazımi səlahiyyətə malik olan şəxslər kimi həmin
Beynəlxalq Sazişi imzalamışlar.
1979-cu il sentyabr ayının 19-u günü Berndə ingilis və fransız dillərində tərtib edilən bərabər hüquqlu
hər iki mətn bir nüsxədə Avropa Şurasının arxivində saxlanılır. Avropa Şurasının Baş katibi Sazişin təsdiq
edilmiş nüsxələrini Avropa Şurasına üzv Dövlətlərin hər birinə, hər hansı Dövlətə, imzaçı olduğu təqdirdə
Avropa İqtisadi Birliyinə və bu Beynəlxalq Sazişi imzalamaq və ya onu qəbul etmək üçün dəvət edilmiş
hər hansı Dövlətə göndərir.
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"Arxeoloji irsin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası "Arxeoloji irsin qorunması haqqında" 1992-ci il yanvarın 16-da qəbul
olunmuş Avropa Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 20 oktyabr 1999-cu il
№ 712-IQ
Arxeoloji irsin qorunması haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
(yenidən baxılmış)
PREAMBULA
Bu Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və Avropa Mədəniyyət
Konvensiyasının iştirakçısı olan digər dövlətlər
Avropa Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında, ələlxüsus da onların ümumi irsi olan idealların və
prinsiplərin qorunması və gerçəkləşdirilməsi üçün daha sıx birliyə nail olmaqdan ibarət olduğunu hesab
edərək,
1954-cü il dekabrın 19-da Parisdə imzalanmış Avropa Mədəniyyət Konvensiyasını, xüsusən də onun
1-ci və 5-ci maddələrini nəzərə alaraq,
1985-ci il oktyabrın 3-də Qranadada imzalanmış Avropa arxitektura irsinin qorunması haqqında
Konvensiyanı nəzərə alaraq,
1985-ci il iyunun 23-də Delfada imzalanmış Mədəni Mülkiyyətlə bağlı cinayətlər haqqında Avropa
Konvensiyasını nəzərə alaraq,
Parlament Assambleyasının arxeologiyaya dair tövsiyələrini, xüsusən də 848-ci (1978), 921-ci (1981)
və 1072-ci (1988) tövsiyələrini nəzərə alaraq,
şəhər və kəndlərin planlaşdırılması üzrə əməliyyatlar kontekstində arxeoloji irsin qorunmasına və
artırılmasına dair R (89) 5 №-li Tövsiyəni nəzərə alaraq,
arxeoloji irsin bəşəriyyət tarixi sahəsində bilgilər üçün çox böyük əhəmiyyəti olduğunu xatırladaraq,
qədim tarixə şahidlik edən Avropa mədəni irsinə planlaşdırma sahəsində irimiqyaslı proqramların
sayının artması, təbiət riskləri, gizli və ya qeyri-elmi qazıntı işləri nəticəsində ziyan vurula biləcək ciddi
təhlükənin olduğunu və bu problemləri ictimaiyyətin lazımınca dərk etmədiyini etiraf edərək,
müvafiq inzibati və elmi nəzarət prosedurlarının hələ mövcud olmadığı yerlərdə onların tətbiqinin son
dərəcə mühümlüyünü, şəhər və kəndlərin planlaşdırılması və mədəniyyətin inkişafı sahəsindəki siyasətdə
arxeoloji irsin qorunması zərurətinin əks etdirilməli olduğunu bəyan edərək,
arxeoloji irsin qorunması üçün təkcə bilavasitə maraqlı dövlətlərin deyil, həm də bütün Avropa
ölkələrinin məsuliyyət daşımalı olduğunu, həmçinin məqsədin arxeoloji irsə ziyan vurulması riskini
azaltmaq və ekspertlər mübadiləsinin həvəsləndirilməsi və təcrübənin müqayisəsi yolu ilə onun
qorunmasına kömək göstərmək olduğunu vurğulayaraq,
1969-cu il mayın 6-da Londonda imzalanmış Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa
Konvensiyasında şərh olunan prinsiplərin, Avropa ölkələrində planlaşdırma sahəsindəki siyasətin təkamülü
ilə əlaqədar işlənməsinin başa çatdırılmasının zəruriliyini qeyd edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Arxeoloji irsin tərifi
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Maddə 1
1) Bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın məqsədi arxeoloji irsin Avropa kollektiv yaddaşının mənbəyi,
tarixi və elmi araşdırmalar aləti kimi qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir.
2) Bu məqsədlə:
i) qorunması və öyrənilməsi bəşəriyyətin tarixini və onun təbii mühitlə əlaqəsini izləməyə kömək edən;
ii) əsas informasiya mənbələri qazıntılar və ya kəşflər, bəşəriyyətlə və ona aid mühitlə bağlı digər
tədqiqat metodları olan; və
iii) Tərəflərin yurisdiksiyası hüdudlarında istənilən hər hansı rayonda yerləşən
bəşəriyyətin keçmiş dövrlərə aid olan bütün qalıqları və obyektləri və hər hansı digər izləri arxeoloji
irs elementləri sayılır.
3) Arxeoloji irsə istər quruda, istərsə də su altında tikililər, qurğular, bina ansamblları, istifadə olunmuş
yerlər, daşınar obyektlər, digər növ abidələr, eləcə də onları əhatə edən məkan daxildir.
Bu irsin identifikasiyası və onun qorunması tədbirləri
Maddə 2
Hər bir Tərəf bu dövlət üçün yararlı olan vasitələrin köməyi ilə arxeoloji irsin qorunmasının hüquqi
sistemini yaratmağı öhdəsinə götürür və aşağıdakıları nəzərdə tutur:
i) onun arxeoloji irs kataloqunun aparılmasını və qorunan abidə və sahələrin müəyyən edilməsini;
ii) gələcək nəsillərin öyrənməsi üçün maddi sübutları qoruyub saxlamaq məqsədi ilə quruda və ya su
altında, hətta gözəgörünən qalıqların olmadığı yerlərdə belə arxeoloji qoruqların yaradılmasını;
iii) təsadüfən arxeoloji irs elementləri aşkar edənlərin mütləq səlahiyyətli orqanları xəbərdar etməsini
və həmin elementlərin müayinə üçün verilməsini.
Maddə 3
Arxeoloji irsi qoruyub saxlamaqdan və arxeoloji tədqiqatların elmi əhəmiyyətinə təminat yaratmaqdan
ötrü hər bir Tərəf öhdəsinə götürür:
i) qazıntılara və arxeoloji fəaliyyətin digər növlərinə icazə verilməsi və nəzarət prosedurlarını elə tətbiq
edəcəkdir ki:
a) qanunsuz hər hansı qazıntı aparılmasının, yaxud da arxeoloji irs elementlərinin götürülməsinin
qarşısı alınsın;
b) arxeoloji qazıntıların və axtarışların elmi əsasda aparılması aşağıdakı şərtlərlə təmin olunsun:
imkan daxilində hər vaxt dağıdıcı olmayan tədqiqat üsulları tətbiq edilir;
qazıntılar zamanı və onlardan sonra arxeoloji irs elementləri açılmır və mühafizəsiz qalmır və bu zaman
onların lazımınca qorunması, salamat saxlanması və istifadəsi üçün tədbirlər görülür;
ii) qazıntıların və digər potensial dağıdıcı metodların yalnız bunun üçün xüsusi icazə almış ixtisaslı
mütəxəssislər tərəfindən aparılmasını və tətbiqini təmin etməyi;
iii) arxeoloji tədqiqatlar gedişində axtarışların aparılması üçün metalaxtaranlardan və ya hər hansı digər
avadanlıqdan, yaxud prosesdən istifadə edilməsini, dövlətin daxili hüquqları nəzərdə tutduqda bunu
qabaqcadan konkret icazə ilə şərtləndirməyi.
Maddə 4
Hər bir Tərəf arxeoloji irsin fiziki mühafizəsi üçün tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür, vəziyyət tələb
etdikdə bunları nəzərdə tutur:
i) digər müvafiq vəsaitin köməyi ilə dövlət orqanlarının arxeoloji qoruqlar yaradılması üçün nəzərdə
tutulmuş sahələri əldə etməsi və ya onların qorunmasının təmin olunması;
ii) in situ saxlanması üstün tutulmaqla, arxeoloji irsin qorunması və ona qulluq üzrə tədbirlər;
iii) ilkin yerləşdiyi yerdən başqa yerə aparılmış arxeoloji qalıqların saxlanması üçün lazımi yerlər.
Arxeoloji irsin kompleks qorunması
Maddə 5
Hər bir Tərəf:
i) arxeoloqların iştirakını təmin etmək yolu ilə arxeologiyanın və inkişaf planlarının müvafiq tələblərini
razılaşdırmağa və əlaqələndirməyə can atmağı:
a) arxeoloji maraq doğuran sahələrin qorunması, saxlanılması və artırılmasının yaxşı tarazlaşdırılmış
strategiyasını təmin etməli olan planlaşdırma siyasətinin işlənib hazırlanmasında;
b) inkişaf proqramlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinin müxtəlif mərhələlərində;
ii) arxeoloqların, şəhər və region planlaşdırıcılarının müntəzəm olaraq bir-biri ilə məsləhətləşmələrini
aşağıdakılara imkan vermək məqsədi ilə təmin etməyi:
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a) arxeoloji irs üçün xoşagəlməz nəticələr verə biləcəyi ehtimal olunan inkişaf planlarının
dəyişdirilməsinə;
b) yerindəcə müvafiq elmi tədqiqatların aparılması və onların nəticələrinin dərci üçün kifayət qədər
vaxt və ehtiyatlar ayrılmasına;
iii) ekoloji təsirin qiymətləndirilməsinin və bunun əsasında qəbul edilən qərarların arxeoloji qazıntı
yerləri və onları əhatə edən məkanla bağlı mülahizələri tam nəzərdə tutmasını təmin etməyi:
iv) arxeoloji irs elementlərinin inkişaf sahəsindəki fəaliyyət gedişində aşkar edildiyi hallarda, əməli
cəhətdən mümkün olduqda onların in situ saxlanması üçün tədbirlər nəzərdə tutulmasını;
v) arxeoloji qazıntı yerlərinin əhali üçün açılmasının, xüsusən də buraya gələn çoxlu adamın qəbulu
üçün zəruri olan hər hansı təşkilati tədbirin belə yerlərin və onları əhatə edən məkanın arxeoloji və elmi
xarakterinə”mənfi təsir göstərməməsini təmin etməyi öhdəsinə götürür.
Arxeoloji tədqiqatların və saxlamanın maliyyələşdirilməsi
Maddə 6
Hər bir Tərəf öhdəsinə götürür:
i) müvafiq səlahiyyətləri çərçivəsində milli, regional və yerli orqanların arxeoloji tədqiqatlara dövlət
maliyyə yardımmı təmin etməyi;
ii) xilasetmə arxeologiyası üçün ayrılan material resurslarını artırmağı:
a) inkişaf sahəsində irimiqyaslı dövlət proqramlarının, yaxud özəl proqramların hər hansı zəruri
arxeoloji əməliyyatlar aparılması üçün bütün xərclərin dövlət və ya özəl sektorun resursları hesabına
ödənilməsinin nəzərdə tutulmasının təmin edilməsi üçün münasib tədbirlər görülməsi yolu ilə:
b) büdcənin bu cür proqramlara aid olan hissəsində ekoloji və regional planlaşdırma zamanı ehtiyat
tədbirləri ilə şərtlənən təsir araşdırmalarının aparılması üçün olduğu kimi, ilkin arxeoloji tədqiqatlar və
axtarışlar aparılması üçün vəsait ayrılması, elmi xülasənin tərtibi, həmçinin onların nəticələrinin tam dərci
və rəsmiləşdirilməsi yolu ilə.
Elmi informasiyanın toplanması və yayılması
Maddə 7
Arxeoloji kəşflərin öyrənilməsinə və onlar barədə biliklərin yayılmasına kömək məqsədi ilə hər bir
Tərəf:
i) onun yurisdiksiyası hüdudlarında yerləşən sahələrdəki arxeoloji qazıntı yerlərinin müayinəsini
aparmağı, kataloqlarını və xəritələrini tərtib etməyi və ya təzələməyi;
ii) arxeoloji əməliyyatlar aparıldıqdan sonra ixtisaslı tədqiqatların nəticələrinin zəruri tam əhatəli
nəşrinədək dərc edilməli olan elmi xülasəsinin tərtibinin təmin edilməsi üçün bütün əməli tədbirləri
görməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 8
Hər bir Tərəf:
i) peşəkar elmi məqsədlərlə arxeoloji irs elementlərinin milli və beynəlxalq mübadiləsinə kömək
etməyi, belə bir açıqlamanın bu elementlərin mədəni və elmi dəyərinə qətiyyən ziyan vurmamasını təmin
etməkdən ötrü müvafiq tədbirlər görməyi;
ii) aparılan arxeoloji tədqiqatlar və qazıntılar barədə informasiya mübadiləsini həvəsləndirməyi və
beynəlxalq tədqiqat proqramlarının gerçəkləşdirilməsinə yardım göstərməyi öhdəsinə götürür.
Bu irsin əhəmiyyətini ictimaiyyətin dərk etməsinə kömək
Maddə 9
Hər bir Tərəf:
i) keçmişi dərk etməkdən ötrü arxeoloji irsin əhəmiyyətini və bu irs üçün təhlükələri ictimaiyyətin
dərindən dərk etməsini təmin etmək məqsədi ilə maarifçilik işi aparmağı;
ii) ictimaiyyəti arxeoloji irsin mühüm elementlərinə, xüsusən də qazıntı yerlərinə getməyə
həvəsləndirməyi və arxeoloji obyektlərin münasib çeşiddə ictimaiyyətə nümayişinə kömək etməyi öhdəsinə
götürür.
Arxeoloji irs elementlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması
Maddə 10
i) müvafiq dövlət orqanlarının və elmi idarələrin aşkar edilmiş hər hansı qanunsuz qazıntılar barədə
informasiya mübadiləsi üçün tədbirlər görməyi;
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ii) bu Konvensiyanın Tərəflərindən biri olan mənşə dövlətindəki səlahiyyətli orqanları ya qanunsuz
qazıntılarla, ya da qeyri-hüquqi rəsmi qazıntılarla bağlılığı şübhə doğuran istənilən təklifdən xəbərdar
etməyi və belə bir təklifin zəruri detallarını təqdim etməyi;
iii) eksponat əldə etmə siyasəti dövlət nəzarəti altında olan muzeylərin və analoji idarələrin
nəzarətdənkənar tapıntılarla və ya qanunsuz qazıntılar, yaxud da hüquqa zidd rəsmi qazıntılarla bağlılığı
zənn edilən arxeoloji irs elementlərini almamasını təmin etməkdən ötrü zəruri olan addımlar atmağı;
iv) Tərəfin ərazisində yerləşən, lakin eksponat əldə etmə siyasəti dövlət nəzarəti altında olmayan
muzeylərə və analoji idarələrə gəldikdə isə:
a) bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın mətnini onlara göndərməyi;
b) göstərilən muzey və idarələrin yuxarıdakı 3-cü bənddə şərh edilən prinsiplərə hörmətlə yanaşmasını
təmin etməkdən ötrü səylərini əsirgəməməyi;
v) nəzarətdənkənar tapıntılar və ya qanunsuz qazıntılar, yaxud da qeyri-hüquqi rəsmi qazıntılar
nəticəsində əldə edilmiş arxeoloji irs elementlərinin verilməsini maarifçilik işi aparmaq yolu ilə,
informasiya yaymaqla, sayıqlıq göstərməklə və əməkdaşlıq yaratmaqla məhdudlaşdırmağı öhdəsinə
götürür.
Maddə 11
Bu (yenidən işlənmiş) Konvensiyada heç nə arxeoloji irs elementlərinin qanunsuz dövriyyəsi və ya
onların qanuni mülkiyyətçisinə qaytarılması ilə bağlı qüvvədə olan və ya gələcəkdə bağlanılacaq ikitərəfli
və ya çoxtərəfli müqavilələrə toxunmur.
Qarşılıqlı texniki və elmi yardım
Maddə 12
Tərəflər:
i) arxeoloji irslə bağlı məsələlər üzrə təcrübə və ekspertlər mübadiləsi yolu ilə qarşılıqlı texniki və elmi
yardım göstərməyi;
ii) müvafiq milli qanunvericiliyə və ya beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq arxeoloji irsin qorunması
sahəsində, gələcəkdə kadr hazırlığı üçün cavabdeh şəxslər də daxil olmaqla, mütəxəssis mübadiləsini
həvəsləndirməyi öhdələrinə götürürlər.
(Yenidən baxılmış) Konvensiyanın tətbiqinə nəzarət
Maddə 13
Bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın məqsədləri üçün Avropa Şurası Nizamnaməsinin 17-ci
maddəsinin icrası məqsədi ilə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin təsis etdiyi Ekspertlər Komitəsi bu
(yenidən baxılmış) Konvensiyanın tətbiqinə nəzarət edir, xüsusən də:
i) bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərində arxeoloji irsinin qorunması siyasətinin
vəziyyəti və (yenidən baxılmış) Konvensiyada əks olunmuş prinsiplərin həyata keçirilməsi barədə Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinə vaxtaşırı məruzələr təqdim edir;
ii) Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə (yenidən baxılmış) Konvensiyanın müddəalarının, o cümlədən
çoxtərəfli fəaliyyətin gerçəkləşdirilməsi, (yenidən baxılmış) Konvensiyaya yenidən baxılması, yaxud da
onda düzəlişlər edilməsi, (yenidən baxılmış) Konvensiyanın məqsədi barədə ictimaiyyətin
məlumatlandırılması üzrə tədbirlər təklif edir;
iii) Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlərə bu (yenidən baxılmış) Konvensiyaya qoşulmaq barədə
dəvət göndərməklə bağlı tövsiyələri Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
Yekun müddəaları
Maddə 14
1) Bu (yenidən baxılmış) Konvensiya Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin və Avropa Mədəniyyət
Konvensiyasının iştirakçıları olan digər dövlətlərin imzalanması üçün açıqdır.
O təsdiq, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir. Təsdiqnamələr, qəbul və ya bəyənmə sənədi saxlanılmaq
üçün Avropa Şurasının Baş katibinə təhvil verilir.
2) 1969-cu il mayın 6-da Londonda imzalanmış Arxeoloji irsin qorunması barədə Avropa
Konvensiyasının iştirakçısı olan heç bir dövlət göstərilən Konvensiyanı artıq etibarsız elan etməmişsə və
ya eyni vaxtda etibarsız elan etməzsə, öz təsdiqnaməsini, qəbul və ya bəyənmə sənədini saxlanılmağa təhvil
verə bilməz.
3) Bu (yenidən baxılmış) Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan ən azı üç dövlət daxil olmaqla dörd
dövlətin yuxandakı bəndlərin müddəalarına uyğun surətdə bu (yenidən baxılmış) Konvensiya üzrə
öhdəliklərlə bağlı olmağa öz razılığını bildirdiyi tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
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4) Əgər əvvəlki iki bəndin tətbiqi zamanı 1969-cu il 6 may tarixli Konvensiyanın etibarsız elan
edilməsi bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın qüvvəyə minməsi ilə eyni vaxtda qüvvəyə minməzsə,
Razılığa Gələn Dövlət öz təsdiqnaməsini, qəbul və ya qoşulma sənədini saxlanmağa verən zaman bəyan
edə bilər ki, bu (yenidən baxılmış) Konvensiya qüvvəyə minənədək o, 1969-cu il 6 may tarixli
Konvensiyanın tətbiqini davam etdirəcək.
5) Bu (yenidən baxılmış) Konvensiya üzrə öhdəliklərlə bağlı olmağa öz razılığını sonradan bildirmiş
hər hansı bir dövlətə münasibətdə bu (yenidən baxılmış) Konvensiya həmin dövlətin təsdiqnaməsinin,
qəbul və ya bəyənmə sənədinin saxlanılmaq üçün təhvil verildiyi tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 15
1) Bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra Avropa Şurasının Nazirlər
Komitəsi Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində nəzərdə tutulmuş çoxluğun qəbul etdiyi qərara
uyğun olaraq, yaxud da Razılığa Gələn Dövlətlərin Komitədə iclas etmək hüququna malik olan
nümayəndələrinin yekdilliklə səs verməsi nəticəsində, Şuranın və Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olmayan
hər hansı dövləti bu (yenidən baxılmış) Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2) Bu (yenidən baxılmış) Konvensiya qoşulma sənədinin saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş
katibinə təhvil verildiyi tarixdən altı ay sonra hər bir qoşulan dövlət və ya qoşulduğu təqdirdə Avropa
İqtisadi Birliyi barədə qüvvəyə minir.
Maddə 16
1) Hər bir dövlət imzalama, yaxud da öz təsdiqnaməsini, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma sənədini
saxlanılmaq üçün təhvil verən zaman bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın tətbiq edildiyi ərazini və ya
əraziləri göstərə bilər.
2) Hər bir dövlət istənilən sonrakı günlərdən birində Avropa Şurası Baş katibinin adına bəyanat
göndərmək yolu ilə bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın tətbiqini həmin bəyanatda göstərilən hər hansı
digər əraziyə şamil edə bilər. Belə ərazi barədə bu (yenidən baxılmış) Konvensiya Baş katibin belə bir
bəyanatı aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
3) Hər hansı ərazi barədə əvvəlki iki bəndə uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat Baş katibin adına
bildiriş göndərmək yolu ilə geri çağırıla bilər. Belə geriçağırma Baş katibin bu cür bildiriş aldığı tarixdən
altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 17
1) Hər bir tərəf istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibi adına bildiriş göndərmək yolu ilə bu (yenidən
baxılmış) Konvensiyanı etibarsız elan edə bilər.
2) Bu cür etibarsız elan Baş katibin belə bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 18
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, Avropa Mədəniyyət
Konvensiyasının üzvü olan digər dövlətlərə və bu (yenidən baxılmış) Konvensiyaya qoşulmuş və ya
qoşulmağa dəvət edilmiş hər hansı bir dövlətə və ya Avropa İqtisadi Birliyinə:
i) hər hansı imzalanma;
ii) hər hansı təsdiqnamənin, qəbul, bəyənmə və ya qoşulma sənədinin saxlanmaq üçün təhvil verilməsi
barədə;
iii) bu (yenidən baxılmış) Konvensiyanın 14, 15 və 16-cı maddələrinə müvafiq olaraq hər hansı
qüvvəyə minmə tarixi barədə;
iv) bu (yenidən baxılmış) Konvensiyaya aid olan hər hansı digər akt, bildiriş və ya məlumat barədə
bildirişlər göndərir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi səlahiyyətlər verilmiş aşağıda imza edənlər bu (yenidən baxılmış)
Konvensiyanı imzalamışlar.
1992-ci il yanvar ayının on altıncı günündə Vallettada ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə
imzalanmışdır, həm də hər iki mətn eyni dərəcədə autentikdir; həmin nüsxə saxlanılmaq üçün Avropa
Şurasının arxivlərinə təhvil verilir. Avropa Şurasının Baş katibi təsdiqlənmiş surətləri Avropa Şurasının
üzvü olan hər bir dövlətə, Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının iştirakçısı olan digər dövlətlərə və bu
(yenidən baxılmış) Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edilmiş üzv olmayan hər hansı dövlətə və yaxud Avropa
İqtisadi Birliyinə göndərir.
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Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiyanın və onun
əlavələrinin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında 1991-ci il fevralın 25-də
Espo şəhərində imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyası və onun əlavələri təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 1 fevral 1999-cu il
№ 616-IQ
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Bütün fəhlə miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının
qorunması haqqında” Beynəlxalq Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Bütün fəhlə miqrantların və onların ailə
üzvlərinin hüquqlarının qorunması haqqında” 1990-cı il 18 dekabr tarixli Beynəlxalq Konvensiyasına
qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 11 dekabr 1998-ci il
№ 581-IQ
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə
cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə
cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında 1997-ci il noyabrın 27-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 8 dekabr 1998-ci il
№ 570-IQ

2426

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuşların cəzanın qalan hissəsini çəkmək üçün təhvil
verilməsi haqqında Konvensiyanın xüsusi rəylə təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuşların cəzanın qalan hissəsini çəkmək üçün təhvil
verilməsi haqqında 1998-ci il martın 6-da Moskva şəhərində imzalanmış Konvensiya ona əlavə edilmiş
xüsusi rəylə təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 4 dekabr 1998-ci il
№ 563-IQ
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotik vasitələr haqqında Vahid Konvensiyasına qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotik vasitələr haqqında 1961-ci il
tarixli Vahid Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 1 dekabr 1998-ci il
№ 550-IQ

2428

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında 1886-cı il 9 sentyabr tarixli
Bern Konvensiyasına (1979-cu ildə dəyişdirilmiş 1971-ci il 24 iyul tarixli Paris aktı) qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 27 noyabr 1998-ci il
№ 548-IQ
Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında
Bern konvensiyası
28 sentyabr 1979-cu ildə dəyişdirilmiş, 24 iyul 1971-ci il tarixli Paris aktı İttifaq üzvləri müəlliflərin
ədəbi və bədii əsərlərinə olan hüquqları mümkün qədər səmərəli və eyni şəkildə qorumaq arzusundan
ruhlanaraq;
Konvensiyaya yenidən baxılması üzrə 1967-ci ildə Stokholmda keçirilmiş Konfransın işinin
əhəmiyyətini qəbul edərək;
Konfransın Stokholmda qəbul etdiyi Aktın 1-20-ci və 22-26-cı maddələrini dəyişiksiz saxlamaqla,
ona yenidən baxmaq qərarına gəldilər.
Buna uyğun olaraq, öz əksini lazımi formada və tam qaydasında tapmış səlahiyyətlərini təqdim edən
aşağıda imzalayan nümayəndələr aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
(İttifaqın yaradılması)
Bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi ölkələr müəlliflərin ədəbi və bədii əsərlərinə olan hüquqlarının
qorunması üçün İttifaq yaradırlar.
Maddə 2
Qorunan əsərlər: 1. «Ədəbi və bədii əsərlər»; 2. Fiksasiyanın mümkün tələbləri; 3.Törəmə əsərlər; 4.
Rəsmi mətnlər; 5. Toplular; 6. Qoruma barədə öhdəliklər; qorunmadan istifadə edən şəxslər; 7. Tətbiqi
sənət əsərləri və sənaye nümunələri; 8.Xəbərlər]
(1) «Ədəbi və bədii əsərlər» termini hansı üsulla və formada ifadə olunmasından asılı olmayaraq
ədəbiyyat, elm və incəsənət sahəsində bütün əsərləri, o cümlədən:
- kitab, broşura, başqa yazılı əsərləri; mühazirə, müraciət, nitq və başqa bu tipli yaradıcılıq əsərlərini;
dram, musiqili-dram əsərlərini;
- xoreoqrafiya əsərlərini və pantomimaları; mətnli və ya mətnsiz musiqili əsərləri;
- kinematoqrafiya əsərlərini, kinematoqrafiyaya analoji üsullarla ifadə olunan əsərlər onlara bərabər
tutulur;
- rəsmləri, rəngkarlıq əsərlərini, memarlıq, heykəltəraşlıq, qrafika və litoqrafiya işlərini;
- fotoqrafiya əsərlərini, fotoqrafiyaya analoji üsullarla ifadə olunan əsərlər onlara bərabər tutulur;
- tətbiqi sənət əsərlərini; coğrafiya, topoqrafiya, memarlıq və elmə aid olan illüstrasiyaları, coğrafi
xəritələri, planları, eskizləri və plastik əsərləri əhatə edir.
(2) Bununla birlikdə, bu və ya digər maddi formada ifadə olunmayan ədəbi və bədii əsərlərə və ya
onların müəyyən kateqoriyalarına qorunma təminatı verməmək hüququ İttifaq ölkələrinin
qanunvericiliyində saxlanır.
(3) Tərcümələr, uyğunlaşdırmalar, musiqili aranjemanlar və ədəbi və bədii əsərlərin digər dəyişmələri
orijinal əsər müəllifinin hüquqlarına zərər vurmamaq şərti ilə onlar kimi qorunur.
(4) Qanunvericilik, inzibati və məhkəmə xarakterli mətnlərə və onların rəsmi tərcümələrinə
münasibətdə hansı qorunma verilməsi hüququ İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyində saxlanır.
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(5) Materiallarının seçilməsinə və düzülməsinə görə intellektual yaradıcılıq nəticəsi olan ədəbi və bədii
əsərlərdən ibarət olan toplular, məsələn ensiklopediyalar və antologiyalar bu topluların hissəsi olan hər bir
əsərin müəllifinin hüquqlarına zərər
vurmamaq şərti ilə öz-özlüyündə qorunur.
(6) Bu maddədə göstərilən əsərlər İttifaqın bütün ölkələrində qorunur. Bu qorunma müəllifin və onun
varislərinin mənafeyi naminə həyata keçirilir.
(7) Bu Konvensiyanın 7(4)-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, tətbiqi sənət əsərlərinə və
sənaye rəsmləri və nümunələrinə öz qanunlarının tətbiq olunma səviyyəsini, həmçinin bu cür əsərlərin,
rəsmlərin və nümunələrin qorunması şərtlərini müəyyən etmək hüququ İttifaq ölkələrinin
qanunvericiliyində saxlanır. Mənşə ölkəsində ancaq rəsmlər və nümunələr kimi qorunan əsərlərə
münasibətdə İttifaqın başqa ölkələrində yalnız bu ölkədə rəsmlərə və nümunələrə verilən xüsusi qorunma
tələb oluna bilər, bununla birlikdə, həmin ölkədə bu cür xüsusi qorunma təqdim edilmirsə, bu əsərlər bədii
əsərlər kimi qorunur.
(8) Bu Konvensiya ilə müəyyən edilən qorunma günün yenilikləri haqqında xəbərlərə, yaxud müxtəlif
hadisələr haqqında adi press-informasiya xarakterlixəbərlərə şamil olunmur.
Maddə 2.1
Müəyyən əsərlərin qorunmasının mümkün məhdudiyyətləri:
1. Müəyyən nitqlər;
2. Mühazirə və müraciətlərin müəyyən istifadəsi;
3. Bu əsərlərin toplularının hazırlanmasına hüquq]
(1) Siyasi nitqləri və məhkəmə proseslərinin gedişində edilən nitqləri tam və ya qismən əvvəlki
maddədə nəzərdə tutulan qorunmadan çıxarmaq hüququ İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyində saxlanılır.
(2) Mühazirə, müraciət və əhali qarşısında söylənən bu cür digər əsərlərin mətbuatda təkrarlanması,
efirə verilməsi, kütləyə çatdırılması üçün naqillə kütləvi bildirişi şərtlərini müəyyən etmək və bu istifadənin
informasiya məqsədi daşıdığı əsaslandırıldıqda, bu Konvensiyanın 11bis (1) maddəsində nəzərdə tutulan
kütləvi bildirişlərin predmetini tərtib etmək hüququ da İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyində saxlanır.
(3) Bununla birlikdə, müəllif öz əsərlərinin əvvəlki bəndlərdə qeyd olunan toplularını tərtib etmək
müstəsna hüququndan istifadə edir.
Maddə 3
Qorunma verilməsi üçün meyarlar. 1. Müəllifin vətəndaşlığı; əsərin «işıq üzü gördüyü» yer;
2. Müəllifin yaşayış yeri;
3. «işıq üzü görən» əsərlər;
4. «Eyni vaxtda işıq üzü görən» əsərlər
(1) Bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulan qorunma tətbiq edilir:
(a) İttifaq ölkələrindən birinin vətəndaşı olan müəlliflərə, onların həm işıq üzü görən, həm də işıq üzü
görməmiş əsərlərinə münasibətdə;
(b) İttifaq ölkələrindən birinin vətəndaşı olmayan müəlliflərə, onların ilk dəfə bu ölkələrin birində işıq
üzü görən və ya eyni zamanda bu İttifaqa daxil olmayan ölkədə və İttifaq ölkəsində işıq üzü görmüş
əsərlərinə münasibətdə;
(2) İttifaq ölkələrindən birinin vətəndaşı olmayan, lakin həmin ölkələrin birində adi yaşayış yeri olan
müəlliflər Konvensiyanın məqsədləri üçün bu ölkələrin vətəndaşlarına bərabər tutulur.
(3) «İşıq üzü görən əsər» dedikdə, əsərin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla, nüsxələrinhazırlanma
üsulundan asılı olmayaraq, bu nüsxələrin kütlənin normal tələbatlarını ödəyə biləcək sayda dövriyyəyə
buraxılması şərti ilə, müəlliflərin razılığı əsasında dərc edilmiş əsər başa düşülür. Dram, musiqili-dram,
kinematoqrafiya əsərinin təqdimatı, musiqili əsərin ifası, ədəbi əsərin kütləvi qiraəti, ədəbi və bədii əsərin
naqillə bildirişi və ya efirə verilməsi, sənət əsərinin nümayişi və memarlıq əsərinin qurulması dərc edilmə
sayılmır.
(4) İlk çapından sonra otuz gün müddətində iki və daha artıq ölkədə işıq üzü görmüş əsər bir neçə
ölkədə eyni vaxtda dərc edilmiş sayılır.
Maddə 4
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[Kinematoqrafiya əsərlərinə, memarlıq əsərlərinə və müəyyən bədii əsərlərə qorunma verilməsi üçün
meyarlar]
(1) Bu Konvensiya ilə nəzərdə tutulan qorunma hətta 3-cü maddədə nəzərdə tutulan şərtlərin yerinə
yetirilmədiyi halda da tətbiq olunur:
(a) istehsalçısının mənzil-qərargahı və ya adi yaşayış yeri İttifaq ölkələrindən birində olan
kinematoqrafiya əsərlərinin müəlliflərinə;
(b) ittifaq ölkələrindən birində yaradılan memarlıq əsərlərinin və ya İttifaq ölkələrindən birində
yerləşən binanın və ya hər hansı tikilinin bir hissəsi olan bədii əsərlərin müəlliflərinə.
Maddə 5
[Təminat verilən hüquqlar: 1 və 2. Ölkədən kənar mənşə; 3. Mənşə ölkəsində; 4. «Mənşə ölkəsi»]
(1) Bu Konvensiyanın qüvvəsi ilə əsərlərinə münasibətdə qorunma təqdim olunan müəlliflər, əsərin
mənşə ölkəsindən başqa istənilən İttifaq ölkəsində həmin ölkənin müvafiq qanunları ilə onun öz
vətəndaşlarına hazırda təqdim olunan, yaxud gələcəkdə təqdim olunacaq hüquqlardan, həmçinin bu
Konvensiya ilə xüsusi olaraq təqdim olunan hüquqlardan istifadə edir.
(2) Bu hüquqlardan istifadə və onların həyata keçirilməsi heç bir rəsmiyyətçiliyin yerinə yetirilməsi
ilə bağlı deyildir; bu hüquqlardan istifadə və onların həyata keçirilməsi əsərin mənşə ölkəsində qorunmanın
mövcud olmasından asılı deyildir.
Deməli, bu Konvensiya ilə müəyyən edilən müddəalardan əlavə, müəllifin öz hüquqlarını qoruması
üçün təmin edilən qorunmanın həcmi və eyni dərəcədə müdafiə vasitələri ancaq qorunma tələb olunan
ölkənin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
(3) Mənşə ölkəsində qorunma daxili qanunvericiliklə tənzimlənir. Bununla birlikdə, mənşə ölkəsinə
münasibətdə bu Konvensiyanın qüvvəsi ilə qorunma təminatı verilən əsərin müəllifi həmin ölkənin
vətəndaşı deyilsə, o bu ölkədə onun öz vətəndaşları- müəllifləri kimi eyni hüquqlardan istifadə edir.
(4) Mənşə ölkəsi sayılır:
(a) İttifaqın hər hansı ölkəsində ilk dəfə işıq üzü görən əsərlər üçün - həmin ölkə;
İttifaqın müxtəlif qorunma müddətləri nəzərdə tutan bir neçə ölkəsində eyni vaxtda işıq üzü görən
əsərlər üçün - ən qısa qorunma müddəti nəzərdə tutan ölkə;
(b) İttifaq üzvü olmayan hər hansı bir ölkədə və İttifaq ölkələrindən birində eyni vaxtda işıq üzü görən
əsərlər üçün - sonuncu ölkə;
(c) işıq üzü görməmiş, yaxud ilk dəfə İttifaqa daxil olmayan ölkədə işıq üzü görmüş, lakin eyni vaxtda
İttifaqın hər hansı ölkəsində işıq üzü görməmiş əsərlər üçün -müəllifin vətəndaşı olduğu İttifaq ölkəsi, o
şərtlə ki,
(i) istehsalçısının mənzil qərargahı və adi yaşayış yeri İttifaqın hər hansı ölkəsində yerləşən
kinematoqrafiya əsərlərinə münasibətdə mənşə ölkəsi həmin ölkədir və
(ii) İttifaqın hər hansı ölkəsində inşa edilən memarlıq abidəsinə və ya İttifaq ölkələrindən birində
yerləşən binanın və ya digər tikilinin tərkib hissəsi olan başqa bədii əsərlərə münasibətdə mənşə ölkəsi
həmin ölkədir.
Maddə 6
[İttifaqa daxil olmayan müəyyən ölkələrin vətəndaşlarının bəzi əsərlərinə münasibətdə qorunmanın
mümkün məhdudlaşdırılması:
1. Əsərin ilk dəfə işıq üzü gördüyü və digər ölkələrdə;
2. Geriyə təsir qüvvəsinin olmaması;
3. Bildirişlə xəbərdarlıq]
(1) Əgər İttifaqa daxil olmayan hər hansı bir ölkə İttifaq ölkələrindən birinin vətəndaşları olan
müəlliflərin əsərlərinin qorunmasını yetərincə təmin etmirsə, bu sonuncu ölkə əsərlərin ilk dəfə işıq üzü
gördüyü tarixə başqa ölkənin vətəndaşı olan və İttifaq ölkələrinin birində adi yaşayış yeri olmayan
müəlliflərin həmin əsərlərinə təqdim olunan qorunmanı məhdudlaşdıra bilər. Əgər əsərin ilk dəfə işıq üzü
gördüyü ölkə yuxarıdakı hüquqlardan istifadə edirsə, onda İttifaqın başqa ölkələri bu xüsusi rejimə tabe
edilən əsərlərə ilk dəfə işıq üzü gördüyü ölkənin verdiyi qorunma təminatından daha geniş qorunma
verməmək hüququna malikdir.
(2) Əvvəlki bəndlə müəyyən edilən məhdudiyyətlərin heç biri bu məhdudiyyətlərin İttifaq üzvü olan
ölkədə tətbiq edildiyi dövrə qədər müəllifin ilk dəfə işıq üzü görən əsərə əldə etdiyi hüquqlara toxunmur.
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(3) Müəllif hüququnun təqdim edilməsini bu maddəyə uyğun olaraq məhdudlaşdıran istənilən İttifaq
ölkəsi hansı ölkəyə münasibətdə qorunmanı məhdudlaşdırması, həmçinin həmin ölkənin vətəndaşı olan
əsər müəlliflərinin məruz qaldığı məhdudiyyət barədə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Baş
direktoruna (bundan sonra «Baş direktor») yazılı bildirişlə xəbər verir. Baş direktor bu bəyanatı dərhal
İttifaqın bütün ölkələrinə çatdırır.
Maddə 6.1
[Qeyri-əmlak hüquqları:
1. Müəllifliyin tanınması tələbi; müəyyən dəyişiklik və hüquqları pozan digər hərəkətlərə qarşı
çıxmaq;
2. Müəllifin ölümündən sonra;
3. Qoruma vasitələri]
(1) Müəllifin əmlak hüquqlarından asılı olmayaraq və hətta bu hüquqların verilməsindən sonra
müəllifin öz əsərinə müəllifliyinin tanınmasını tələb etmək və bu əsərin təhrif edilməsinə, mənasının
dəyişilməsinə və digər dəyişikliyə, həmçinin müəllifin şərəf və ləyaqətinə xələl gətirə biləcək başqa
hərəkətlərə qarşı çıxmaq hüququ vardır.
(2) Müəllifin əvvəlki bəndlə tanınan hüquqları onun ölümündən sonra ən azı əmlak hüquqlarının
qurtarmasına qədər qüvvədə qalır və qorunma tələb olunan ölkənin qanunvericiliyi ilə səlahiyyət verilmiş
şəxslər və ya təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir. Bununla yanaşı, bu Aktı ratifikasiya etdiyi və ya ona
qoşulduğu ana qədər daxili qanunvericiliyində müəllifin ölümündən sonra bütün hüquqlarının qorunmasını
təmin edən əvvəlki bənddə sadalanan müddəalar olmayan ölkələr bu hüquqların bir qisminin müəllifin
ölümündən sonra qüvvədə saxlanmamasını nəzərdə tuta bilərlər.
(3) Bu maddə ilə təqdim olunan hüquqların təminatı üçün müdafiə vasitələri qorunma tələb olunan
ölkənin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 7
[Qoruma müddəti: 1. Ümumi müddəalar; 2. Kinematoqrafiya əsərləri üçün; 3. Anonim və ya təxəllüslə
buraxılmış əsərlər üçün; 4. Fotoqrafiya və ya tətbiqi sənət əsərləri üçün; 5. Sayılmanın başlanğıc tarixi; 6.
Daha uzun müddətlər; 7. Daha qısa müddətlər; 8. Tətbiq olunan qanunvericilik; müddətlərin «müqayisəsi»]
(1) Bu Konvensiya ilə təqdim olunan qorunma müddəti müəllifin bütün həyatı boyu və ölümündən
sonrakı əlli ili təşkil edir.
(2) Bununla birlikdə, İttifaq ölkələri kinematoqrafiya əsərləri üçün nəzərdə tuta bilərlər ki, qorunma
müddəti müəllifin razılığı ilə əsərin kütləyə çatdırıldığı dövrdən əlli il sonra, ya da əgər əsərin yarandığı
vaxtdan əlli il keçənə qədər onun kütləyə çatdırılması baş verməyibsə, əsərin yarandığı dövrdən əlli il sonra
qurtarır.
(3) Anonim və təxəllüslə dərc edilən əsərlər üçün bu Konvensiya ilə verilən qorunma müddəti əsərin
qanuni şəkildə kütləyə çatdırılmasından əlli il sonra qurtarır. Bununla birlikdə, müəllifin qəbul etdiyi
təxəllüs onun şəxsiyyətini müəyyən etməkdə şübhə doğurmursa, qorunma müddəti (1)-ci bənddə nəzərdə
tutulan müddətdir.
Anonim və ya təxəllüslə dərc edilmiş əsərin müəllifi yuxarıda göstərilən müddət ərzində öz
şəxsiyyətini açıqlayarsa, onda (1)-ci bənddə göstərilən qorunma müddəti tətbiq olunur. Anonim və ya
təxəllüslə dərc edilən əsərlərə münasibətdə müəllifin ölümündən əlli il keçməsi haqqında əsaslı ehtimallar
olarsa, İttifaq ölkələri bu əsərləri qorumağa borclu deyillər.
(4) Fotoqrafiya əsərlərinin və bədii əsərlər kimi qorunan tətbiqi sənət əsərlərinin qorunma müddətini
müəyyənləşdirmək hüququ İttifaq ölkələrinin daxili qanunvericiliyində saxlanır. Bununla birlikdə, bu
müddət həmin əsərin yarandığı vaxtdan sonra iyirmi beş ildən az olmamalıdır.
(5) Müəllifin ölümündən sonrakı qorunma müddətləri və (2), (3) və (4)-cü bəndlərlə nəzərdə tutulan
müddətlər müəllifin ölümündən sonra, yaxud bu bəndlərdə göstərilən hadisələrin baş verdiyi gündən
başlanır, lakin həmişə ölüm ilindən və ya hadisənin baş verdiyi ildən sonrakı ilin 1 yanvar tarixindən
hesablanır.
(6) İttifaq ölkələrinin əvvəlki bəndlərlə nəzərdə tutulan müddətlərdən artıq qorunma müddətləri
müəyyən etmək hüququ vardır.
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(7) Bu Konvensiyanın Roma Aktına qoşulan İttifaq ölkələri, bu Aktı imzalayan ana qədər qüvvədə
olan daxili qanunvericiliyində yuxarıdakı bəndlərdə nəzərdə tutulandan daha qısa qorunma müddətləri
nəzərdə tutublarsa, bu Akta qoşularkən və ya onu ratifikasiya edərkən həmin müddətləri saxlaya bilərlər.
(8) İstənilən halda qorunma müddəti qorunma tələb olunan ölkənin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən
edilir; bununla birlikdə, həmin ölkənin qanunvericiliyində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu müddət
əsərin mənşə ölkəsində müəyyən edilmiş müddətdən daha uzun ola bilməz.
Maddə 7.1
[Şərik müəllifliklə yaradılan əsərlərin qorunma müddəti]
Əvvəlki maddənin müddəaları, müəllifin olümündən sonra müəyyən edilən müddətlərin şərik
müəlliflərdən sonuncusunun ölümündən sonrakı vaxtdan hesablanması şərti ilə, şərik müəllifliklə yaradılan
əsərlər üçün də tətbiq olunur.
Maddə 8
[Tərcümə hüququ]
Bu Konvensiya ilə qorunan ədəbi və bədii əsərlərin müəllifləri onların orijinal əsərlərinə hüquqlarının
qüvvədə olduğu müddətdə öz əsərlərini tərcümə etmək və tərcüməsinə icazə vermək müstəsna hüququndan
istifadə edirlər.
Maddə 9
[Surətçıxarma hüququ: 1. Ümumi müddəalar; 2. Mümkün istisnalar; 3. Səs və vizual yazılmalar]
(1) Bu Konvensiya ilə qorunan ədəbi və bədii əsərlərin müəllifləri öz əsərlərinin istənilən şəkildə və
formada surətçıxarılmasına icazə vermək müstəsna hüququndan istifadə edirlər.
(2) Müəyyən xüsusi hallarda bu əsərlərin surətçıxarılmasına icazə vermək hüququ, bu cür
surətçıxarmanın əsərdən normal istifadəyə zərər vurmaması və müəllifin qanuni maraqlarını əsassız olaraq
məhdudlaşdırmaması şərti ilə, İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyində saxlanır.
(3) İstənilən səs və ya vizual yazılma bu Konvensiyanın məqsədləri üçün surətçıxarma kimi tanınır.
Maddə 10
[Əsərin müəyyən sərbəst istifadəsi halları:
1. Sitatlar; 2. Tədris məqsədi ilə illüstrasiyalar; 3. Müəllifin və mənbənin göstərilməsi]
(1) Qəzet və jurnallardan mətbu xülasə formasında sitat gətirmək də daxil olmaqla, artıq qanuni şəkildə
kütləyə çatdırılmış əsərdən xoş məramlı adətlərə əməl edilmək şərti ilə və qoyulmuş məqsəd üçün lazım
olan həcmdə sitatlar gətirilməsinə yol verilir.
(2) İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyi ilə və onların arasında bağlanmış və ya bağlanacaq xüsusi
sazişlərlə ədəbi və bədii əsərlərdən qoyulmuş məqsəd üçün lazım olan həcmdə və xoş məramlı adətlərə
əməl edilməsi şərti ilə tədris xarakterli nəşrlərdə, televiziya və radio verilişlərində və səs və ya təsvirlərin
yazılmasında illüstrasiya kimi istifadəyə icazə verilə bilər.
(3) Əsərlərdən bu maddənin əvvəlki bəndlərinə uyğun istifadə zamanı əgər bu, həmin mənbədə əks
olunmuşdursa, mənbə və müəllifin adı göstərilir.
Maddə 10.1
[Əsərlərdən mümkün sərbəst istifadənin əlavə halları:
1. Müəyyən məqalələr və efirə verilmiş əsərlər; 2. Cari hadisələrin gedişində göstərilmiş və ya elan
edilmiş əsərlər]
(1) Qəzet və jurnallarda cari, iqtisadi, siyasi və dini məsələlərə dair çap olunmuş məqalələrin, yaxud
efirlə verilmiş həmin xarakterli əsərlərin, bu cür sürətçıxarılmaya, efirlə verilməyə və ya naqillə bildirişə
olan hüquqlara aid xüsusi şərtin olmadığı hallarda, mətbuatda sürətçıxarılmasına, efirlə verilməsinə və ya
kütləyə çatdırılması üçün naqillə bildirişinə icazə vermək hüququ İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyində
saxlanır. Bununla birlikdə, mənbə həmişə aydın göstərilməlidir; bu öhdəliyə əməl olunmamasına görə
hüquqi məsuliyyət qorunma tələb olunan ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
(2) Cari hadisələrin gedişində göstərilmiş və ya oxunmuş ədəbi və bədii əsərlərin fotoqrafiya və ya
kinemotoqrafiya vasitələri ilə, yaxud efirə verilməklə və ya kütləyə çatdırılması üçün naqillə bildirişi ilə
cari hadisələrin gedişində informasiya məqsədi üçün lazım olan həcmdə təkrarlanması, yaxud kütləyə
çatdırılması şərtlərini müəyyən etmək hüququ da İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyində saxlanır.
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Maddə 11
[Dram və musiqili dram əsərlərinə müəyyən hüquqlar:
1. Kütləvi təqdimat və kütləyə çatdırılmaq üçün verilişin təqdimatına hüquq; 2. Tərcüməyə
münasibətdə]
(1) Dram, musiqili dram və musiqili əsərlərin müəllifləri aşağıdakılara icazə vermək hüququndan
istifadə edirlər:
(i) istənilən vasitə və üsullarla həyata keçirilən kütləvi təqdimat və ifa daxil olmaqla, öz əsərlərinin
kütləvi təqdimatı və ifası;
(ii) əsərin tamaşa və ifalarının kütləyə çatdırılması üçün istənilən üsulla verilişi;
(2) dram və ya musiqili dram əsərlərinin müəlliflərinə də onların əsərlərinin tərcüməsinə münasibətdə
bu cür hüquqlar, onların orijinal əsərlərə hüquqlarının qorunduğu müddət ərzində verilir.
Maddə 11.1
[Efirə verilmə və buna aid edilən hüquqlar:
1. Efirə verilmə və naqilsiz verilişlərin başqa üsulları; naqillə, yaxud təkrar efir verilişi ilə efirə
verilmiş əsərin kütləvi bildirişi; səsucaldan və ya analoji cihazın köməyi ilə efirə verilmiş əsərin kütləvi
bildirişi; 2. Məcburi lisenziyalar; 3. Yazılma; qısa müddətli istifadə üçün yazılma]
(1) Ədəbi və bədii əsərlərin müəllifləri aşağıdakılara icazə vermək müstəsna hüququndan istifadə
edirlər:
(i) öz əsərlərinin efirə verilməsinə və ya bu əsərlərin istənilən naqilsiz işarələr, səslər və ya görüntülərin
verilməsi ilə kütləvi bildirişinə;
(ii) istər naqillə, istərsə də naqilsiz rabitə vasitəsi ilə təkrar efirə verilən əsərin istənilən kütləvi
bildirişinə, əgər belə bildiriş ilkin yox, başqa təşkilat vasitəsi ilə həyata keçirilirsə;
(iii) efirə verilmiş əsərin səsucaldan və ya işarələri, səsləri, yaxud təsvirləri ötürən hər hansı başqa
cihazın köməyi ilə kütləvi bildirişinə.
(2) İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyi əvvəlki bəndlə nəzərdə tutulan hüquqların həyata keçirilməsi
şərtlərini müəyyənləşdirə bilər; bununla birlikdə, bu şərtlərin təsiri yalnız onu müəyyən etmiş dövlətin öz
ərazisi ilə məhdudlaşdırılır. Bu şərtlər heç bir halda müəllifin nə qeyri-əmlak hüquqlarını, nə də müqavilə
olmadığı halda səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyənləşdirilən müəllifin qanuni haqq almaq hüququnu
məhdudlaşdıra bilməz.
(3) Bu maddənin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq verilən icazə, başqa şərtlər nəzərdə tutmadığı üçün səs
və görüntünü qeydə alan alətlərin köməyi ilə efirə verilmiş əsərin yazılmasına icazəni nəzərdə tutmur.
Bununla birlikdə, İttifaq ölkələrinin qanunvericiliyi ilə radio yayım təşkilatı tərəfindən öz verilişləri üçün
və öz vəsaitləri hesabına həyata keçirilən qısamüddətli istifadə məqsədli yazılma rejimi müəyyən edilə
bilər. Həmin qanunvericiliklə müstəsna sənədli xarakterinə görə bu yazılmaların rəsmi arxivlərdə
saxlanılmasına icazə verilə bilər.
Maddə 11.1
[Ədəbi əsərlərə müəyyən hüquqlar: 1. Kütləvi qiraətə və kütləyə çatdırılması üçün qiraətin verilişinə
hüquq; 2. Tərcümələrə münasibətdə]
(1) Ədəbi əsərlərin müəllifləri icazə vermək müstəsna hüququndan istifadə edirlər:
(i) istənilən vasitə və üsullarla həyata keçirilən kütləvi qiraət daxil olmaqla, öz əsərlərinin kütləvi
qiraətinə;
(ii) onların əsərlərinin qiraətinin istənilən üsulla kütləyə çatdırılması üçün verilişinə;
(2) Ədəbi əsərlərin müəlliflərinin orijinal əsərlərinə hüquqlarının qüvvədə olduğu müddət ərzində
onların əsərlərinin tərcümələrinə münasibətdə də elə bu cür hüquqlar verilir.
Maddə 12
(Aranjeman və digər dəyişmələrə hüquq]
Ədəbi və bədii əsər müəllifləri öz əsərlərinin dəyişilməsi, aranjeman və digər dəyişikliklər edilməsinə
icazə vermək müstəsna hüququndan istifadə edirlər.
Maddə 13
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[Musiqili əsərlərin və onlara aid hər hansı mətnlərin yazılmasına mümkün məhdudiyyətlər:
1. Məcburi lisenziyalar; 2. Keçid tədbirləri; 3. Müəllifin icazəsi olmadan gətirilən nüsxələrə həbs
qoyulması]
(1) İttifaq ölkələrinin hər biri musiqili əsərin müəllifinə və mətnin musiqi iləbirlikdə yazılmasına artıq
icazə vermiş mətn müəllifinə verilən müstəsna hüquqamünasibətdə musiqili əsərin həmin mətnlə birlikdə
(əgər varsa) səsli yazılmasına icazə verməklə bağlı qeyd-şərtlər müəyyənləşdirə bilər; bununla birlikdə, bu
cür bütün qeyd-şərtlər yalnız onu əvvəlcədən müəyyən edən ölkələrdə tətbiq oluna bilər və heç bir halda
həmin müəlliflərin müqavilə olmadıqda səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyənləşdirilən qanuni haqq almaq
hüququnu məhdudlaşdıra bilməz.
(2) Musiqili əsərlərin İttifaqın hər hansı ölkəsində 2 iyun 1928-ci ildə Romada və 26 iyun 1948-ci ildə
Brüsseldə imzalanmış Konvensiyanın 13(3)-cü maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş yazılmaları
həmin ölkədə bu Aktın ona münasibətdə qüvvəyə minməsindən sonra 2 il müddətində musiqili əsər
müəllifinin icazəsi olmadan təkrarlana bilər.
(3) Bu maddənin (1) və (2)-ci bəndlərinə uyğun olaraq hazırlanmış və maraqlı tərəflərin icazəsi
olmadan onların qeyri-qanuni sayıldığı ölkəyə gətirilmiş yazılmalar həbs olunmalıdır.
Maddə 14
[Kinematoqrafiya quruluşları və onlara aid olan hüquqlar: 1. Kinematoqrafiya dəyişilməsi və
sürətçıxarılması; yayım; surəti çıxarılmış və ya bu cür dəyişilmiş əsərlərin kütləvi təqdimatı və kütləyə
çatdırılması üçün naqillə bildirişi; 2. Kinematoqrafiya quruluşlarının dəyişilməsi; 3. Məcburi lisenziyaların
tətbiq olunması]
(1) Ədəbi və bədii əsər müəlliflərinin aşağıdakılara icazə vermək müstəsna hüququ vardır:
(i) öz əsərlərinin kinematoqrafiya dəyişilməsi və surətçıxarılması və bu cür dəyişilmiş, yaxud bu cür
surəti çıxarılmış əsərlərin yayılması;
(ii) dəyişilmiş, yaxud bu cür surəti çıxarılmış əsərlərin kütləvi təqdimatı və onların kütləyə çatdırılması
üçün naqillə bildirişi.
(2) Ədəbi, yaxud bədii əsərdən törəmiş kinematoqrafiya quruluşunun istənilən başqa bədii formaya
dəyişilməsi üçün bu əsərin müəllifindən əlavə, orijinalın müəllifinin də icazəsi tələb olunur.
(3) 13(1)-ci maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 14.1
[Kinematoqrafiya əsərlərinə aid xüsusi müddəalar: 1. Orijinal əsərlərə bərabər tutulması; 2. Hüquq
sahibləri; əsərin yaranmasında payı olan bəzi şəxslərin hüquqlarının məhdudlaşdırılması; 3. Əsərin
yaradılmasında payı olan bəzi digər şəxslər]
(1) Dəyişilə, yaxud surəti çıxarıla bilən hər hansı əsərə olan müəllif hüquqlarına zərər vurmamaqla,
kinematoqrafiya əsərinin müəllifi əvvəlki maddədə qeyd olunan hüquqlar da daxil olmaqla, orijinal əsərin
müəllifi kimi bütün hüquqlardan istifadə edir.
(2) (a) Kinematoqrafiya əsərlərinə müəllif hüquqlarının sahibi olan şəxslərin müəyyən edilməsi
hüququ qorunmanın tələb olunduğu ölkənin qanunvericiliyində saxlanır.
(b) Bununla birlikdə, qanunvericiliyi kinematoqrafiya əsərinin yaradılmasında payı olan şəxsləri əsərə
müəllif hüquqlarının sahibləri sırasına daxil edən ölkələrdə, həmin müəlliflər bu cür pay öhdəliyi
götürüblərsə, bunun əksi, yaxud xüsusi şərtlərin olmadığı halda, onların bu əsərin surətçıxarılmasına,
yayılmasına, kütləvi təqdimatına və ifasına, kütləyə çatdırılması üçün naqillə bildirişinə, efirə verilməsinə,
yaxud onun mətninin subtitr və dublyaj olunmasına mane olmaq ixtiyarı yoxdur.
(c) Əvvəlki (b) bəndinin tətbiq edilməsi üçün yuxarıda göstərilən öhdəliklərin yazılı saziş, yaxud yazılı
akta bərabər tutulan müqavilə formasında təsdiq olunması məsələsi bu kinematoqrafiya əsərinin
istehsalçısının mənzil-qərargahının və ya adi yaşayış yerinin yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyinə əsasən
müəyyən olunur.
Bununla birlikdə, bu öhdəliklərin yalnız yazılı saziş, yaxud ona bərabər tutulan yazılı aktla müəyyən
edilməsini nəzərdə tutmaq hüququ qorunma tələb olunan İttifaq ölkəsinin qanunvericiliyində saxlanır. Bu
hüquqdan istifadə etmək istəyən ölkələr bu barədə Baş direktoru yazılı bəyanatla məlumatlandırır, o bu
barədə dərhal İttifaqın bütün qalan ölkələrinə məlumat verir.
(d) «bunun əksinə, yaxud xüsusi şərt» altında yuxarıda qeyd olunan öhdəliyə münasibətdə hər hansı
məhdudlaşdırıcı şərt başa düşülür.
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(3) Əgər milli qanunvericilikdə başqa hal müəyyən edilməzsə, (2) (b) bəndinin müddəaları
kinematoqrafiya əsərinin quruluşu üçün yaradılmış ssenarilərin, dialoqların və musiqi əsərlərinin
müəlliflərinə, yaxud onun quruluşçu rejissoruna münasibətdə tətbiq olunmur. Bununla birlikdə,
qanunvericiliyində quruluşçu rejissora münasibətdə (2)(b) bəndinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutan
müddəalar olmayan
İttifaq ölkələri bu barədə Baş direktoru yazılı bəyanatla məlumatlandırır, o bu barədə dərhal İttifaqın
qalan bütün ölkələrinə məlumat verir.
Maddə 14.2
[İncəsənət əsərlərinə və orijinallara payda iştirak hüququ: 1. Təkrar satışdan pay almaq hüququ; 2.
Tətbiq olunan qanunvericilik; 3. Prosedur]
(1) İncəsənət əsərlərinin orijinallarına və yazıçı və bəstəkarların əlyazmalarına münasibətdə müəllif,
onun ölümündən sonra isə milli qanunvericiliklə səlahiyyət verilmiş şəxslər, yaxud təşkilatlar bu əsərin
müəllifi tərəfindən həyata keçirilən birinci satışından sonra gələn hər satışda pay iştirakçısı ayrılmaz
hüququndan istifadə edirlər.
(2) Əvvəlki maddədə nəzərdə tutulan qorunma, ancaq müəllifin məxsus olduğu ölkənin
qanunvericiliyi buna həmin qorunmanın tələb olunduğu ölkənin qanunvericiliyinin yol verdiyi həcmdə
icazə verirsə, İttifaqın hər hansı ölkəsində tələb oluna bilər.
(3) Məbləğlərin yığılması və ölçüləri milli qanunvericiliklə tənzimlənir.
Maddə 15
[Qorunan hüquqların müdafiəsinə hüquq: 1. Müəllifin adı göstərildikdə, yaxud təxəllüs müəllifin
şəxsiyyətinə münasibətdə şübhə doğurmadıqda; 2. Kinematoqrafiya əsərləri olduğu halda; 3. Anonim və
ya təxəllüslə buraxılmış əsərlər olduğu halda; 4. Müəllifi naməlum olan müəyyən dərc olunmamış əsərlər
olduğu halda]
(1) Bu Konvensiya ilə qorunan ədəbi və bədii əsərin müəllifi kimi baxılması üçün, əgər əksini sübut
edən dəlillər yoxdursa və buna uyğun olaraq, İttifaq ölkələrində kontrafaktlara qarşı məhkəmə təqibinə yol
verilirsə, müəllifin adının əsər üzərində adi şəkildə göstərilməsi kifayətdir. Bu bənd hətta həmin ad təxəllüs
olduqda, müəllifin qəbul etdiyi təxəllüs onun şəxsiyyətini şübhə altında qoymursa, tətbiq olunur.
(2) Kinematoqrafiya əsərinin istehsalçısı, əksini sübut edən dəlillər olmadıqda, adı əsər üzərində adi
şəkildə göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxs hesab edilir.
(3) (1)-ci bəndə göstərilənlərdən başqa, anonim və ya təxəllüslə dərc edilmiş əsərlərə münasibətdə,
əksini sübut edən dəlillər olmadıqda, adı əsərdə adi qaydada göstərilən naşir müəllifin nümayəndəsi kimi
tanınır və onun bu simada müəllifin hüquqlarını müdafiə etmək və onların həyata keçirilməsini təmin etmək
ixtiyarı vardır. Müəllifin öz şəxsiyyətini açıqladığı və əsərə öz müəllifliyini bəyan etdiyi vaxtdan etibarən
bu bəndin müddəaları qüvvədən düşür.
(4) (a) Müəllifinin İttifaq ölkəsinin vətəndaşı olduğunu güman etməyə bütün əsaslar olan dərc
olunmamış müəllifi naməlum əsərlərə münasibətdə, müəllifi təmsil və hüquqlarını müdafiə etmək və
onların həyata keçirilməsini təmin etmək ixtiyarı olan səlahiyyətli orqanı təyin etmək hüququ bu ölkənin
qanunvericiliyində saxlanır.
(b) Bu maddəyə uyğun olaraq təyinat aparan İttifaq ölkələri həmin qaydada təyin edilmiş orqan
haqqında tam informasiya olan yazılı bəyanatla Baş direktora məlumat verir. Baş direktor dərhal bu
bəyanatı İttifaqın digər ölkələrinə bildirir.
Maddə 16
[Kontrafakt nüsxələr: 1. Həbs; 2. İdxal zamanı həbs; 3. Tətbiq edilən qanunvericilik]
(1) Əsərin kontrafakt nüsxələri İttifaqın bu əsərin qorunduğu istənilən ölkəsində həbs edilməlidir.
(2) Əvvəlki bəndin müddəaları əsərin qorunmadığı və ya qorunmasının dayandırıldığı ölkələrdə olmuş
surətçıxarmalara da tətbiq edilir.
(3) Həbs hər bir ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq edilir.
Maddə 17
[Əsərlərin yayımına, ifasına və nümayişinə nəzarət imkanı]
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Bu Konvensiyanın müddəaları hər hansı əsərin, yaxud tamaşanın yayımına, ifasına və ya nümayişinə
münasibətdə, səlahiyyətli orqan bu hüququn həyata keçirilməsini vacib sayırsa, İttifaqın istənilən ölkəsinin
hökumətinin qanunvericilik və ya inzibati qaydada icazə vermək, nəzarət etmək və ya qadağa qoymaq
hüququna toxuna bilməz.
Maddə 18
[Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ana mövcud olan əsərlər: 1. Mənşə ölkəsində qorunma müddəti hələ
bitməyənlər; 2. Qorunma tələb olunan ölkədə artıq qorunma müddəti bitənlər; 3. Bu prinsiplərin tətbiq
edilməsi; 4. Xüsusi hallar]
(1) Bu Konvensiya onun qüvvəyə minməsi anına qədər qorunma müddətinin bitməsi nəticəsində
mənşə ölkəsində ictimai varidata keçməmiş bütün əsərlərə tətbiq olunur.
(2) Bununla birlikdə, əsərə əvvəl verilmiş qorunma müddətinin bitməsi nəticəsində qorunma tələb
olunan ölkədə bu əsər artıq ictimai varidata keçibsə, o həmin ölkədə yenidən qorunmayacaq.
(3) Göstərilən prinsip İttifaq ölkələri arasında bağlanmış və ya bu məqsədlə bağlanacaq xüsusi
konvensiyaların müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilir. Bu cür müddəaların olmadığı halda müvafiq
ölkələrin hər biri bu prinsipin özləri üçün tətbiqi şərtlərini müəyyən edirlər.
(4) Əvvəlki müddəalar həmçinin İttifaqa yeni qoşulmalar olduğu hallarda, habelə 7-ci maddənin tətbiqi
ilə və ya qeyd-şərtlərdən imtina nəticəsində qorunmanın genişləndiyi hallarda da tətbiq edilir.
Maddə 19
[Konvensiya ilə nəzərdə tutulandan daha geniş qorunma]
Bu Konvensiyanın müddəaları İttifaqın bu və ya digər ölkəsinin qanunvericiliyi ilə verilə bilən daha
geniş qorunmanın tələb olunmasına maneə törətmir.
Maddə 20
[İttifaq ölkələri arasında xüsusi razılaşmalar]
İttifaq ölkələrinin hökumətləri öz aralarında müəlliflərə bu Konvensiya ilə müəyyən ediləndən daha
geniş hüquqlar verən, yaxud bu Konvensiyaya zidd olmayan digər müddəaları olan xüsusi sazişlərə daxil
olmaq hüququna malikdirlər.
Qüvvədə olan sazişlərin həmin tələbləri ödəyən müddəaları tətbiq oluna bilər.
Maddə 21
[İnkişaf etməkdə olan ölkələrə dair xüsusi müddəalar: Əlavə fəsilə istinad; 2. Əlavə fəsil – Aktın bir
hissəsidir]
(1) İnkişaf etməkdə olan ölkələrə dair xüsusi müddəalar Əlavə fəsildə verilir.
(2) 28(1) (b) maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Əlavə fəsil bu Aktın ayrılmaz hissəsini təşkil
edir.
Maddə 22
[Məclis: 1. Təsisat və tərkib; 2. Vəzifələr; 3. Kvorum, səsvermə, müşahidəçilər; 4. Çağırış; 5. Prosedur
qaydaları]
(1) (a) İttifaq 22-26-cı maddələrlə bağlı olan İttifaq ölkələrindən ibarət Məclisə malikdir.
(b) Hər bir ölkənin hökuməti özünün müavinləri, müşavirləri və ekspertləri ola bilən bir nümayəndə
ilə təmsil olunur.
(c) Hər bir nümayəndə heyətinin xərclərini onu təyin edən hökumət çəkir.
(2) (a) Məclis:
(i) İttifaqın saxlanılması və inkişafına və bu Konvensiyanın tətbiqinə dair bütün məsələləri nəzərdən
keçirir;
(ii) Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatını (bundan sonra «Təşkilat» adlanacaq) yaradan
Konvensiyada nəzərdə tutulan Beynəlxalq əqli mülkiyyət Bürosuna (bundan sonra «Beynəlxalq büro»
adlanacaq) İttifaq ölkələrinin 22-26-cı maddələrlə bağlı olmayan qeydlərinə lazımi diqqət yetirərək yenidən
baxılma üzrə konfranslara hazırlığa dair göstərişlər verir.
(iii) Təşkilatın Baş direktorunun İttifaqa aid olan hesabatlarını və fəaliyyətini nəzərdən keçirir və
təsdiq edir və İttifaqın səlahiyyətinə daxil olan məsələlərə dair bütün lazımi göstərişləri verir;
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(iv) Məclisin İcraiyyə Komitəsinin üzvlərini seçir;
(v) hesabatları nəzərdən keçirir və təsdiq edir və özünün İcraiyyə komitəsinin fəaliyyətini bəyənir,
habelə ona tapşırıqlar verir;
(vi) proqramı müəyyən edir, İttifaqın ikiillik büdcəsini qəbul edir və onun maliyyə hesabatlarını təsdiq
edir.
(vii) İttifaqın maliyyə reqlamentini təsdiq edir;
(viii) İttifaqın məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün vacib hesab etdiyi ekspert komitələrini və işçi
qruplarını yaradır;
(ix) İttifaqın üzvü olmayan hansı ölkələrin və hansı hökumətlərarası və beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatlarının müşahidəçilər qismində onun iclaslarına buraxılmasınımüəyyən edir;
(x) 22-26-cı maddələrə düzəlişləri qəbul edir;
(xi) İttifaqın məqsədlərinə nail olunmasına yönəldilən hər hansı digər lazımi hərəkətləri həyata keçirir;
(xii) bu Konvensiyadan irəli gələn bütün digər funksiyaları yerinə yetirir;
(xiii) Təşkilatı təsis edən Konvensiyanın ona verdiyi hüquqları onun razılığı əsasında həyata keçirir.
(b) Məclis Təşkilatın Əlaqələndirmə komitəsinin rəyini dinləyərək Təşkilatın inzibati idarəçiliyində
olan digər İttifaqlar üçün maraq kəsb edən məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir.
(3) (a) Məclisin üzvü olan hər bir ölkə bir səsə malikdir.
(b) Məclisin üzvləri olan ölkələrin yarısı kvorum təşkil edir.
(c) (b) yarımbəndinin müddəasına baxmayaraq, hər hansı bir sessiyada təmsil olunan ölkələrin sayı
yarıdan azdırsa, bununla birlikdə Məclisin üzvü olan ölkələrin üçdə birinə bərabər və ya üçdə birindən
artıqdırsa, o qərar qəbul edə bilər; lakinMəclisin bütün qərarları, onun məxsusi prosedur qaydalarına aid
olan qərarları istisna olmaqla, yalnız aşağıdakı şərtlərə riayət edildikdə qüvvəyə minir. Beynəlxalq Büro
qeyd olunan qərarları Məclisin orada təmsil olunmayan üzv ölkələrinə göndərir və həmin tarixdən üç ay
müddətində onları bu qərarların lehinə, əleyhinə səs vermələrini və ya bitərəf olduqlarını yazılı şəkildə
bildirməyə çağırır. Bu müddət başa çatandan sonra səs vermiş və ya bitərəf qaldığını bildirmiş ölkələrin
sayı sessiyanın özündə olmayan kvoruma nail olmaq üçün kifayət edirsə, bu cür qərarlar eyni zamanda
lazımi çoxluğun saxlanılması şərti ilə qüvvəyə minir.
(d) Məclis öz qərarlarını, 26(2)-ci maddənin müddəalarına riayət etmək şərti ilə, verilmiş səslərin üçdə
iki hissəsinin çoxluğu ilə qəbul edir.
(e) Bitərəf olanların səsləri hesaba alınmır.
(f) Nümayəndə yalnız bir ölkəni təmsil edə və yalnız onun adından səs verə bilər.
(g) Məclisin üzvü olmayan İttifaq ölkələri onun iclaslarına müşahidəçi simasında buraxılırlar.
(4) (a) Məclis növbəti sessiyaya Baş direktorun çağırışı ilə iki ildən bir və müstəsna hallardan başqa,
Təşkilatın Baş Məclisi ilə eyni vaxtda və eyni yerdə yığışır.
(b) Məclis İcraiyyə Komitəsinin tələbi ilə və ya Məclis üzvü olan ölkələrin dörddə bir hissəsinin tələbi
ilə Baş direktor tərəfindən çağırılan fövqəladə sessiyaya yığışır.
(5) Məclis özünün prosedur qaydalarını qəbul edir.
Maddə 23
[İcraiyyə Komitəsi: 1. Təsis etmə; 2. Tərkib; 3. Üzvlərin sayı; 4. Coğrafi bölgü; xüsusi sazişlər; 5.
Müddət, təkrar seçilmə hədləri, seçkilərin qaydaları; 6. Vəzifələr; 7. Çağırış; 8. Kvorum, səsvermə; 9.
Müşahidəçilər; 10. Prosedur qaydaları]
(1) Məclis İcraiyyə Komitəsinə malikdir.
(2) (a) İcraiyyə komitəsi Məclis tərəfindən Məclisin üzv ölkələri sırasından seçilən ölkələrdən
ibarətdir. Bundan başqa, ərazisində Təşkilatın mənzil-qərargahının olduğu ölkə 25 (7) (b)-ci maddənin
müddəalarına riayət etmək şərti ilə Komitədə ex officio bir yerə malikdir.
(b) İcraiyyə Komitəsinin üzvü olan hər bir ölkənin hökuməti özünün müavinləri, müşavirləri və
ekspertləri olan bir nümayəndə ilə təmsil olunur.
(c) Hər bir nümayəndə heyətinin xərclərini onu təyin edən hökumət çəkir.
(3) İcraiyyə Komitəsinin üzvü olan ölkələrin sayı Məclisin üzvü olan ölkələrin sayının dörddə bir
hissəsini təşkil edir. Doldurulması gərək olan yerlərin sayı müəyyən edilərkən, dördə bölünmədən sonra
alınan qalıq hesaba alınmır.
(4) İcraiyyə Komitəsinin üzvləri seçilərkən Məclis ədalətli coğrafi bölgüyə, həmçinin iştirakçı
ölkələrin İttifaqla əlaqədə bağlana biləcək xüsusi sazişlərinin,
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İcraiyyə komitəsini təşkil edən ölkələr sırasında olmasının zəruriliyinə lazımi diqqət yetirir.
(5) (a) İcraiyyə Komitəsinin üzvləri öz funksiyalarını Məclisin onları seçən sessiyasının
bağlanmasından növbəti sessiyanın bağlanması anınadək yerinə yetirirlər.
(b) İcraiyyə Komitəsinin üzvləri onun tərkibinin üçdə bir hissəsindən artıq olmayan sayda təkrar seçilə
bilərlər.
(c) Məclis İcraiyyə Komitəsi üzvlərinin seçilməsi və mümkün yenidən seçilmənin müfəssəl
qaydalarını müəyyən edir.
(6) (a) İcraiyyə Komitəsi:
(i) Məclisin gündəliyinin layihəsini hazırlayır;
(ii) İttifaqın Baş direktor tərəfindən hazırlanmış proqram layihəsinə və iki illik büdcəsinə dair təklifləri
Məclisə təqdim edir;
(iii) çıxarılmışdır;
(iv) Baş direktorun müvafiq qeydlərlə birlikdə dövri hesabatlarını və maliyyə yoxlamalarının illik
aktlarını Məclisə təqdim edir.
(v) Məclisin qərarlarına uyğun olaraq və Məclisin iki növbəti sessiyası arasında yaranmış vəziyyəti
nəzərə alaraq, İttifaqın proqramının Baş direktor tərəfindən yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün bütün
lazımi tədbirləri görür;
(vi) Bu Konvensiyaya uyğun olaraq onun üzərinə qoyulmuş bütün digər funksiyaları yerinə yetirir.
b) İcraiyyə Komitəsi Təşkilatın inzibati idarəçiliyində olan digər İttifaqlar üçünmaraq kəsb edən
məsələlərlə bağlı Təşkilatın Koordinasiya Komitəsinin rəyini dinləyərək qərarlar qəbul edir.
(7) (a) İcraiyyə Komitəsi Baş direktorun çağırışı ilə ildə bir dəfə Təşkilatın Koordinasiya komitəsinin
keçirildiyi vaxtda və yerdə növbəti sessiyaya yığışır.
(b) İcraiyyə Komitəsi Baş direktor tərəfindən çağırılan fövqəladə sessiyaya ya onun öz təşəbbüsü, ya
Sədrin xahişi, yaxud İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinin dörddə bir hissəsinin tələbi ilə yığışır.
(8) (a) İcraiyyə Komitəsinin üzvü olan hər bir ölkə bir səsə malikdir.
(b) İcraiyyə Komitəsinin üzv ölkələrin yarısı kvorum təşkil edir.
(c) Qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
(d) Bitərəf qalanların səsləri hesaba alınmır.
(e) Nümayəndə yalnız bir ölkəni təmsil edə və yalnız onun adından səs verə bilər.
(9) İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmayan İttifaq ölkələri onun iclaslarına müşahidəçi simasında
buraxılırlar.
(10) İcraiyyə Komitəsi öz prosedur qaydalarını qəbul edir.
Maddə 24
[Beynəlxalq büro: 1. Ümumi vəzifələr; Baş direktor; 2. Ümumi məlumat; 3. Jurnal; 4. Ölkələrə
məlumat; 5. Tədqiqatlar və xidmətlər; 6. İclaslarda iştirak; 7. Təkrar baxılmaya dair konfrans; 8. Digər
vəzifələr]
(1) a) İttifaqın inzibati vəzifələri İttifaq Bürosunun varisi olan, sənaye mülkiyyətinin qorunması üzrə
Beynəlxalq Konvensiyanın təsis etdiyi İttifaq Bürosu ilə birləşmiş Beynəlxalq büro tərəfindən həyata
keçirilir;
(b) Beynəlxalq büro həmçinin İttifaqın müxtəlif orqanlarının katibliyinin funksiyalarını yerinə yetirir;
(c) Təşkilatın Baş direktoru İttifaqın əsas vəzifəli şəxsidir və İttifaqı təmsil edir;
(2) Beynəlxalq büro müəllif hüquqlarına dair məlumatı toplayır və dərc edir. İttifaqın hər bir ölkəsi
müəllif hüquqlarının qorunmasına dair hər bir yeni qanunun mətnini və bütün digər rəsmi mətnləri dərhal
Beynəlxalq büroya göndərir.
(3) Beynəlxalq büro aylıq jurnal nəşr edir.
(4) Beynəlxalq büro İttifaqın istənilən ölkəsinin sorğusu əsasında müəllif hüquqlarının qorunması
məsələlərinə dair məlumat verir.
(5) Beynəlxalq büro müəllif hüquqlarının qorunmasını asanlaşdırmaq üçün tədqiqatlar aparır və
xidmətlər göstərir.
(6) Baş direktor və onun təyin etdiyi hər hansı bir heyət üzvü Məclisin, İcraiyyə komitəsinin və
istənilən ekspertlər komitəsinin və ya işçi qruplarının bütün iclaslarında səsvermə hüququ olmadan iştirak
edirlər. Baş direktor və ya onun təyin etdiyi heyət üzvü öz tutduğu vəzifəsinə görə bu orqanların katibləridir.
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(7) (a) Beynəlxalq büro Məclisin göstərişlərinə uyğun olaraq və İcraiyyə komitəsi ilə əməkdaşlıqda
Konvensiyanın 22-26-cı maddələrində olmayan müddəalara təkrar baxılmasına dair konfranslar hazırlayır.
(b) Beynəlxalq büro təkrar baxılmaya dair konfransın hazırlanması məsələlərinə dair hökumətlərarası
və beynəlxalq qeyri –hökumət təşkilatları ilə məsləhətləşə bilər.
(c) Baş direktor və onun tərəfindən təyin edilmiş şəxslər bu konfransların işində səsvermə hüququna
malik olmadan iştirak edirlər.
(8) Beynəlxalq büro ona tapşırılmış digər vəzifələri yerinə yetirir.
Maddə 25
[Maliyyə: 1.Büdcə; 2. Digər İttifaqlarla əlaqə; 3. Mənbələr; Ödəmələr; 4. Üzvlük haqları; əvvəlki
büdcənin uzadılması mümkünlüyü; 5. Yığımlar və ödənişlər; 6. Dövriyyə vəsaitləri fondu; 7. Ərazisində
Təşkilatın qərargahı olan ölkə hökumətinin avansları; 8. Maliyyə təftişi]
(1) (a) İttifaq büdcəyə malikdir.
(b) İttifaqın büdcəsinə İttifaqın öz gəlir və xərcləri, onun İttifaqlar üçün ümumi xərclər büdcəsinə
üzvlük haqları, həmçinin müvafiq hallarda Təşkilatın Konfransının büdcəsinə ayırmalar daxildir.
(c) Yalnız bu İttifaqa yox, eyni zamanda idarəçiliyini Təşkilatın həyata keçirdiyi bir və ya bir neçə
digər İttifaqa aid olan xərclər İttifaqlar üçün ümumi xərclər sayılır. İttifaqın bu ümumi xərclərdəki payı
onun bu xərclərə marağı ilə uyğun gəlir.
(2) İttifaqın büdcəsi idarəçiliyini Təşkilatın həyata keçirdiyi digər İttifaqların büdcələri ilə
əlaqələndirmə tələbləri lazımi qaydada nəzərə alınmaqla qəbul edilir.
(3) İttifaqın büdcəsi aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:
(i) İttifaq ölkələrinin üzvlük haqlarından;
(ii) İttifaqa aid olan Beynəlxalq büronun göstərdiyi xidmətlərə görə yığım və ödənişlərdən;
(iii) İttifaqa aid olan nəşrlərin satışından və bu cür nəşrlərə hüquqların verilməsinə görə daxil
olmalardan;
(iv) hədiyyələrdən, vəsiyyət edilmiş vəsaitlərdən və subsidiyalardan;
(v) rentalardan, faizlərdən və digər müxtəlif gəlirlərdən.
5) (a) Büdcəyə ödəniləcək öz üzvlük haqqını müəyyən etmək üçün İttfaqın hər birölkəsi müəyyən sinfə
aid edilir və aşağıda müəyyən olunmuş say vahidləri əsasında özünün illik üzvlük haqqını ödəyir:
Sinif I ...................25
Sinif II ...................20
Sinif III ..................15
Sinif IV ................. 10
Sinif V ....................5
Sinif VI ...................3
Sinif VII ................. 1
b) Əvvəlcə bunu etməmiş hər bir ölkə ratifikasiya fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktını
saxlanmaya təhvil verərkən, eyni zamanda onun aid olmaq istədiyi sinfi göstərir. İstənilən ölkə öz sinfini
dəyişə bilər. Ölkə daha aşağı sinfə keçirsə, o bu barədə Məclisin növbəti sessiyasında bəyan etməlidir. Bu
cür dəyişiklik göstərilən sessiyadan sonra gələn təqvim ilinin əvvəlindən qüvvəyə minir.
(c) Hər bir ölkənin illik üzvlük haqqı onun bütün ölkələrin İttifaq büdcəsinə ödəməli olduğu üzvlük
haqlarının ümumi məbləğinə aid edilən məbləğə bərabər olduğu kimi, onun vahidlərinin sayı da üzvlük
haqlarını ödəyən bütün ölkələrin vahidlərinin ümumi sayına aid edilir.
(d) Üzvlük haqları hər ilin bir yanvarından ödənilir.
(e) Üzvlük haqlarının ödənişi üzrə borcu olan ölkə, əgər onun borcunun məbləği əvvəlki iki tam ilə
görə ödənilməli olan məbləğə bərabər, yaxud ondan artıq olarsa, İttifaqın bütün orqanlarında səsvermə
hüququnu itirir. Bununla birlikdə, bu orqanlardan hər biri ödəniş vaxtının keçməsinin müstəsna və qaçılmaz
şəraitlər nəticəsində baş verdiyinə inamı olduğu müddətdə həmin ölkəyə səsvermə hüququndan istifadə
etməyə icazə verə bilər.
(f) Maliyyə reqlamenti ilə nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq, yeni maliyyə müddətinin əvvəlinə
qədər büdcənin qəbul olunmadığı halda büdcə əvvəlki il səviyyəsində fəaliyyət göstərir.
(5) İttifaq adından Beynəlxalq büronun göstərdiyi xidmətlərə görə çatmalı olan yığımların və
ödənişlərin miqdarı Baş direktor tərəfindən müəyyən edilir, o bu barədə Məclisə və İcraiyyə Komitəsinə
məlumat verir.
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(6) (a) İttifaq hər bir İttifaq ölkəsi tərəfindən ödənilən birdəfəlik ödənişlərdən yaradılan dövriyyə
vəsaitləri fonduna malikdir. Əgər dövriyyə vəsaitləri fondu kifayət etmirsə, Məclis onun artırılması
məsələsini həll edir.
(b) Hər bir ölkənin qeyd olunan fonda ilkin ödənişinin miqdarı və ya bu fondun artırılmasında onun
payı bu ölkənin fondun yaradıldığı və ya onun artırılması haqda qərar qəbul olunduğu il üçün olan üzvlük
haqqına mütənasibdir.
(c) Bu nisbət və ödənişin şərtləri Təşkilatın Əlaqələndirmə komitəsinin fikrini dinlədikdən sonra Baş
direktorun təklifi ilə Məclis tərəfindən müəyyən edilir.
(7) Təşkilatın mənzil-qərargahı ərazisində olan ölkə ilə mənzil-qərargah haqqında bağlanan sazişdə
nəzərdə tutulur ki, dövriyyə vəsaitləri fondunun kifayət etmədiyihallarda bu ölkə avanslar verir. Bu
avansların məbləği və onların verilməsi şərtlərihər bir halda həmin ölkə və Təşkilat arasında xüsusi
razılaşmanın predmeti olur.
Həmin ölkə avans vermək öhdəliyi ilə bağlı olana qədər öz vəziyyətinə görə İcraiyyə Komitəsində bir
yerə malik olur.
(b) həm (a) yarımbəndində qeyd olunan ölkə, həm də Təşkilat avansların verilməsi haqqında öhdəliyi
yazılı bildiriş vasitəsi ilə ləğv etmək hüququna malikdir. Ləğvetmə bildiriş bəyan edildiyi il qurtarandan üç
il sonra qüvvəyə minir.
(8) Maliyyə təftişi maliyyə reqlamenti qaydalarına uyğun olaraq, İttifaqın bir və ya bir neçə ölkəsi,
yaxud Məclis tərəfindən onların razılığı ilə təyin edilmiş xarici müfəttişlər tərəfindən həyata keçirilir.
Maddə 26
[Dəyişikliklər: 1. Məclis tərəfindən dəyişdirilə bilən müddəalar; təkliflər; 2. Qəbul edilmə; 3. Qüvvəyə
minmə]
(1) 22, 23, 24 və 25-ci maddələrə və bu maddəyə düzəlişlər edilməsi haqqında təkliflər Məclisin üzvü
olan istənilən ölkə, İcraiyyə Komitəsi və ya Baş direktor tərəfindən edilə bilər. Bu cür təkliflər Məclis
tərəfindən onlara baxılmasından ən azı altı ay əvvəl Baş direktor tərəfindən Məclisin üzvü olan ölkələrə
göndərilir.
(2) (1)-ci bənddə nəzərdə tutulan maddələrə hər hansı düzəliş Məclis tərəfindən qəbul edilir, bunun
üçün verilmiş səslərin dörddə üç çoxluğu tələb olunur; lakin 22-ci maddəyə və bu bəndə olunan hər hansı
düzəliş verilmiş səslərin beşdə dörd çoxluğu ilə qəbul olunur.
(3) (1)-ci bənddə nəzərdə tutulan maddələrə hər hansı düzəliş Məclisin onu qəbul etdiyi vaxtda onun
üzvü olan ölkələrdən dörddə üçünün bu düzəlişi qəbul etməsi barədə hər ölkənin öz konstitusion
proseduruna uyğun yazılı bildirişlərinin Baş direktor tərəfindən alınmasından bir ay sonra qüvvəyə minir.
Qeyd olunan maddələrə bu cür qəbul edilən hər hansı düzəliş onun qüvvəyə mindiyi vaxtda Məclisin üzvü
olan və ya bu tarixdən sonra onun üzvü olacaq bütün ölkələr üçün məcburidir, bununla birlikdə, İttifaq
ölkələrinin maliyyə öhdəliklərini artıran hər hansı bir düzəliş yalnız bu cür düzəlişi qəbul etdiyini bildirən
ölkələr üçün məcburidir.
Maddə 27
[Yenidən baxılma: 1. Məqsəd; 2. Konfranslar; 3. Qəbul etmə]
(1) İttifaq sisteminin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutulan düzəlişlərin edilməsi məqsədi ilə bu
Konvensiyaya yenidən baxıla bilər.
(2) Bu məqsədlə növbə ilə İttifaq ölkələrində göstərilən ölkələrin nümayəndələrinin konfransları
keçirilir.
(3) 22-26-cı maddələrə düzəlişlər edilərkən tətbiq olunan 26-cı maddənin müddəaları nəzərə
alınmaqla, Əlavə fəsil də daxil olmaqla, hazırkı Akta hər hansı yenidən baxılma verilmiş səslərin
yekdilliyini tələb edir.
Maddə 28
[İttifaq ölkələri üçün Aktın qəbul olunması və qüvvəyə minməsi:
1. Ratifikasiya, qoşulma; müəyyən müddəaların çıxarılması mümkünlüyü; istisnaların çıxarılması;
2. 1-21-ci maddələrin və Əlavə fəslin qüvvəyə minməsi;
3. 22-38-ci maddələrin qüvvəyə minməsi]
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(1) (a) Bu Aktı imzalamış hər bir İttifaq ölkəsi onu ratifikasiya edə bilər, yaxud imzalamamışdırsa,
ona qoşula bilər. Ratifikasiya fərmanı və qoşulma haqqında aktlar saxlanmaq üçün Baş direktora təhvil
verilir.
(b) İttifaqın hər bir ölkəsi öz ratifikasiya fərmanında və ya qoşulma haqqında aktında bəyan edə bilər
ki, ratifikasiya, yaxud qoşulma 1-21-ci maddələrə və Əlavə fəslə şamil edilmir; bununla birlikdə, həmin
ölkə artıq Əlavə fəslin VI(1) maddəsinəuyğun olaraq bəyanat vermişsə, o bu fərmanda və ya qoşulma
haqqında aktda bəyanedə bilər ki, onun ratifikasiyası və ya qoşulması yalnız 1-20-ci maddələrə tətbiq
olunmur.
(c) (b) yarımbəndinə uyğun olaraq, qeyd olunan müvafiq müddəaları öz ratifikasiyasının və ya
qoşulmasının fəaliyyət dairəsindən çıxarmış hər bir İttifaq ölkəsi sonralar istənilən vaxtda bəyan edə bilər
ki, o özünün ratifikasiyasının və ya qoşulmasının təsirini bu müddəalara şamil edir. Bu cür bildiriş
saxlanmaq üçün Baş direktora təhvil verilir.
(2) (a) 1-21-ci maddələr və Əlavə fəsil aşağıdakı iki şərt yerinə yetiriləndən üç ay sonra qüvvəyə minir:
(i) ən azı beş İttifaq ölkəsi (1) (b) yarımbəndi ilə nəzərdə tutulmuş bəyanatı vermədən bu Aktı təsdiq
edir və ya ona qoşulur.
(ii) İspaniya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı, Amerika Birləşmiş Ştatları
və Fransa 24 iyul 1971-ci ildə Parisdə yenidən baxılmış Müəllif hüquqları üzrə Ümumdünya Konvensiyası
ilə bağlı olacaqlar.
(b) (a) yarımbəndində göstərilən qüvvəyə minmə, (1) (b) bəndi ilə nəzərdə tutulmuş bəyanatı
vermədən ratifikasiya fərmanlarını və ya qoşulma haqqında aktları göstərilən qüvvəyə minmədən ən azı üç
ay əvvəl saxlanmaya təhvil vermiş İttifaq ölkələrinə aiddir.
(c) (b) yarımbəndi tətbiq edilməyən və (1) (b) bəndi ilə nəzərdə tutulmuş bəyanatı vermədən bu aktı
ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər hansı İttifaq ölkəsinə münasibətdə 1-21-ci maddələr və Əlavə fəsil,
təqdim edilmiş fərmanda və ya aktda daha gec tarix göstərilməzsə, ratifikasiya fərmanının və ya qoşulma
haqqında aktın saxlanmaya təhvil verilməsi haqqında Baş direktorun bildirişindən üç ay sonra qüvvəyə
minir. Tarix göstərildiyi halda həmin ölkəyə münasibətdə 1–21-ci maddələr və Əlavə fəsil göstərilən
tarixdən qüvvəyə minir.
(d) (a) və (c) yarımbəndlərinin müddəaları Əlavə fəslin VI maddəsinin tətbiq edilməsinə təsir etmir.
(3) (1) (b) bəndi ilə nəzərdə tutulmuş bəyanatı verərək və ya vermədən bu Aktı təsdiq edən və ya ona
qoşulan hər hansı İttifaq ölkəsinə münasibətdə 22-38-ci maddələr, təqdim edilmiş fərmanda və ya aktda
daha gec tarix göstərilməzsə, ratifikasiya fərmanının və ya qoşulma haqqında aktın saxlanmaya təhvil
verilməsi haqqında Baş direktorun bildirişindən üç ay sonra qüvvəyə minir. Tarix göstərildiyi halda həmin
ölkəyə münasibətdə 22-38-ci maddələr göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə 29
[İttifaq üzvü olmayan ölkələr üçün qəbul olunma və qüvvəyə minmə: 1. Qoşulma; 2. Qüvvəyə minmə]
(1) İttifaq üzvü olmayan hər bir ölkə bu Akta qoşula və bununla bu Konvensiyanın tərəfi və İttifaqın
üzvü ola bilər. Qoşulma haqqında aktlar saxlanmaq üçün Baş direktora təhvil verilir.
(2) (a) Bu Konvensiya, (b) yarımbəndi nəzərə alınmaqla, İttifaq üzvü olmayan istənilən ölkəyə
münasibətdə, qoşulma haqqında aktda daha gec tarix göstərilməzsə, qoşulma haqqında aktın saxlanmaya
təhvil verilməsi haqqında Baş direktorun bildirişindən üç ay sonra qüvvəyə minir. Tarix göstərildiyi halda
bu Konvensiya həmin ölkəyə münasibətdə göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.
(b) Əgər (a) yarımbəndinə uyğun qüvvəyə minmə 1-21-ci maddələrin və Əlavəfəslin qüvvəyə
minməsindən əvvəl olmuşdursa, qeyd olunan ölkə 28(2)-ci maddəyə uyğun olaraq, həmin vaxtda 1-21-ci
maddələrin və Əlavə fəslin əvəzinə bu Konvensiyanın Brüssel aktının 1-20-ci maddələri ilə bağlı olacaq.
Maddə 29.1
[ÜƏMT Konvensiyasının 14(2)-ci maddəsinin məqsədləri üçün Aktın qəbul olunmasının nəticəsi]
Bu Konvensiyanın Stokholm Aktının 22-39-cu maddələri ilə bağlı olmayan istənilən ölkə üçün bu
Aktın ratifikasiya edilməsi və ya ona qoşulma, Təşkilatı təsis edən Konvensiyanın yalnız 14 (2) maddəsinin
məqsədləri üçün, bu Aktın 28 (1) (b)
(i) maddələri ilə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlə, qeyd olunan Stokholm aktının ratifikasiya
edilməsinə və ya bu akta qoşulmağa bərabərdir.
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Maddə 30
[Qeyd-şərtlər: 1. Qeyd-şərtlər etmək imkanının məhdudlaşdırılması; 2. Əvvəlcədən edilmiş qeydşərtlər; tərcümə hüququna dair qeyd-şərt; qeyd- şərtin çıxarılması]
(1) Bu maddənin (2)-ci bəndi, 28(1)(b)-ci maddə, 33(2)-ci maddə və Əlavə fəsillə yol verilən istisnalar
çıxılmaqla, ratifikasiya və ya qoşulma avtomatik olaraq bu Konvensiya ilə müəyyən edilən bütün
müddəaların tanınması və bütün imtiyazların
alınması ilə nəticələnir. (2) (a) Bu Aktı ratifikasiya edən və ya ona qoşulan hər hansı İttifaq ölkəsi
onun tərəfindən əvvəlcədən edilmiş qeyd-şərtlərin üstünlüyünü, Əlavə fəslin V(2) maddəsi nəzərə
alınmaqla, ratifikasiya fərmanını və ya qoşulma haqqında aktını saxlanmaq üçün təhvil verərkən bunu
bəyan etmək şərti ilə saxlaya bilər.
(b) İttifaq üzvü olmayan hər hansı ölkə bu Konvensiyaya qoşularkən və Əlavə fəslin V(2) maddəsi
nəzərə alınmaqla bəyan edə bilər ki, o, ən azı müvəqqəti olaraq bu Aktın tərcümə hüququna aid 8-ci
maddəsini, aydın başa düşərək ki, bu müddəalar yalnız bu ölkənin ümumişlək dilinə edilən tərcümələrə
tətbiq olunur, 1896-cı ildə
Parisdə əlavələr edilmiş 1886-cı il tarixli İttifaq konvensiyasının 5-ci maddəsinin müddəaları ilə əvəz
etmək istəyindədir. Əlavə fəslin 1(6)(b) maddəsi nəzərə alınmaqla, İttifaqın hər hansı ölkəsinin bu cür qeydşərtdən istifadə etmiş mənşə ölkənin əsərlərinin tərcümə hüququna münasibətdə, bu sonuncu ölkənin
verdiyi qorunmaya bərabər qorunma təqdim etmək hüququ vardır.
(c) Hər bir ölkə istənilən vaxt bu cür qeyd-şərtləri Baş direktora göndərilmişbildirişlə geri çağıra bilər.
Maddə 31
[Bəzi ərazilərə tətbiq etmə: 1. Bəyanat; 2. Bəyanatın geri götürülməsi; 3. Qüvvəyə minmə tarixi; 4.
Faktiki vəziyyətin qəbul olunması nəzərdə tutulmur]
(1) İstənilən ölkə özünün ratifikasiya fərmanında və ya qoşulma haqqında aktında bəyanat verə və
istənilən sonrakı vaxtda bu Konvensiyanın bəyanatda, yaxud bildirişdə göstərdiyi onun məsuliyyət daşıdığı
bütün və ya bəzi ərazilərə tətbiq olunması barədə Baş direktora yazılı bildiriş göndərə bilər.
(2) Belə bəyanat vermiş və ya belə bildirişi göndərmiş hər bir ölkə istənilən vaxt bu Konvensiyanın
bu cür ərazilərin hamısına və ya bəzilərinə tətbiqinin dayandırılması haqqında Baş direktora məlumat verə
bilər.
(3) (a) (1)-ci bəndə uyğun olaraq verilmiş hər cür bəyanat bu bəyanatı özünə daxil edən ratifikasiya və
ya qoşulma sənədlərinin qüvvəyə mindiyi tarixdən, qeyd olunan bəndə uyğun olaraq göndərilmiş hər cür
bildiriş isə Baş direktor tərəfindən onun haqqında məlumat verilməsindən üç ay sonra qüvvəyə minir.
(b) (2)-ci bəndə uyğun olaraq göndərilmiş hər cür bildiriş onun Baş direktor tərəfindən alınmasından
12 ay sonra qüvvəyə minir.
(4) Bu maddə digər İttifaq ölkəsinin (1)-ci bəndinə uyğun olaraq etdiyi bəyanata görə bu
Konvensiyanın tətbiq edildiyi əraziyə münasibətdə faktiki vəziyyətin istənilən İttifaq ölkəsi tərəfindən
sükutla tanınması, yaxud qəbul edilməsi kimi heç bir halda şərh edilə bilməz.
Maddə 32
[Bu Aktın və əvvəlki aktların tətbiq olunması: 1. Artıq İttifaq üzvləri olan ölkələr arasında; 2. İttifaq
üzvü olacaq istənilən ölkə və İttifaq üzvü olan digər ölkələr arasında; 3. Bəzi münasibətlərdə Əlavə fəslin
tətbiqi]
(1) Bu Akt İttifaq ölkələri arasında münasibətlərdə onun tətbiq olunduğu həddə 9 sentyabr 1886-cı il
tarixli Bern Konvensiyasını və ona yenidən baxılmasına dair sonrakı aktları əvəz edir. Əvvəl qüvvəyə
minmiş Aktlar bütövlükdə və ya bu Aktı ratifikasiya etməyən və ya ona qoşulmayan İttifaq ölkələri arasında
münasibətlərdə əvvəlki cümlənin qüvvəsinə görə bu Aktın onları əvəz etmədiyi həddə tətbiq olunmaqda
davam edir.
(2) Bu Aktın tərəfi olan İttifaq üzvləri olmayan ölkələr (3)-cü bəndi nəzərə almaqla, onu bu Aktla bağlı
olmayan, yaxud bu Aktla bağlı olsa da, lakin 28(1)(b)-ci maddə ilə nəzərdə tutulan bəyanatı vermiş istənilən
İttifaq ölkəsinə münasibətdə tətbiq edirlər. Belə ölkələr etiraf edirlər ki, qeyd olunan İttifaq ölkəsi özünün
onlarla münasibətlərində:
(i) onun bağlı olduğu sonuncu aktın müddəalarını tətbiq edə bilər və
(ii) Əlavə fəslin 1(6)-cı maddəsi nəzərə alınmaqla, qorunmanı bu Aktla nəzərdə tutulmuş səviyyəyə
uyğunlaşdırmaq hüququna malikdir.
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(3) Əlavə fəsildə nəzərdə tutulmuş istənilən imkanlardan istifadə etmiş hər hansı ölkə, İttifaqın bu
Aktla bağlı olmayan istənilən ölkəsi ilə münasibətlərində Əlavə fəslin hüquqlara, yaxud imkanlara aid
müddəalarını, həmin sonuncu ölkənin göstərilən müddəaların tətbiqinə yol verməsi şərti ilə tətbiq edə bilər.
Maddə 33
[Mübahisələr: 1. Beynəlxalq məhkəmənin yurisdiksiyası; 2. Bu cür yurisdiksiyaya münasibətdə qeydşərt; 3. Qeyd-şərtin geri çağrılması]
(1) Bu Konvensiyanın şərhinə və ya tətbiqinə dair iki və ya bir neçə İttifaq ölkəsi arasında danışıqlar
yolu ilə həll edilməmiş hər hansı mübahisə, göstərilən ölkələr mübahisənin tənzimlənməsinin başqa üsulu
haqqında razılığa gəlməzlərsə, həmin ölkələrdən hər hansının Məhkəmə Statusuna uyğun olaraq bəyanat
verməsi ilə
Beynəlxalq Məhkəməyə verilə bilər. Bəyanat verən ölkə baxılmaq üçün Məhkəməyə verilmiş
mübahisə haqqında Beynəlxalq büroya xəbər verməlidir;
Beynəlxalq büro İttifaqın qalan ölkələrini bu barədə məlumatlandırmalıdır.
(2) Bu Aktı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktı saxlanmaya təhvil
verərkən hər hansı ölkə özünü (1)-ci bəndin müddəaları ilə bağlı hesab etməməsi barədə bəyanat verə bilər.
Belə ölkə və İttifaqın digər hər hansı ölkəsi arasında olan mübahisələrə gəldikdə isə, (1)-ci bəndin
müddəaları onlara şamil edilmir.
(3) (2)-ci bəndə uyğun olaraq, bəyanat vermiş hər hansı ölkə istənilən vaxtda Baş direktora göndərilmiş
bildirişlə onu geri çağıra bilər.
Maddə 34
[Bəzi daha erkən müddəaların bağlanılması: 1. Əvvəlki aktların; 2. Stokholm aktına əlavə protokolun]
(1) 1-21-ci maddələr və Əlavə fəsil qüvvəyə minəndən sonra, 29bis maddəsi nəzərə alınmaqla, heç bir
ölkə bu Konvensiyanın əvvəlki aktlarını ratifikasiya edə, yaxud onlara qoşula bilməz.
(2) 1-21-ci maddələr və Əlavə fəsil qüvvəyə minəndən sonra heç bir ölkə Stokholm aktına əlavə
edilmiş inkişaf etmək olan ölkələrə aid Protokolun 5-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş bəyanatı verə bilməz.
Maddə 35
[Konvensianın qüvvədə olma müddəti; ləğvetmə: 1. Qeyri-məhdud müddət; 2. Ləğvetmənin
mümkünlüyü; 3. Ləğv etmənin qüvvəyə minmə tarixi; 4. Ləğv etmənin təxirə salınması]
(1) Bu Konvensiyanın fəaliyyəti müddətlə məhdudlaşdırılmır.
(2) Hər hansı ölkə bu Aktı Baş direktora göndərilmiş bildiriş vasitəsi ilə ləğv edə bilər. Belə ləğvetmə,
həm də bütün əvvəlki aktların ləğvidir və yalnız onu etmiş ölkəyə şamil edilir, qalan İttifaq ölkələrinə
münasibətdə isə Konvensiya qüvvədə qalır və yerinə yetirilməlidir.
(3) Ləğvetmə Baş direktorun bildirişi aldığı gündən hesablanmaqla bir ildən sonra qüvvəyə minir.
(4) Bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş ləğvetmə hüququndan İttifaqın üzvü olduğu tarixdən
hesablanmaqla beş il müddətində heç bir ölkə tərəfindən istifadə edilə bilməz.
Maddə 36
[Konvensiyanın tətbiqi: 1. Lazımi tədbirləri görmək öhdəliyi; 2. Öhdəliyin mövcud olduğu an]
(1) Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir ölkə bu Konvensiyanın tətbiqini təmin etmək üçün öz
Konstitusiyasına uyğun olaraq lazımi tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür.
(2) Hesab edilir ki, hər bir ölkə, bu Konvensiya ilə bağlı olduğu ana özünün daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq bu Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək iqtidarında olacaq.
Maddə 37
[Yekun müddəalar: 1. Aktın dilləri; 2. İmza; 3. Təsdiq edilmiş nüsxələr; 4. Qeydiyyat; 5. Bildirişlər]
(1) (a) Bu Akt bir nüsxədə, ingilis və fransız dillərində imzalanır və (2)-ci bənd nəzərə alınmaqla Baş
direktora saxlanmaya təhvil verilir.
(b) Rəsmi mətnlər maraqlı olan hökumətlərlə məsləhətləşmələrdən sonra Baş direktor tərəfindən ərəb,
ispan, italyan, alman və portuqal dillərində, habelə Məclisin müəyyən edəcəyi digər dillərdə işlənib
hazırlanır.
(c) Müxtəlif mətnlərin şərhində fikir ayrılıqları olduğu halda üstünlük fransız dilinə verilir.
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(2) Bu Akt 31 yanvar 1972-ci ilədək imzalanmaq üçün açıqdır. (1)-ci bənddə göstərilən nüsxə bu
tarixədək Fransa Respublikasının Hökumətinə saxlanmaya təhvil verilir.
(3) Baş direktor bu Aktın imzalanmış mətninin iki surətini təsdiq edir və İttifaqın bütün ölkələrinin
hökumətlərinə və sorğu əsasında hər hansı digər ölkənin hökumətinə göndərir.
(4) Baş direktor bu Aktı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan keçirir.
(5) Baş direktor imzalamalar, ratifikasiya fərmanlarının və qoşulma haqqında aktların saxlanmaya
təhvil verilməsi və bu sənədlərdə olan, yaxud 28(1)(c), 30(2)(a) və (b) və 33(2)-ci maddələrə uyğun olaraq
edilmiş bəyanatlar haqqında, bu Aktın istənilən müddəalarının qüvvəyə minməsi, ləğvetmə haqqında
bildirişlər və 30(2)(c), 31(1) və (2), 33(3) və 38(1)-ci maddələrə uyğun olaraq göndərilmiş bildirişlər,
həmçinin Əlavə fəsillə nəzərdə tutulmuş bildirişlər haqqında bütün İttifaq ölkələrinə məlumat verir.
Maddə 38
[Keçid müddəaları: 1. «Beşillik» imtiyazın istifadəsi; 2. İttifaqın Bürosu, Büronun Direktoru; 3. İttifaq
Bürosunun varisliyi]
(1) Bu Aktı ratifikasiya etməmiş və ya ona qoşulmamış, yaxud bu Konvensiyanın Stokholm aktının
22-26-cı maddələri ilə bağlı olmayan İttifaq ölkələri göstərilən maddələrlə verilən hüquqlardan əgər bunu
istəsələr, 26 aprel 1975-ci il tarixədək bu maddələrlə bağlı olduqları kimi istifadə edə bilərlər. Bu cür
hüquqlardan istifadə etmək istəyən hər hansı ölkə bu məqsədlə Baş direktora yazılı bildiriş göndərir, bildiriş
alındığı tarixdən qüvvəyə minir. Bu cür ölkələr göstərilən müddətədək Məclisin üzvləri hesab edilir.
(2) İttifaq ölkələrinin hamısının Təşkilatın üzvü olmasınadək Təşkilatın Beynəlxalq bürosu həm də
İttifaqın Bürosu kimi, Baş direktor isə bu Büronun Direktoru kimi fəaliyyət göstərir.
(3) İttifaq ölkələrinin hamısı Təşkilatın üzvü olan kimi, İttifaq Bürosunun hüquqları, vəzifələri və
əmlakı Təşkilatın Beynəlxalq bürosuna keçir.
Əlavə fəsil
[İnkişaf etməkdə olan ölkələrə dair xüsusi müddəalar]
Maddə I
[İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün güzəştlər; 1. Müəyyən güzəştlərin olması; bəyanat; 2. Bəyanatların
qüvvədə olma müddəti; 3. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin statusunun dayandırılması; 4. Nüsxələrin mövcud
ehtiyatı; 5. Müəyyən ərazilərə dair bəyanatlar; 6. Qarşılıqlı hədlər]
(1) BMT-nin Baş Məclisinin qəbul olunmuş praktikasına uyğun olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkə
sayılan, ayrılmaz hissəsini bu Əlavə fəslin təşkil etdiyi bu Aktı ratifikasiya edən və ya ona qoşulan və öz
iqtisadi vəziyyətini və özünün sosialmədəni tələbatlarını nəzərə alıb, bu Aktla nəzərdə tutulmuş bütün
hüquqların qorunması üzrə müddəanın dərhal qüvvəyə minməsini həyata keçirmək iqtidarında olmadığını
hesab edən istənilən ölkə ratifikasiya fərmanı və ya qoşulma haqqında aktı deponəyə qoyarkən Baş
direktora saxlanmaya təhvil verilən bildiriş vasitəsilə, yaxud V (1) (c) maddə nəzərə alınmaqla, II maddədə
nəzərdə tutulmuş güzəştdən, yaxud III maddədə nəzərdə tutulmuş güzəştdən, yaxud hər iki güzəştdən
istifadə edəcəyi barədə istənilən sonrakı vaxtda bəyanat verə bilər.
(2) (a) 1-21-ci maddələrin və Əlavə fəslin qüvvəyə minməsindən 10 illik müddətin başa çatmasınadək
(1)-ci bəndə uyğun surətdə verilmiş istənilən bəyanat 28 (2)-ci maddəyə uyğun olaraq, göstərilən müddətin
başa çatmasınadək qüvvədə qalır. İstənilən belə bəyanat cari on illik müddətin başa çatmasına on beş aydan
çox və üç aydan az olmayan vaxtda Baş direktora saxlanmaya təhvil verilən bildiriş vasitəsilə bütövlükdə
və ya hər biri on il müddətində olmaqla qismən bərpa oluna bilər. (b) 1-21-ci maddələrin və Əlavə fəslin
qüvvəyə minməsindən on illik müddət keçəndən sonra, (1)-ci bəndə uyğun surətdə verilmiş istənilən
bəyanat 28 (2)-ci maddəyə uyğun olaraq, cari on illik müddətin başa çatmasınadək qüvvədə qalır. İstənilən
bəyanat (a) yarımbəndinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulduğu qaydada bərpa oluna bilər.
(3) (1)-ci bəndə uyğun olaraq İttifaqın artıq inkişaf etməkdə olan ölkə sayılmayan istənilən ölkəsi öz
bəyanatını (2)-ci bənddə nəzərdə tutulduğu kimi bərpa edə bilməz və öz bəyanatını rəsmi surətdə geri
çağırıb-çağırmamasından asılı olmayaraq, cari on illik müddətin və ya inkişaf etməkdə olan ölkə
sayılmadığı vaxtdan üç illik müddətin başa çatmasından sonra (1)-ci bənddə göstərilən güzəştlərdən istifadə
edə bilməz; həm də daha gec başa çatan müddət tətbiq olunur.
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(4) (1) və (2) bəndlərinə uyğun verilmiş bəyanatın verildiyi vaxtda Əlavə fəslin qüvvəsi ilə təqdim
edilmiş lisenziya üzrə hazırlanmış nüsxələrin qaldığı yerlərdə bu nüsxələrin ehtiyatları bütünlüklə
qurtaranacan yayılması davam etdirilə bilər.
(5) Vəziyyətinə (1) bənddə göstərilən ölkələrdə olan analoji vəziyyət kimi baxılması mümkün olan hər
hansı əraziyə bu Aktın tətbiq olunmasına münasibətdə bəyanat, yaxud bildirişini 31(1)-ci maddəyə uyğun
olaraq saxlanmaya təhvil verən və bu Aktın müddəaları ilə bağlı olan istənilən ölkə, bu əraziyə münasibətdə
(1)-ci bənddə qeyd olunan bəyanatı və (2)-ci bənddə qeyd olunan bərpa haqqında bildirişi verə bilər. Belə
bəyanat və ya bildirişin qüvvədə olduğu müddət ərzində bu Əlavə fəslin müddəaları həmin əraziyə
münasibətdə tətbiq olunur.
(6) (a) Hər hansı ölkənin (1)-ci bənddə nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən istifadə etməsi halı digər ölkənin
mənşə ölkəsi olan birinci ölkənin əsərlərinə onun 1-20-ci maddələrə uyğun təqdim etməli olduğu
qorunmadan daha az həcmdə qorunma təmin etməsinə imkan yaratmır. (b) V (1) (a) maddəsinə uyğun
bəyanat vermiş mənşə ölkəsinin əsərlərinə münasibətdə 30 (2) (b) maddəsi (ikinci cümlə) ilə nəzərdə
tutulmuş ekvivalent qorunmanı tətbiq etmək hüququndan 1(3) maddəsinə uyğun olaraq tətbiq edilən
müddətin başa çatmasından əvvəlki tarixdən istifadə oluna bilməz.
Maddə II
[Tərcümə hüququnun məhdudlaşdırılması: 1. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən verilən lisenziyalar. 24. Belə lisenziyaların verilməsi şərtləri. 5. Belə lisenziyaların verilə biləcəyi məqsədlər. 6. Lisenziyanın
qüvvədən düşməsi. 7. Əsasən illüstrasiyalardan ibarət olan əsərlər. 8. Dövriyyədən çıxarılmış əsərlər. 9.
Efir yayımı təşkilatları üçün lisenziyalar]
(1) Bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən istifadə edəcəyini bəyan etmiş hər hansı ölkə çap,
yaxud digər analoji surətçıxarma formasında işıq üzü görmüş əsərlərə münasibətdə 8-ci maddədə nəzərdə
tutulan müstəsna tərcümə hüququnu səlahiyyətli orqanlar tərəfindən verilən qeyri-müstəsna və hüquqlar
keçməyən lisenziya sistemi və IV maddə nəzərə alınmaqla aşağıdakı şərtlərlə dəyişdirə bilər:
(2)(a) (3)-cü bənd nəzərə alınmaqla, adı çəkilən ölkənin milli qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən, ilk
dəfə işıq üzü gördüyü tarixdən başlayaraq hesablanan üç illik müddətin, yaxud istənilən daha artıq müddətin
bitməsinə qədər, əsərin tərcüməsinə hüququ olan şəxs tərəfindən və ya onun icazəsi ilə əsər bu ölkədə
ümumişlək olan dilə tərcümə olunaraq dərc edilməyibsə, bu ölkənin hər hansı vətəndaşı əsəri göstərilən
dilə tərcümə etmək üçün lisenziya ala və belə tərcüməni çap, yaxud digər analoji surətçıxarma formasında
dərc etdirə bilər.
(b) Həmin dildə dərc edilmiş tərcümənin bütün nəşrinin tam satılıb qurtardığı hallarda da lisenziya bu
maddədə nəzərdə tutulan şərtlərlə verilə bilər.
(3) (a) İttifaqın inkişaf etmiş üzv ölkələrinin birində və ya bir neçəsində ümumişlək olmayan dilə
tərcümə olunduğu halda, bir illik müddət (2) (a) bəndində nəzərdə tutulan üç illik müddəti əvəz edir.
(b) (1)-ci bənddə göstərilən hər hansı ölkə, elə həmin dilin ümumişlək olduğu İttifaqın inkişaf etmiş
üzv ölkələri ilə yekdil razılığa əsasən, tərcümənin bu dilə edildiyi halda, (2) (a) bəndi ilə nəzərdə tutulan üç
illik müddəti razılaşdırılmış daha qısa müddətlə əvəz edə bilər, lakin bu müddət bir ildən az ola bilməz.
Bununla birlikdə, əvvəlki cümlənin müddəaları ingilis, fransız və ispan dillərinə şamil edilmir. Baş direktor
bu cür hər hansı razılaşmalar haqqında onu əldə etmiş hökumətlər tərəfindən məlumatlandırılır.
(4) (a) Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq, üç ildən sonra alınan lisenziyalar altı aylıq əlavə
müddətin, bir ildən sonra alınan lisenziyalar isə doqquz aylıq əlavə müddətin başa çatmasına qədər verilə
bilməz:
(i) lisenziyanın sifarişçisinin IV (1)-ci maddədə sadalanan tələbləri yerinə yetirdiyi tarixdən, yaxud
(ii) tərcüməyə hüququ olan şəxsin kimliyi və ya ünvanı məlum olmadıqda, lisenziya sifarişçisinin
lisenziya vermək səlahiyyəti olan orqana təqdim etdiyi ərizəsinin surətini IV (2)-ci maddədə nəzərdə
tutulduğu qaydada göndərdiyi tarixdən.
(b) əgər sifariş verilmiş dilə münasibətdə tərcümə buna hüququ olan şəxs tərəfindən və ya onun icazəsi
ilə göstərilən altı, yaxud doqquz aylıq müddət ərzində dərc edilərsə, bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş
lisenziya verilmir.
(5) Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq, hər hansı lisenziya məktəblərdə, universitetlərdə və ya
tədqiqat məqsədi ilə istifadə üçün verilir.
(6) əsərin tərcüməsi tərcüməyə hüququ olan şəxs tərəfindən və ya onun razılığı ilə ölkədə analoji
əsərlər üçün adətən müəyyən olunan qiymətlərə uyğun olaraq dərc edilirsə, bu maddəyə uyğun olaraq
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verilmiş istənilən lisenziya, əgər belə tərcümə elə həmin dildə yerinə yetirilmişsə və lisenziya üzrə dərc
edilmiş tərcümə ilə əsasən eyni məzmundadırsa, öz qüvvəsini dayandırır. Lisenziya qüvvəsini
dayandırandan əvvəl dərc edilmiş nüsxələrin hamısı bütünlüklə satılıb qurtarana kimi yayıla bilər.
(7) Əsasən illüstrasiyalardan ibarət olan əsərlər üçün mətnin tərcüməsinə və dərc edilməsinə və
illüstrasiyaların surətçıxarılmasına və dərc edilməsinə lisenziya ancaq həm də III maddənin tələbləri yerinə
yetirildikdə verilir.
(8) Müəllif əsərlərinin bütün nüsxələrini dövriyyədən çıxardıqda bu maddəyə uyğun olaraq lisenziya
verilə bilməz.
(9) (a) Çap, yaxud digər analoji surətçıxarma formasında dərc edilmiş əsərin tərcüməsinə lisenziya bu
ölkənin səlahiyyətli orqanına təqdim olunmuş ərizəsində göstərilən, (1)-ci bənddə qeyd olunan ölkədə
mənzil-qərargahı olan istənilən radioyayım təşkilatına verilə bilər, həm də aşağıdakı şərtlərin hamısı yerinə
yetirilirsə:
(i) tərcümə qeyd olunan ölkənin qanunlarına uyğun hazırlanan və əldə olunan nüsxədən edilir:
(ii) tərcümə yalnız təhsil, yaxud xüsusi texniki və ya elmi tədqiqatların nəticələrinin konkret peşə
mütəxəssisləri arasında yayılması üçün nəzərdə tutulan radio proqramlarında istifadə üçün nəzərdə tutulur.
(iii) tərcümə bu ölkənin ərazisində olan dinləyicilər üçün nəzərdə tutulmuş qanuni və yalnız belə
verilişlərin məqsədləri üçün hazırlanmış, səs və vizual yazılmalar vasitəsilə həyata keçirilən verilişlər də
daxil olmaqla, qanuni həyata keçirilən verilişlərdə yalnız (ii)-nin şərtlərində sadalanan məqsədlər üçün
istifadə edilir,
(iv) tərcümədən hər hansı istifadə kommersiya məqsədləri daşımır.
(b) Bu bəndin qüvvəsi əsasında verilmiş lisenziya üzrə radio-yayım təşkilatının hazırladığı tərcümənin
səs və ya vizual yazılmaları həmin məqsədlər üçün və (a) yarımbəndində sadalanan şərtlər nəzərə alınmaqla
və bu təşkilatın razılığı ilə, ölkədə öz mənzil-qərargahı olan digər radio-yayım təşkilatı tərəfindən də
səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən lisenziya əsasında istifadə oluna bilər.
(c) (a) yarımbəndində göstərilən bütün meyarlara və şərtlərə əməl olunması şərti ilə, radio-yayım
təşkilatlarına lisenziya həmçinin ancaq sistemli tədris üçün istifadə məqsədi ilə hazırlanmış və dərc
olunmuş audiovizual yazılmaya daxil edilmiş istənilən mətnin tərcüməsi üçün də verilə bilər.
(d) (a)-(c) yarımbəndlərinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əvvəlki bəndlərin müddəaları bu bəndə
uyğun verilən lisenziyanın verilməsi və həyata keçirilməsi zamanı tətbiq olunur.
Maddə III
[Surətçıxarma hüququnun məhdudlaşdırılması: 1. Səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən lisenziyalar; 25. Belə lisenziyaların verilməsi şərtləri; 6. Lisenziyanın qüvvədən düşməsi; 7. Bu maddənin şamil olunduğu
əsərlər]
(1) Bu maddədə nəzərdə tutulan güzəştlərdən istifadə edəcəyini bəyan etmiş hər bir ölkə 9-cu maddədə
nəzərdə tutulan surətçıxarmaya müstəsna hüququnu IV maddə nəzərə alınmaqla, səlahiyyətli orqan
tərəfindən verilən qeyri-müstəsna və hüquqların keçməsi olmayan lisenziyalar sistemi ilə aşağıdakı şərtlərlə
əvəz edə bilər:
(2) (a) əgər əsərə münasibətdə (7)-ci bəndin qüvvəsi ilə bu maddə,
(i) bu nəşrin birinci dərci tarixindən başlayaraq (3)-cü bənddə müəyyən edilmiş müvafiq müddət,
yaxud (ii) ölkənin milli qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən (1)-ci bənddə qeyd olunan istənilən daha uzun
müddət başa çatandan sonra tətbiq olunursa, həmin tarixdən başlayaraq, belə nəşrin nüsxələri bu ölkədə
surətçıxarmaya hüququ olan şəxs tərəfindən və ya onun icazəsi ilə bu dövlətdə analoji əsərlər üçün adətən
müəyyən olunan qiymətlərə uyğun olan qiymətlərlə əhali arasında, yaxud sistemli tədrislə əlaqədar
yayılmamışdırsa, bu ölkənin hər hansı vətəndaşı belə əsərin sistemli tədrislə bağlı istifadə üçün həmin
qiymətlə və ya daha aşağı qiymətlə surətinin çıxarılması və dərc olunması üçün lisenziya ala bilər.
(b) Nəşrin (a) yarımbəndində təsvir olunan qaydada yayılmış surətçıxarılmasına və dərc edilməsinə
verilmiş lisenziya həmçinin, əgər tətbiq olunan müddətin bitməsindən sonra, həmin nəşrin heç bir icazəli
nüsxəsi həmin ölkədə əhali arasında və ya sistemli tədrislə əlaqədar, altı aylıq müddət ərzində bu ölkədə
analoji əsərlər üçün adətən müəyyən olunan qiymətlərə uyğun olan qiymətlərlə satış predmeti olmayıbsa,
bu maddədə göstərilən şərtlərlə verilə bilər.
(3) (2) (a) (i) qeyd olunan müddət, aşağıdakılar istisna olmaqla, beş il təşkil edir:
(i) təbiiyyat elmləri, o cümlədən riyaziyyat və dəqiq əsərlər üçün bu müddət üç il təşkil edir;
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(ii) bədii, poetik, dram və musiqili əsərlər, həmçinin incəsənətə aid kitablar üçün bu müddət yeddi il
təşkil edir.
(4) (a) Üç ildən sonra alına bilən heç bir lisenziya bu maddəyə uyğun olaraq, altı aylıq müddətin
bitməsinə qədər verilə bilməz,
(i) sifarişçinin IV (1) maddəsində göstərilən tələbləri yerinə yetirdiyi tarixdən, yaxud
(ii) surətçıxarmaya hüququ olan şəxsin şəxsiyyəti və ünvanı məlum deyilsə, sifarişçinin lisenziya
verməyə səlahiyyətli olan orqana təqdim etdiyi ərizənin surətlərinin sifarişçi tərəfindən IV (2) maddəsində
nəzərdə tutulan qaydada göndərildiyi tarixdən.
(b) lisenziyanı digər müddətlərdən sonra əldə etmək mümkündürsə və IV (2) maddəsi tətbiq edilə
bilərsə, ərizənin surətlərinin göndərildiyi tarixdən üç aylıq müddətin başa çatmasına qədər heç bir lisenziya
verilmir.
(c) (a) və (b) yarımbəndlərində göstərilən altı aylıq və üç aylıq müddətlər ərzində (2)-ci bənddə təsvir
edilən yayılma olmuşdursa, bu maddəyə uyğun olaraq heç bir lisenziya verilmir.
(d) Surətçıxarma və dərc edilmə ilə bağlı lisenziya tələb olunan əsərin bütün nüsxələri müəllif
tərəfindən dövriyyədən çıxarılmışsa, heç bir lisenziya verilmir.
(5) Əsərin tərcüməsinin surətçıxarılmasına və dərc olunmasına lisenziya bu maddəyə uyğun olaraq
aşağıdakı hallarda verilmir:
(i) tərcümə buna hüququ olmayan şəxs tərəfindən, yaxud həmin şəxsin icazəsi ilə dərc edildikdə;
(ii) tərcümə lisenziya üçün müraciət olunan ölkədə ümumişlək olmayan dilə edildikdə.
(6) Əsərin surətçıxarılmasına hüququ olan şəxs, yaxud onun razılığı ilə kimsə belə nəşrin nüsxələrini
(1)-ci bənddə göstərilən ölkədə əhali arasında, yaxud sistemli tədrislə əlaqədar bu ölkədə adətən analoji
əsərlər üçün müəyyən edilmiş qiymətlərə uyğun qiymətlərlə yayarkən, həmin dərc olunmuş nəşr lisenziya
ilə dərc olunmuş nəşrlə eyni dildə və əsasən eyni məzmundadırsa, bu maddəyə uyğun olaraq verilmiş
istənilən lisenziya öz qüvvəsini dayandırır. Lisenziya qüvvədən düşənə qədər artıq işıq üzü görmüş
nüsxələrin hamısı bütünlüklə satılıb qurtarana kimi yayıla bilər.
(7) (a) bu maddənin şamil olunduğu əsərlər, (b) yarımbəndi nəzərə alınmaqla çap, yaxud digər analoji
surətçıxarılması formasında işıq üzü görmüş əsərlərləm məhdudlaşdırılır.
(b) Bu maddə həm də tərkibindəki müəlliflik hüququ ilə qorunan əsərlər daxil olmaqla, qanuni həyata
keçirilmiş audiovizual yazılmaların audiovizual formada surətçıxarılmasına, həmçinin ona daxil edilmiş
hər hansı mətnin lisenziya tələb olunan ölkədə ümumişlək olan dilə edilmiş tərcüməsinə də şamil olunur,
bir şərtlə ki, bütün bu hallarda göstərilən audiovizual yazılmalar yalnız sistemli tədris üçün istifadə məqsədi
ilə hazırlanıb işıq üzü görsün.
Maddə IV
[I və II maddələrə uyğun verilən lisenziyanın ümumi müddəaları: 1-2. Prosedur; 3. Əsərin adının və
müəllifinin göstərilməsi; 4. Nüsxələrin ixracı; 5. Bildiriş; 6. Kompensasiya]
(1) II və III maddələrə uyğun lisenziyalar yalnız lisenziya sifarişçisi bu ölkədə müəyyən olunmuş
qaydalara əsasən tərcümənin hazırlanması və dərc olunmasına, yaxud nəşrin surətçıxarılması və dərc
olunmasına hüququ olan şəxsə icazə üçün müraciət edərək rədd cavabı aldığını və ya lazımi cəhdlər
göstərməsinə baxmayaraq, bu hüquqa malik olan şəxsi müəyyənləşdirə bilmədiyini sübut edərsə, verilə
bilər. Sifarişçi lisenziya üçün müraciət etdikdə (2)-ci bənddə göstərilən istənilən milli, yaxud beynəlxalq
informasiya mərkəzini məlumatlandırır.
(2) Hüquqların sahibi olan şəxsi müəyyənləşdirmək mümkün olmazsa, lisenziya sifarişçisi lisenziya
verməyə səlahiyyəti olan orqana təqdim olunmuş ərizəsinin surətini sifarişli aviapoçtla soyadı əsərdə
göstərilmiş naşirə, həmçinin ölkənin hökumətinin Baş direktora göndərdiyi müvafiq notada əksini tapmış,
naşirin öz peşə fəaliyyətinin mühüm hissəsinin burada olması ehtimalı olan istənilən milli, yaxud
beynəlxalq mərkəzə göndərir.
(3) II və III maddələrə uyğun olaraq verilmiş lisenziya üzrə işıq üzü görmüş tərcümənin, yaxud
surətçıxarılmanın bütün nüsxələrində müəllifin soyadı göstərilir. Əsərin başlığı belə nüsxələrin hamısında
çap olunur. Tərcümə olduğu halda əsərin orijinal başlığı istənilən halda həmin nüsxələrin hamısında çap
olunur.
(4) (a) II və III maddələrə uyğun olaraq verilmiş lisenziyanın heç biri nüsxələrin ixracına şamil
olunmur və yalnız tərcümənin dərc edilməsi, yaxud buna uyğun olaraq surətçıxarılması üçün bunun tələb
olunduğu ölkənin hüdudları daxilində qüvvədə olur.
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(b) (a) yarımbəndinin məqsədləri üçün ixrac anlayışı nüsxələrin istənilən ərazidən bu əraziyə
münasibətdə I (5)-ci maddəyə uyğun olaraq müraciət etmiş ölkəyə göndərilməsini ehtiva edir.
(c) İngilis, fransız və ispan dilləri istisna olmaqla, II maddəyə uyğun olaraq istənilən dilə tərcümənin
hazırlanması üçün lisenziya vermiş ölkənin hökumət, yaxud digər qeyri-hökumət təşkilatı bu lisenziya üzrə
dərc olunmuş tərcümə nüsxələrini başqa ölkəyə göndərdikdə, nüsxələrin bu cür göndərişi, aşağıdakı
şərtlərdən hamısı yerinə yetirilmişsə, (a) yarımbəndinin məqsədləri üçün ixrac sayılmır:
(i) alıcılar lisenziya verən ölkənin vətəndaşlarıdır, yaxud həmin vətəndaşları birləşdirən təşkilatlardır;
(ii) nüsxələr yalnız məktəblərdə, universitetlərdə, yaxud tədqiqat məqsədilə istifadə olunur;
(iii) nüsxələrin təyinatı və alıcılar arasında yayımı kommersiya məqsədi güdmür; və
(iv) nüsxələrin göndərildiyi ölkə lisenziya vermiş səlahiyyətli orqanın ölkəsi ilə nüsxələrin alınmasına,
yayımına və ya hər ikisinə birlikdə icazə verilməsinə razılaşmışdır və Baş direktor lisenziya verilən ölkənin
hökuməti tərəfindən belə razılıq haqqında məlumatlandırılmışdır.
(5) II və III maddələrə əsasən verilmiş lisenziya üzrə buraxılmış nüsxələrin hamısı onların yalnız bu
lisenziyanın şamil olunduğu ölkədə və ya ərazidə yayıla bilməsini müvafiq dildə göstərən bildirişə malikdir.
(6) (a) Milli səviyyədə aşağıdakıların təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilir:
(i) lisenziyanın tərcüməyə və ya buna uyğun olaraq surətçıxarmaya hüququ olan şəxsin mənafeyi
naminə iki müvafiq ölkədə şəxslər arasında sərbəst danışıqlar zamanı adətən lisenziyalara münasibətdə
tətbiq olunan qonorar normalarına uyğun olan ədalətli kompensasiya ödənilməsini nəzərdə tutması;
(ii) kompensasiyanın ödənilməsi və köçürülməsi: xüsusi milli valyuta qaydaları mövcuddursa,
səlahiyyətli hakimiyyət nümayəndələri beynəlxalq mexanizmin köməyi ilə kompensasiyanın beynəlxalq
planda konvertləşən valyutada və ya onun ekvivalentində köçürülməsini təmin etmək üçün bütün tədbirləri
görürlər.
(b) Milli qanunvericiliklə müəyyən nəşrin düzgün tərcüməsinin, yaxud buna uyğun olaraq, dəqiq
surətçıxarılmasının təmin olunması üçün lazımi tədbirlər görülür.
Maddə V
[Tərcümə hüququnun məhdudlaşdırılması üçün alternativ imkanlar: 1. Bunun üçün 1886 və 1896-cı il
aktlarında nəzərdə tutulmuş prosedur; 2. Prosedurun dəyişdirilməsi imkanının II maddəyə uyğun olmaması;
3. Alternativ imkanın seçimi üçün müddət]
(1) II maddədə nəzərdə tutulan güzəştdən istifadə edəcəyini bəyan etmək hüququ olan istənilən ölkə
bunun əvəzinə bu Aktın ratifikasiyası və ya ona qoşulması zamanı edə bilər:
(i) 30 (2) (a) maddəsinin şamil olunduğu ölkədirsə, tərcümə hüququna münasibətdə bu müddəaya
uyğun bəyanat vermək;
(ii) 30 (2) (a) maddəsinin şamil olunmadığı ölkədirsə və hətta İttifaqa daxil olmayan ölkə deyilsə, 30
(2) (b) maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulan qaydada bəyanat vermək;
(b) Əgər ölkə I(1) maddədə nəzərdə tutulduğu kimi, artıq inkişaf etməkdə olan ölkə sayılmırsa, bu
bəndə uyğun olaraq verilmiş bəyanat I(3) maddəsinə uyğun olaraq tətbiq olunan müddətin başa çatmasına
qədər qüvvədə qalır.
(c) Bu bəndə uyğun olaraq bəyanat vermiş istənilən ölkə hətta bu bəyanatı geri çağırsa belə, sonradan
II maddədə nəzərdə tutulan güzəştdən istifadə edə bilməz.
(2) (3)-cü bənd nəzərə alınmaqla, II maddədə nəzərdə tutulan güzəştdən istifadə etmiş istənilən ölkə
sonradan (1)-ci bəndə uyğun bəyanat verə bilməz.
(3) I(1) maddədə nəzərdə tutulduğu kimi, artıq inkişaf etməkdə olan ölkə sayılmayan istənilən ölkə
I(3) maddəsinə uyğun tətbiq olunan iki illik müddətin bitməsindən gec olmayaraq, İttifaqa daxil olmayan
ölkə olmamasına baxmayaraq, 30
(2) (b) maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulan məqsədlər üçün bəyanat verə bilər. Belə bəyanat
I(3) maddəyə uyğun tətbiq olunan müddətin başa çatdığı tarixdən qüvvəyə minir.
Maddə VI
[Ölkələrin Əlavə fəslin bəzi müddəaları ilə bağlı olması anına qədər həmin müddəalarının tətbiqi və
ya tətbiqinə yol verilməsi imkanları: 1. Bəyanat; 2. Deponəyə qoyulması və bəyanatın qüvvəyə minməsi
tarixi]
(1) İstənilən İttifaq ölkəsi bu Aktın tarixindən başlayaraq və 1-21-ci maddələr və Əlavə fəsillə bağlı
olana qədər istənilən vaxtda aşağıdakılar barədə bəyanat verə bilər:
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(i) 1-21-ci maddələrlə və bu Əlavə fəsillə bağlı olması ilə əlaqədar, I (1) maddədə qeyd olunan
güzəştlərdən istifadə etmək hüququna malik ölkədirsə, o, II maddənin və ya III maddənin, yaxud hər
ikisinin müddəalarını, bu maddələrin aşağıda qeyd olunan
(ii) yarımbəndə uyğun tətbiqinə yol verən, yaxud 1-21 maddələr və bu Əlavə fəsillə bağlı olan mənşə
ölkəsinin əsərlərinə münasibətdə tətbiq edəcək; bu cür bəyanat II maddənin əvəzinə V maddəyə istinad edə
bilər;
(ii) yuxarıda qeyd olunan (i) yarımbəndə uyğun bəyanat vermiş, yaxud I maddəyə uyğun bildiriş etmiş
ölkələr tərəfindən mənşə ölkəsi özü olduğu əsərlərə bu Əlavə fəslin tətbiqinə yol verir.
(2) (i) yarımbəndinə uyğun verilmiş istənilən bəyanat yazılı formada olmalıdır və Baş direktorda
deponəyə qoyulur. Bəyanat deponəyə qoyulduğu tarixdən qüvvəyə minir.
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«Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti
haqqında» Konvensiyaya (CITES) və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin «Nərə
balıqlarının qorunmasına dair» Qətnaməsinə qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1973-cü il martın 3-də Vaşinqton şəhərində imzalanmış «Kökünün
kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında» Konvensiyaya
(CITES) və həmin Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin 1997-ci il iyunun 9-20-də Harare şəhərində
keçirilən 10-cu konfransında qəbul olunmuş «Nərə balıqlarının qorunmasına dair» 10.12
nömrəli Qətnaməsinə qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 23 iyun 1998-ci il
№ 507-IQ
КОНВЕНЦИЯ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
(3 март1973 год, Вашингтон, США)
Договаривающиеся государства, признавая, что дикая фауна и флора в их
многочисленных прекрасных и различных формах являются незаменимой частью природных
систем земли, которые должны быть охраняемы для настоящего поколения и для будущих, сознавая
все увеличивающуюся ценность дикой фауны и флоры с точек зрения эстетики, науки, культуры,
отдыха и экономики, признавая, что народы и государства являются и должны быть наилучшими
хранителями их собственных дикой фауны и флоры, признавая к тому же, что международное
сотрудничество является необходимыми для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от
чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, будучи убежденными в необходимости
принятия надлежащих мер в этих целях, согласились о следующем:
Статья I
Определения
Для целей настоящей Конвенции, если другое значение не требуется по смыслу:
а) "Виды" означает любые виды, подвиды или же географически отделенная их
популяция;
б) "Образец" означает:
i) любое животное или растение, будь оно живое или мертвое;
ii) в отношении к животному: для вида, включенного в приложения I и II, любая легко
узнаваемая часть или дериват его, а для вида, включенного в приложение III, любая легко
узнаваемая часть или дериват его, как указано в приложении III по отношению к видам; и
iii) по отношению к растению: для вида, включенного в приложение I, любая легко
узнаваемая часть или дериват его, а для вида, включенного в приложения II и III, любая легко
узнаваемая часть или дериват его, как указано в приложениях II и III по отношению к видам.
в) "Торговля" означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря;
г) "Реэкспорт" означает экспорт любого образца, который ранее был импортирован;
д) "Интродукция из моря" означает привоз в государство образцов любого вида, изъятых
из морской среды, не находящейся в юрисдикции какого-либо государства;
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е) "Научные компетентные органы" означает научные компетентные органы страны,
назначенные в соответствии со статьей IX;
ж) "Административные органы" означает административные органы станы, назначенные
в соответствии со статьей IX;
з) "Сторона" означает государство, для которого настоящая Конвенция вошла в силу.
Статья II
Основные принципы
1. В приложение I будут включены все виды, находящиеся под угрозой вымирания и
торговля которыми оказывает или может оказать влияние на их существование. Торговля образцами
этих видов должна находиться под особо строгим контролем с тем, чтобы не подвергать опасности
их выживание, и она может быть разрешена только в исключительных обстоятельствах.
2. В приложение II будут включены:
а) все виды, которые хотя в данное время не находятся обязательно под непосредственной
угрозой вымирания, но могут стать таковыми, если торговля образцами таких видов не будет строго
регулирована в целях предотвращения их использования, несовместимого с их выживанием; и
б) другие виды, которые должны быть предметом контроля с тем, чтобы торговля
образцами тех видов, которые указаны в подпараграфе "а", могла бы быть действительно
контролирована.
3. В приложение III будут включены все виды, которые по определению любой Стороны
должны подвергнуться регулированию в пределах ее собственной юрисдикции в целях
предотвращения или ограничения эксплуатации и которые нуждаются в сотрудничестве других
сторон в регулировании торговли.
4. Стороны позволят вести торговлю образцами видов, указанных в приложениях I, II и
III, только в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья III
Контроль торговли образцами видов, указанных в приложении I
1. Всякая торговля образцами видов, указанных в приложении I, должна производиться в
соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Для экспорта любого образца видов, указанных в приложении I, будет требоваться
предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт будет
выдаваться только при наличии выполнения следующих условий:
а) Научные компетентные органы экспортирующего государства решили, что такой
экспорт не угрожает выживанию этого вида;
б) Административные органы экспортирующего государства имеют удовлетворительные
доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов данного государства,
относящихся к защите фауны и флоры;
в)
Административные
органы
экспортирующего
государства
получат
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет приготовлен к отправке
и отправлен с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и
г) Административные органы экспортирующего государства будут наверняка знать, что
разрешение на импорт этого образца было выдано.
3. Для импорта любого образца видов, указанных в приложении I, будет требоваться
предварительное получение и предоставление разрешения на импорт и разрешение на экспорт или
же сертификат на реэкспорт. Разрешение на импорт будет выдаваться только при наличии
выполнения следующих условий:
а) Научные компетентные органы импортирующего государства решили, что такой
импорт не будет в целях, угрожающих выживанию данных видов;
б)
Научные
компетентные
органы
импортирующего
государства
имеют
удовлетворительные доказательства того, что предполагаемый получатель живого образца имеет
надлежащее оборудование для жилья образца и ухода за ним; и
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в) Административные органы импортирующего государства имеют доказательства того,
что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.
4. Для реэкспорта всякого образца видов, указанных в приложении I, будет требоваться
предварительное получение и предоставление сертификата на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт
будет выдаваться только при выполнении следующих условий:
а)
Административные
органы
реэкспортирующего
государства
имеют
удовлетворительные доказательства того, что данный образец был ранее импортирован в это
государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
б)
Административные
органы
реэкспортирующего
государства
имеют
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет приготовлен к отправке
и отправлен с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и
в) Административные органы реэкспортирующего государства будут наверняка знать, что
разрешение на импорт образца было выдано.
5. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в приложение II,
будет требоваться предварительная выдача сертификата Административным органом государства,
производящего интродукцию. Сертификат будет выдаваться только при наличии выполнения
следующих условий:
а) Научные компетентные органы государства, производящего интродукцию, решили, что
такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида;
б) Административные органы государства интродукции получат удовлетворительные
доказательства того, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащее
оборудование для жилья образца и ухода за ним; и
в) Административные органы государства интродукции получат удовлетворительные
доказательства того, что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.
Статья IV
Контроль торговли образцами видов, указанных в приложении II
1. Всякая торговля образцами видов, указанных в приложении II, должна производиться в
соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Для экспорта любого образца видов, указанных в приложении II, будет требоваться
предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт будет
выдаваться только при наличии выполнения следующих условий:
а) Научные компетентные органы экспортирующего государства решили, что такой
экспорт не будет угрожать выживанию данного вида;
б)
Административные
органы
экспортирующего
государства
получат
удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов
данного государства, относящихся к защите фауны и флоры; и
в)
Административные
органы
экспортирующего
государства
получат
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет приготовлен к отправке
и отправлен с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
3. Научные компетентные органы каждой Стороны будут контролировать как разрешения
на экспорт, выдаваемые данным государством на образцы, указанные в приложении II, так и
подлинный экспорт таковых образцов. Когда же Научные компетентные органы определят, что
экспорт образцов любого такого вида должен быть ограничен для поддержания данного вида во
всем его ареале на уровне, сообразном с ролью вида в экосистеме, в которой он пребывает, и
значительно выше уровня, на котором данный вид может быть включен в приложение I, тогда
Научные компетентные органы должны соответственно известить надлежащие Административные
органы о надлежащих мерах, которые должны быть приняты для ограничения выдач разрешений
на экспорт образцов данного вида.
4. Для импорта всякого образца видов, указанных в приложении II, будет требоваться
предварительное предоставление разрешения на экспорт или же сертификата на реэкспорт.
5. Для реэкспорта всякого образца видов, указанных в приложении II, будет требоваться
предварительное получение и предоставление сертификата на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт
будет выдаваться только при наличии выполнения следующих условий:
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а)
Административные
органы
реэкспортирующего
государства
имеют
удовлетворительные доказательства того, что данный образец был ранее импортирован в это
государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции; и
б)
Административные
органы
реэкспортирующего
государства
имеют
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет подготовлен к отправке
и отправлен с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
6. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, указанного в приложении II, будет
требоваться предварительная выдача сертификата Административным органом государства,
производящего интродукцию. Сертификат будет выдаваться только при наличии выполнения
следующих условий:
а) Научные компетентные органы государства, производящего интродукцию, решили, что
такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида;
б) Административные органы государства интродукции получат удовлетворительные
доказательства того, что обращение со всяким живым образцом будет с минимумом риска
повреждения, угрозы здоровью или жестокости.
7. Сертификаты, обусловленные в параграфе 6 этой статьи, могут выдаваться по совету
Научного компетентного органа в консультации с другими Научными компетентными органами
страны или же при надлежащих обстоятельствах в консультации с международными научными
компетентными органами относительно продолжительности действия сертификатов на период не
более года для всего количества образцов, подлежащих интродукции в течение этого периода.
Статья V
Контроль торговли образцами видов, указанных в приложении III
1. Всякая торговля образцами видов, указанных в приложении III, должна производиться
в соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого
государства, включившего этот вид в приложение III, будет требоваться предварительное
получение и предоставление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт будет выдаваться
только при наличии выполнения следующих условий:
а)
Административные
органы
экспортирующего
государства
получат
удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов
этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; и
в)
Административные
органы
экспортирующего
государства
получат
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет подготовлен к отправке
и отправлен с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
3. Для импорта любого образца видов, указанных в приложении III, будет требоваться, за
исключением обстоятельств, к которым будет применяться параграф 4 этой статьи,
предварительное предоставление сертификата происхождения и разрешение на экспорт, если
данный образец импортируется из государства, включившего этот вид в приложение III.
4. В случае реэкспорта удостоверение, выданное Административным органом
реэкспортирующего государства, указывающее, что данный образец подвергся обработке в этом
государстве или о том, что он реэкспортируется, будет принято импортирующим государством как
доказательство выполнения положений настоящей Конвенции по отношению к данному образцу.
Статья VI
Разрешение и сертификаты
1. Разрешение и сертификаты, выдаваемые по положениям статей III, IV и V, должны быть
в соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Разрешение на экспорт должно содержать информацию, указанную в бланке - образце,
содержащемся в приложении IV, и оно может быть использовано только для экспорта в течение
шести месяцев с даты его выдачи.
3. Каждое разрешение или сертификат должно содержать наименование настоящей
Конвенции, наименование и соответствующую опознавательную печать Административного
органа, выдающего разрешение, и контрольный номер, указанный Административным органом.
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4. На всех копиях разрешения или сертификата, выданного Административным органом,
должно находиться ясное указание, что данный экземпляр является только копией, и ни одна такая
копия не может быть использована вместо подлинника, за исключением случаев, указанных в тексте
экземпляра.
5. Для каждой партии образцов будет требоваться отдельное разрешение или сертификат.
6. Административный орган государства, импортирующего какой-либо образец, должен
прекратить силу действия разрешения на экспорт или сертификата на реэкспорт и всякого
соответствующего разрешения, представленного на импорт этого образца, и такая документация
должна храниться Административным органом.
7. При надлежащих обстоятельствах и при возможности Административный орган может
поставить метку на любой образец для облегчения опознания образца. Для целей настоящей
Конвенции "метка" означает любое несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или другое
подходящее средство опознания образца, выполненное так, чтобы подделка его оказалась бы
предельно трудной.
Статья VII
Исключение и другие специальные положения, относящиеся к торговле
1. Положения статей III, IV и V не будут применяться к транзитным перевозкам образцов
через территорию или на территории Стороны в то время, как эти образцы находятся под
таможенным контролем.
2. В том случае, когда Административный орган экспортирующего или
реэкспортирующего государства получит удовлетворительные доказательства того, что данный
образец был добыт до даты, когда положения настоящей Конвенции стали применяться к такому
образцу, положения статей III, IV и V не будут применяться к такому образцу, в отношении
которого Административный орган выдаст удостоверяющий сертификат.
3. Положения статей III, IV и V не будут применяться к образцам, являющимся личным
или домашним имуществом. Это исключение не будет распространяться на случай, когда:
а) в отношении образцов видов, включенных в приложение I, они были приобретены
владельцем вне государства его постоянного местожительства и эти образцы импортируются в это
государство; или
б) по отношению к образцам видов, включенных в приложение II:
i) они были приобретены владельцем вне государства его постоянного местожительства и
в государстве, в котором произошло изъятие образца из природы;
ii) они импортируются в государство постоянного местожительства владельца; и
iii) государство, в котором произошло изъятие из природы, требует выдачу разрешений на
экспорт образцов до того, как эти образцы будут экспортироваться;
за исключением обстоятельств, когда Административный орган получит доказательства
того, что образцы были приобретены до применения к ним положений настоящей Конвенции.
4. Образцы животных видов, включенных в приложение I, выращиваемые в неволе в
коммерческих целях, или же образцы растительных видов, включенных в приложение I,
искусственно выращиваемые в коммерческих целях, будут считаться образцами видов, включенных
в приложение II.
5. В случае если Административный орган экспортирующего государства имеет
удовлетворительные доказательства того, что какая-либо особь вида животных была рождена в
неволе или какой-либо образец вида растений был разведен искусственно, то Административный
орган выдает соответствующее удостоверение, которое будет служить вместо любых разрешений
или сертификатов, требуемых по положениям статей III, IV и V.
6. Положения статей III, IV и V не будут применяться к некоммерческим передачам на
время, в дар или к обмену между учеными или научными учреждениями, зарегистрированными в
Административных органах их государств, образцами гербариев, другими законсервированными,
высушенными или залитыми музейными экспонатами и живым растительным материалом,
носящим клеймо, выданное или утвержденное Административным органом.
7. Административный орган любого государства может отказаться от требований статей
III, IV и V и может позволить без разрешений или сертификатов передвижение образцов, которые
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являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений или
другой передвижной выставки при условии, что:
а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями такие образцы у
Административного органа;
б) образцы подпадают под одну из категорий, обусловленных в параграфах 2 и 4 этой
статьи; и
в) Административный орган имеет удовлетворительные доказательства, что перевозка
любого живого образца и уход за ним будут совершаться с минимумом риска повреждения, угрозы
здоровью или жестокого обращения.
Статья VIII
Меры, предпринимаемые Сторонами
1. Стороны будут предпринимать надлежащие меры для проведения в жизнь положений
настоящей Конвенции, а также меры по запрещению торговли образцами в нарушение положений
Конвенции. Эти меры будут включать:
а) наказание за торговлю такими образцами или наказание за владение ими, или наказание
за то и другое;
б) предусматривание конфискации или возвращения экспортировавшему государству
таких образцов.
2. Вдобавок к мерам, принимаемым согласно параграфу 1 этой статьи, любая Сторона
может, когда она будет считать это необходимым, предоставить любой метод внутреннего
вознаграждения за расходы, понесенные в результате конфискации образца, проданного в
нарушение мер, указанных в применении положений настоящей Конвенции.
3. По возможности Стороны обеспечат прохождение образцов через оформление,
требуемое для торговли, с минимумом задержек. Для облегчения такого прохождения любая
Сторона может назначить порты ввоза и вывоза, в которые образцы должны быть предъявлены для
их оформления. Далее Стороны должны обеспечить во время транзита, пребывания или отправки
надлежащий уход за образцами с тем, чтобы свести до минимума риск повреждения, угрозы
здоровью или жестокого обращения.
4. Когда живой образец конфискуется вследствие мер, указанных в параграфе 1 настоящей
статьи, то:
а) образец передается на попечение Административного органа конфискующего
государства;
б) Административный орган после консультации с экспортировавшим государством
вернет образец этому государству за счет этого государства или передаст его спасательному центу,
или же в какое-нибудь другое место, которое Административный орган будет считать надлежащим
и совместимым с целями настоящей Конвенции; и
в) Административный орган может получить совет научных компетентных органов или
он может, если найдет это желательным, проконсультироваться с Секретариатом, чтобы облегчить
выбор мероприятия, указанного в подпараграфе "б" настоящего параграфа, включая выбор
спасательного цента или другого места.
5. Спасательный центр в смысле, указанном в параграфе 4 этой статьи, это учреждение,
которому Административный орган поручит уход за живым образцом, в особенности за
конфискованными образцами. 6. Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов,
указанных в приложениях I, II и III, со следующими данными:
а) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и
б) количество и вид выданных разрешений и сертификатов, государства, в которых
производилась такая торговля, числа или количества и типы образцов, наименования видов,
включенных в приложения
I, II и III, и, где надлежит, размер и пол данного образца.
7. Каждая Сторона будет составлять периодические отчеты о своем выполнении
настоящей Конвенции и будет передавать Секретариату:
а) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в подпараграфе "б" параграфа
6 настоящей статьи; и
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б) двухгодичный отчет о законодательных, контрольных и административных мерах,
предпринятых для проведения в жизнь настоящей Конвенции.
8. Сведения, указанные в параграфе 7 этой статьи, будут доступны для общественности
страны, если это не противоречит законам этой Стороны.
Статья IX
Административные и научные органы
1. В целях выполнения настоящей Конвенции каждая Сторона назначит:
а) Административный орган или несколько административных органов, которые будут
иметь право выдавать разрешения или сертификаты от имени этой Стороны; и
б) Научный компетентный орган или несколько таковых.
2. Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамоты или акта
присоединения, утверждения или принятия сообщит правительству - депозитарию наименование и
адрес Административного органа, уполномоченного сноситься с Административными органами,
также уполномоченными другими Сторонами, а также сноситься и с Секретариатом.
3. Каждая Сторона будет уведомлять о всяких изменениях в назначениях или
полномочиях, обусловленных в положениях этой статьи, Секретариат для передачи таких сведений
другим Сторонам.
4. Каждый Административный орган, упомянутый в параграфе 2 этой статьи, если он
будет запрошен об этом Секретариатом или Административным органом другой Стороны, будет
посылать отпечатки штампов, печатей или других средств, употребляемых для удостоверения
подлинности разрешений или сертификатов.
Статья X
Торговля с государствами, не являющимися участниками Конвенции
В случае экспорта или реэкспорта из, или импорта в государство, не являющееся
участником настоящей Конвенции, надлежащая документация, выданная компетентными властями
такого государства, в основном соответствующая требованиям настоящей Конвенции, касающимся
разрешений и сертификатов, может приниматься вместо таких всеми Сторонами.
Статья XI
Конференция Сторон
1. Секретариат созовет заседание Конференции Сторон не позднее чем через два года
после того, как настоящая Конвенция войдет в силу.
2. После этого Секретариат будет созывать регулярно заседания Сторон по крайней мере
один раз каждые два года и чрезвычайные заседания Сторон в любое время по получении
письменной просьбы об этом не менее чем от одной трети числа Сторон.
3. На заседаниях Сторон, как регулярных, так и чрезвычайных, Стороны будут
производить обзор выполнения настоящей Конвенции, они смогут:
а) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми, для предоставления
Секретариату возможности выполнять его обязанности;
б) обсуждать и принимать поправки к приложениям I, II и III в соответствии со статьей
XV;
в) производить обзор достижений в области восстановления и охраны видов, включенных
в приложения I, II и III;
г) получать и обсуждать любые доклады, представленные Секретариатом или любой
Стороной; и
д) при надлежащих обстоятельствах предлагать рекомендации для повышения
эффективности настоящей Конвенции.
4. На каждом регулярном заседании Стороны смогут определить время и место
следующего регулярного заседания, которое будет производиться в соответствии с положениями
параграфа 2 этой статьи.
5. На любом заседании Стороны смогут решить и принять процедурные правила для
заседания.
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6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения,
Международное агентство по атомной энергии и любое государство, не являющееся участником
настоящей Конвенции, могут быть представлены на заседаниях Конференции наблюдателями,
которые будут иметь право участия в обсуждениях, но не в голосовании.
7. Любое учреждение или организация, технически компетентная в защите, охране или
регулировании ресурсов дикой фауны и флоры, в нижеследующих категориях, по уведомлении
Секретариата о своем желании быть представленной на заседаниях Конференции наблюдателями,
будет к этому допущена, если не будет возражений со стороны по крайней мере одной трети числа
Сторон:
а) международные организации или учреждения, правительственные или
неправительственные, и национальные организации и учреждения; и
б) национальные неправительственные организации или учреждения, которые были
утверждены для этой цели государством, в котором они находятся. По их допуске эти наблюдатели
будут иметь право участия, но не голоса.
Статья XII
Секретариат
1. По вступлении в силу настоящей Конвенции ее Секретариат будет образован
Исполнительным директором Программы по окружающей среде Организации Объединенных
Наций. В той мере и в том образе, которые он будет считать надлежащими, ему в этом деле могут
помочь соответствующие межправительственные или неправительственные, международные или
национальные органы и учреждения, технически компетентные в защите, охране и регулировании
ресурсов дикой фауны и флоры.
2. Должностными обязанностями Секретариата будут:
а) организовывать и обслуживать встречи Сторон;
б) выполнять обязанности, порученные ему по положениям статей XV и XVI настоящей
Конвенции;
в) предпринимать такие научные и технические исследования в соответствии с
программами, утвержденными Конференцией Сторон, которые будут способствовать выполнению
настоящей Конвенции, включая исследования по стандартам для надлежащей подготовки и
перевозки живого образца и изучение способов идентификации образцов;
г) рассматривать доклады Сторон и запрашивать от Сторон такие дальнейшие сведения
по докладам, которые Секретариат будет считать необходимыми для обеспечения выполнения
настоящей Конвенции;
д) обращать внимание Сторон на любой вопрос, имеющий отношение к целям настоящей
Конвенции;
е) публиковать периодически и рассылать Сторонам последние издания приложений I, II
и III вместе со всеми другими сведениями, облегчающими опознание образцов видов, включенных
в эти приложения;
ж) подавать ежегодно отчеты Сторонам о своей работе и о проведении в жизнь настоящей
Конвенции, а также и другие доклады, которые могут быть запрошены на заседаниях Сторон;
з) предоставлять рекомендации для проведения в жизнь целей и положений настоящей
Конвенции, включая рекомендации по обмену информацией научного или технического характера;
и) выполнять всякие другие обязанности, которые могут быть поручены ему Сторонами.
Статья XIII
Международные мероприятия
1. Когда Секретариат по получении соответствующей информации приходит к
заключению, что на какой-либо вид, включенный в приложения I и II, вредно влияет торговля
образцами такого вида, или же получит сведения о неэффективном выполнении положений
настоящей Конвенции, то он сообщит такие сведения уполномоченному Административному
органу или органам заинтересованной Стороны или Сторон.
2. Когда любая Сторона получит сведения, указанные в параграфе 1 этой статьи, она в
наиболее возможный краткий срок известит Секретариат о всех фактах, относящихся к этому
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вопросу, поскольку это разрешается ее законами, и в надлежащем случае предложит действия для
исправления положения. Когда Сторона считает желательным произвести расследование, то это
расследование может быть выполнено одним лицом или более, специально уполномоченным на это
данной Стороной.
3. Сведения, предоставленные Стороной, или сведения, являющиеся результатом
расследования, указанного в параграфе 2 этой статьи, будут рассматриваться на следующей
Конференции Сторон, и заседание сможет принять любые меры, которые она будет считать
надлежащими.
Статья XIV
Влияние на внутреннее законодательство Сторон и на международные конвенции
1. Положения настоящей Конвенции никоим образом не воздействуют на право Сторон
принимать:
а) более строгие внутренние меры относительно условий торговли, добычи, владения или
перевозки образцов видов, включенных в приложения I, II и III, или же меры полного запрета на
это; или
б) внутренние меры, ограничивающие или запрещающие торговлю, добычу, владение или
перевозку видов, не включенных в приложения I, II или III.
2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не воздействуют на положения
каких-либо внутренних мер или на обязательства, принятые Сторонами в связи с каким-либо
договором, конвенцией или международным соглашением, которые в силе или впоследствии
войдут в силу для любой Стороны, относительно других аспектов торговли, добычи, владения или
перевозки образцов, причем меры, указанные выше, охватывают меры в областях таможенного
законодательства, здравоохранения и карантина животных или растений.
3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не воздействуют на положения или
обязательства, исходящие из любого договора, конвенции или международного соглашения, уже
заключенного, или которое может быть заключено между государствами, об установлении союза,
или регионального торгового соглашения об установлении или сохранении общего внешнего
таможенного контроля, или же об отмене таможенного контроля для сторон - участников такого
соглашения, поскольку это касается торговли между государствами, участниками такого союза или
соглашения.
4. Государство - участник настоящей Конвенции, будучи в то же время участником
какого-либо другого договора, конвенции или международного соглашения, находящегося в силе,
когда настоящая Конвенция вступит в силу, по положениям которого охраняются морские виды,
включенные в Положение II, такое государство не будет подлежать обязательствам, ранее
наложенным на него положениями настоящей Конвенции, относящимся к торговле образцами
видов, включенных в приложение II, которые добываются судами, зарегистрированными в этом
государстве, в соответствии с положениями такого договора, конвенции или международного
соглашения.
5. Несмотря на положения статей III, IV и V, для экспорта любого образца, добытого в
соответствии с параграфом 4 этой статьи, будет требоваться только сертификат от
Административного органа государства интродукции, свидетельствующий, что данный образец
был добыт в соответствии с положениями другого, относящегося к этому делу, договора, конвенции
или международного соглашения.
6. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует кодификации и развитию Закона моря
на Конференции Организации Объединенных Наций по Закону моря, созванной по Резолюции 2750
C (XXV) Генеральной Ассамблеи, и не будет препятствовать предъявлению существующих или
будущих претензий и юридических взглядов любого государства на Закон моря и на характер и
распространение государственной юрисдикции над прибрежными водами и над судами,
плавающими под его флагом.
Статья XV
Поправки к приложениям I и II
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1. Следующие положения относятся к поправкам к приложениям I и II на заседаниях
Конференции Сторон:
а) Любая Сторона может представить поправки к приложениям I, II и III на обсуждение на
следующем заседании. Текст предложенной поправки должен быть предъявлен Секретариату по
крайней мере за 150 дней до заседания. Секретариат проконсультирует другие Стороны и органы,
заинтересованные в поправке, в соответствии с положениями подпараграфов "б" и "в" параграфа 2
этой статьи и разошлет ответ всем Сторонам не позднее чем за 30 дней до заседания.
б) Поправки будут приниматься большинством двух третей присутствующих и
голосующих Сторон. Для этих целей "присутствующие и голосующие Стороны" означает Стороны,
присутствующие и голосующие за или против. Воздержавшиеся Стороны не включаются в две
трети, необходимые для принятия поправок.
в) Поправки, принятые на заседании, вступят в силу через 90 дней после такого заседания
для всех Сторон, за исключением тех Сторон, которые выступают с оговоркой согласно параграфу
3 этой статьи.
2. Следующие положения будут применяться по отношению к поправкам к приложениям
I и II в периоды между заседаниями Конференции Сторон:
а) Любая Сторона может предложить поправку к приложениям I или II для обсуждения
между заседаниями, используя почту в порядке, указанном в этом параграфе.
б) В отношении морских образцов Секретариат, как только он получит текст
предложенной поправки, немедленно перешлет его всем Сторонам. Он также проконсультирует
межправительственные органы, выполняющие обязанности, связанные с этими видами, с
нарочитой целью получать научные сведения, которые эти органы смогут представить, и с целью
координации со всеми мерами охраны природы, выполняемыми этими органами. Секретариат как
можно скорее передаст Сторонам мнения и сведения, полученные от этих органов, вместе со своими
собственными заключениями и рекомендациями.
в) В отношении неморских видов Секретариат, по получении текста предложенной
поправки, немедленно сообщит его Сторонам и после этого как можно скорее подаст свои
рекомендации.
г) Любая Сторона может в течение 60 дней с даты передачи Секретариатом своих
рекомендаций Сторонам, как указано в подпараграфах "б" или "в" этого параграфа, послать
Секретариату любые комментарии по предложенной поправке, включая любые научные сведения,
относящиеся к делу.
д) Секретариат перешлет Сторонам как можно скорее полученные ответы со своими
собственными рекомендациями.
е) Если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку в течение 30 дней
с даты отправки Сторонам ответов и рекомендаций согласно положениям подпараграфа "д" этого
параграфа, поправка вступит в силу через 90 дней для всех Сторон, за исключением тех Сторон,
которые выступают с оговорками согласно параграфу 3 этой статьи.
ж) Если получено возражение от какой-либо Стороны, предложенная поправка должна
будет поставлена на голосование по почте в соответствии с положениями подпараграфов "з", "и" и
"й" этого параграфа.
з) Секретариат известит Стороны о получении возражения;
и) если Секретариат не получит голосования за, против или воздержания от голосования
по крайней мере от половины количества Сторон в течение 60 дней с даты извещения, как указано
в подпараграфе "з" этого параграфа, дальнейшее обсуждение предложенной поправки будет
отложено до следующего заседания Конференции;
й) если будут получены голоса от половины Сторон, то поправка будет принята
большинством двух третей Сторон, голосовавших за или против;
к) Секретариат известит все Стороны о результатах голосования;
л) если предложенная поправка принимается, она вступит в силу через 90 дней после даты
извещения Секретариата о ее принятии для всех Сторон, за исключением тех Сторон, которые
выступают с оговоркой согласно параграфу 3 этой статьи.
3. В течение периода 90 дней, предусмотренных в подпараграфе "в" параграфа 1 или
подпараграфе "л" параграфа 2 этой статьи, любая Сторона путем письменного извещения
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правительства - депозитария может сделать оговорку по отношению к данной поправке. До того как
такая оговорка будет снята, Сторона, сделавшая ее, будет считаться государством - неучастником
настоящей Конвенции в отношении торговли данным видом.
Статья XVI
Приложение III и поправки к нему
1. Любая Сторона может в любое время представить Секретариату список видов, которые,
как она считает, подлежат контролю в пределах ее юрисдикции в целях, указанных в параграфе 3
статьи II. Приложение III включает наименования Сторон, внесших виды в приложения, научные
названия видов, внесенных таким образом, и любые части или дериваты животных или растений,
указанных в связи с видами для целей подпараграфа "б" статьи I.
2. Каждый список, представленный в соответствии с положениями параграфа 1 настоящей
статьи, сообщается Сторонам Секретариатом в возможно короткий срок после получения его.
Список вступает в силу как часть приложения III через 90 дней после даты такого сообщения. В
любое время после сообщения такого списка любая Сторона посредством письменного
уведомления Секретариата может внести оговорку в отношении любого вида или любых частей или
дериватов, и, пока такая оговорка не снята, это государство будет считаться государством, не
участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли этим видом или соответствующей
частью или дериватом.
3. Сторона, внесшая вид для включения в приложение III, может его снять в любое время
путем уведомления Секретариата, который сообщит всем Сторонам о снятии. Снятие вступает в
силу через 30 дней после даты такого сообщения.
4. Любая Сторона, вносящая список в соответствии с положениями параграфа 1 настоящей
статьи, предоставит Секретариату список всех внутренних законов и правил, применимых к защите
этого вида, вместе с толкованиями, которые Сторона может считать соответствующими или
которые могут быть запрошены Секретариатом. Пока данный вид включен в приложение III,
Сторона будет представлять все поправки к этим законам и правилам или все новые толкования по
их принятии.
Статья XVII
Поправки к тексту Конвенции
1. Чрезвычайное заседание Конференции Сторон может быть созвано Секретариатом по
письменной просьбе по крайней мере одной трети Сторон для рассмотрения и принятия поправок к
настоящей Конвенции. Такие поправки будут приниматься большинством в две трети
присутствующих и голосующих Сторон. Для этих целей "присутствующие и голосующие Стороны"
означает Стороны, присутствующие и голосующие за или против. Воздержавшиеся Стороны не
включаются в две трети, необходимые для принятия поправки.
2. Текст всякой предложенной поправки должен сообщаться Секретариатом всем
Сторонам по крайней мере за 90 дней до заседания.
3. Поправка вступает в силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней после того, как две
трети Сторон сдали на хранение государству - депозитарию грамоту о принятии поправки. После
этого поправка вступает в силу для всякой другой Стороны через 60 дней после того, как эта
Сторона сдаст на хранение свою грамоту о принятии этой поправки.
Статья XVIII
Разрешение споров
1. Любой спор, возникший между двумя или более Сторонами о толковании или
применении положений Конвенции, подлежит переговорам между двумя Сторонами,
участвующими в Споре.
2. Если спор не разрешен в соответствии с параграфом 1 этой статьи, Стороны могут, по
взаимному согласию, передать спор в арбитраж, Постоянной палате Третейского Суда в Гааге.
Арбитражное решение будет обязательным для Сторон, передавших спор.
Статья XIX
2461

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Подписание
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 30 апреля 1973 г.,
а затем в Берне до 31 декабря 1974 г.
Статья XX
Ратификация, принятие и утверждение
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию и утверждению. Грамоты о
ратификации, принятии и утверждении сдаются на хранение Правительству Швейцарской
Конфедерации, которая является государством - депозитарием.
Статья XXI
Присоединение
Настоящая Конвенция открыта на неограниченный срок для присоединения. Грамоты о
присоединении сдаются на хранение государству - депозитарию.
Статья XXII
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после даты сдачи на хранение
государству - депозитарию десятой грамоты о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или утверждает
настоящую Конвенцию или присоединяется к ней, после сдачи на хранение десятой грамоты о
ратификации, принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу
через 90 дней после сдачи на хранение этим государством своей грамоты о ратификации, принятии,
утверждении или присоединении.
Статья XXIII
Оговорки
1. Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам. Специальные
оговорки могут быть внесены в соответствии с положениями настоящей статьи и статей XV и XVI.
2. Любое государство при сдаче на хранение своей грамоты о ратификации, принятии,
утверждении и присоединении может внести специальную оговорку в отношении:
а) любого вида, включенного в приложения I, II или III; или
б) любых частей или дериватов, указанных в отношении вида, включенного в приложение
III.
3. Пока Сторона не снимет оговорку, внесенную в соответствии с положениями настоящей
статьи, она будет считаться государством, не участвующим в настоящей Конвенции в отношении
торговли теми видами или частями или дериватами, которые указаны в этой оговорке.
Статья XXIV
Денонсирование
Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного
уведомления государства - депозитария в любое время. Денонсирование вступает в силу через 12
месяцев после получения уведомления государством - депозитарием.
Статья XXV
Депозитарий
1. Оригинал настоящей Конвенции на английском, испанском, китайском, русском и
французском языках, каждый текст равно аутентичен, сдается на хранение государству депозитарию, которое передает удостоверенные копии Конвенции всем государствам,
подписавшим ее или сдавшим грамоты о присоединении к ней.
2. Государство - депозитарий сообщает всем подписавшим и присоединившимся
государствам и Секретариату о подписях, сдаче грамот о ратификации, принятии, утверждении или
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присоединении, о вступлении в силу настоящей Конвенции, о поправках к ней, о внесении и снятии
оговорок и об уведомлениях о денонсировании.
3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, удостоверенная копия ее передается
государством - депозитарием Секретариату Организации Объединенных Наций для регистрации и
опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным
образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в г. Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года.
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Ciddi quraqlıq və/və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə
mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Ciddi quraqlıq və/və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də
Afrikada səhralaşma ilə mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1994-cü il iyunun 17-də Paris
şəhərində qəbul edilmiş Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 aprel 1998-ci il
№ 487-IQ
Ciddi quraqlıq və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə
mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyası
Ciddi quraqlıq və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə
mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyasında tərəflərin ümumi öhdəlikləri aşağıdakı
kimi təsbit olunur:
1. Tərəflər bu Konvensiya üzrə öhdəliklərini, əsas diqqəti bütün səviyyələrdə uzunmüddətli
strategiyanın hazırlanması və cəhdlərin əlaqələndirilməsinin vacibliyinə yönəldərək, şəraitdən asılı olaraq
və mövduc və yaxud gələcək iki tərəfli və çoxtərəfli müqavilələrdə, yaxud belələrinin qarşılığında fərdi və
yaxud birlikdə yerinə yetirir.
2. Bu Konvensiyanın məqsədlərini əldə etməyə çalışaraq, tərəflər:
a) səhralaşma və quraqlıq proseslərinin fiziki, bioloji və sosial-iqtisadi amillərinə münasibətdə
kompleks yanaşmanı qəbul edir;
b) sabit inkişafın məqsədlərini əldə etməyə yardım edən əlverişli beynəlxalq iqtisadi ab-havanın
yaradılması üçün, beynəlxalq ticarətə və marketinq haqqında müqaviləyə aid məsələlərdə toxunulan inkişaf
etməkdə olan ölkələrin-Konvensiyanın tərəflərinin vəziyyətinə uyğun beynəlxalq regional təşkilatlar
çərçivəsində xüsusi diqqət yetirilir;
c) səhralaşma ilə mübarizəyə və quraqlığın nəticələrinin yüngülləşdirilməsinə, yoxsulluğun aradan
qaldırılmasına yönəldilmiş strategiyanı həvəsləndirir;
d) toxunulan ölkələr Konvensiyanın tərəfləri arasında ətraf mühitin mühafizəsi, torpaq və su
ehtiyatlarının qorunması sahələrində, nə qədər ki, bu səhralaşma və quraqlıqla mübarizəyə xidmət edir,
əməkdaşlığa yardım edir;
e) subregional, regional və beynəlxalq əməkdaşlığı möhkəmləndirir;
f) uyğun hökumətlərarası təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər;
g) təkrarçılıqdan qaçmağın lazımlılığını nəzərə alaraq təşkilati mexanizmi lazımi qaydada
müəyyənləşdirir;
h) səhralaşma ilə mübarizə və quraqlıq nəticələrinin zəiflədilməsinə toxunulan inkişaf etməkdə olan
ölkələrə-Konvensiyanın Tərəflərinə mövcud ikitərəfli və çoxtərəfli maliyyə mexanizmlərindən və
razılaşmalardan istifadə etməklə əhəmiyyətli maliyyə ehtiyatlarının səfərbər edilməsinə və yönəldilməsinə
yardım edir.
3. Konvensiyanın həyata keçirilməsində toxunulan inkişaf etməkdə olan ölkələr - Konvensiyanın
Tərəfləri yardım hüququna malikdirlər.
Tərəflərin öhdəlikləri
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Konvensiyanın Tərəflərinin xüsusi öhdəlikləri də var. Belə ki, Toxunulan ölkələr-Konvensiyanın
Tərəfləri 4-cü maddəyə uyğun olaraq üzərlərinə götürdüklərindən əlavə olaraq öhdələrinə götürürlər:
a) səhralaşma ilə mübarizə və quraqlığın nəticələrinin zəiflədilməsinə birinci növbəli diqqət yetirmək
və onları özünəməxsus şəraitləri və imkanlarına uyğun olan bərabər ehtiyatlar ayırmaq;
b) səhralaşma ilə mübarizə və quraqlığın nəticələrinin zəiflədilməsi üzrə sabit inkişaf planları və
strategiyası çərçivəsində strategiya hazırlamaq və prioritetləri müəyyənləşdirmək;
c) səhralaşmanın əsasını təşkil edən səbəblərin aradan qaldırılması məsələlərinə baxmaq və
səhralaşma prosesinin inkişafına şərait yaradan sosial-iqtisadi amillərə xüsusi fikir vermək;
d) yerli əhalinin məlumatlandırılmasının təmin edilməsinə yardım etmək və səhralaşma ilə mübarizə
və quraqlığın nəticələrinin aradan qaldırılmasında onun, xüsusilə də qeyri-dövlət təşkilatlarının yardımı ilə
qadınların və gənclərin iştirakını təmin etmək;
e) uyğun mövcud qanunların kifayət qədər gücləndirilməsi yolu ilə və onların olmadığı halda yeni
qanunların hazırlanması və uzunmüddətli siyasətin və hərəkət proqramının formalaşdırılması ilə əlverişli
ab-hava yaratmaq.
İnkişaf etmiş ölkələr-Konvensiyanın Tərəfləri 4-cü maddəyə uyğun olaraq üzərlərinə
götürdüklərindən əlavə olaraq öhdəliklər götürürlər:
a) razılığa əsasən toxunulan inkişaf etməkdə olan ölkələrin-Konvensiyanın Tərəflərinin, xüsusilə də
Afrika ölkələrinin və daha az inkişaf etmiş ölkələrin səhralaşma ilə mübarizə və quraqlığın nəticələrinin
aradan qaldırılması üzrə səylərinə fərdi və yaxud birgə qaydada fəal yardım etmək;
b) toxunulan ölkələr-Konvensiyanın Tərəflərinin, xüsusilə də Afrika ölkələrinin səhralaşma ilə
mübarizə və quraqlığın nəticələrinin zəiflədilməsi üzrə özlərinin uzunmüddətli planlarını və strategiyanı
səmərəli işləyib hazırlamaq üçün yardım etmək məqsədilə əhəmiyyətli maliyyə ehtiyatlarının verilməsini
və digər yardım formalarını təmin etmək;
c) 20-ci maddənin 2 b) bəndinə uyğun olaraq yeni və əlavə maliyyə mənbələrinin səfərbər edilməsinə
uyğun yardım etmək;
d) Xüsusi bölmədən və digər qeyri-dövlət mənbələrindən maliyyə ehtiyatlarının səfərbər edilməsini
həvəsləndirmək; və
e) toxunulan ölkələrin-Konvensiyanın Tərəflərinin, xüsusilə də toxunulan inkişaf etməkdə olan
ölkələrin-Konvensiyanın Tərəflərinin yeni texnologiyalara, biliklərə və nou-hauya malik ola bilmələrinə
yardım etmək.
Milli Fəaliyyət proqramı
Konvensiyaya əsasən, Milli Fəaliyyət proqramlarının məqsədləri ondan ibarətdir ki, səhralaşmaya
şərait yaradan amillər və səhralaşma ilə mübarizə və quraqlığın nəticələrinin zəiflədilməsi üçün lazımi
praktik tədbirləri müəyyən etsin. Milli Fəaliyyət proqramlarında hökumətin, yerli ictimaiyyətin və
torpaqdan istifadə edənlərin uyğun rolları göstərilir və mövcud olan və tələb olunan ehtiyatlar müəyyən
edilir. Onlar o cümlədən:
a) səhralaşma ilə mübarizə və quraqlığın nəticələrinin zəiflədilməsi üzrə uzunmüddətli mübarizə
strategiyasını özünə daxil edir, praktik tədbirlərə əsas diqqəti yetirir və sabit inkişaf sahəsində milli siyasətlə
uzlaşdırılır;
b) dəyişən şəraiti nəzərə alaraq dəyişikliklər aparılmasına imkan verir, müxtəlif sosial iqtisadi, bioloji
və geofiziki şəraitlərdə yerli səviyyədə qərarlar qəbul edilməsi üçün kifayət qədər çevik olurlar;
c) pisləşməyə məruz qalmamış və ya çox az dərəcədə məruz qalmış torpaqlara münasibətdə
qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir;
d) iqlim, metroloji və hidroloji tədqiqatların milli bazasının möhkəmləndirilməsini və quraqlıq
haqqında ilkin xəbərdarlıq sisteminin yaradılması imkanlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur;
e) donorlar bütün səviyyələrdə hökumət orqanları, yerli əhali və icma çərçivəsində qruplar arasında
tərəfdaşlığın və əlaqələndirmənin inkişafına istiqamətlənmiş siyasətin yeridilməsi və təşkilati
mexanizmlərin möhkəmlənməsinə yardım edir və uyğun məlumatın və texnologiyanın yerli əhalinin əldə
etməsi üçün tədbirlər görür;
f) qeyri-dövlət təşkilatlarının və yerli əhalinin həm qadınların və həm də kişilərin, əsasən də
əkinçilərin və heyvandarların və onların nümayəndəli təşkilatları daxil olmaqla ehtiyatlardan istifadə
2465

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

edənlərin siyasətin planlaşdırılmasında, qərarların qəbul edilməsində, həyata keçirilməsində və milli
fəaliyyət proqramlarının təhlilində səmərəli inkişafını nəzərdə tutur; və
g) onların işlərinin gedişi haqqında mütəmadi xülasə və mütəmadi məruzələrin hazırlanmasını tələb
edir.
3. Milli hərəkət proqramı, o cümlədən quraqlığın zəiflədilməsi üzrə bütün aşağıdakı tədbirləri və
yaxud onlardan bəzilərini özünə daxil edə bilər:
a) şəraitdən asılı olaraq ilkin xəbərdarlıq sistemlərinin, yerli və milli vasitələr daxil olmaqla,
həmçinin ekoloji nöqteyi-nəzərdən köçürülmüş şəxslərə subregional və regional səviyyələrdə yardım
göstərilməsi mexanizminin birgə sistemlərinin yaradılması və yaxud möhkəmləndirilməsini;
b) həm mövsümü və həm də illərarası iqlim proqnozlarını nəzərə almaqla yerli, milli, subregional və
regional səviyyələrdə quraqlıqla mübarizənin fövqəladə planları daxil olmaqla quraqlığa və onun
nəticələrinin aradan qaldırılmasına hazırlığın potensialını artırmaq;
c) xüsusilə kənd rayonlarında, yığım və satış vasitələri də daxil olmaqla, şəraitdən asılı olaraq ərzaq
təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması və yaxud möhkəmləndirilməsi;
d) quraqlığa məruz qalmış rayonlarda gəlirlərin alınmasını təmin edə biləcək alternativ yaşayış
vasitələri mənbələri üzrə layihələrin hazırlanması;
e) həm əkinçilikdə və həm də heyvandarlıqda etibarlı süni suvarma sistemlərinin işlənib
hazırlanması.
4. Hər bir konkret şəraitdə və tələbatı nəzərə alaraq hər bir zərər çəkmiş tərəf-Konvensiyanın Tərəfi
milli fəaliyyət proqramına lazımi qaydada, o cümlədən aşağıda adları çəkilən ilk növbəli sahələrdə və yaxud
bütün bu sahələrdə onların səhralaşma ilə mübarizəyə və quraqlığın nəticələrinin yüngülləşdirilməsinə və
əhalisinin maraqlarına uyğun gəlməsinə bu halların toxunduğu rayonlarda aid olduğu dərəcədə daxil edilir:
yoxsulluğun aradan qaldırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldilmiş proqramların
möhkəmləndirilməsi üçün alternativ yaşayış vasitələri mənbələrinin həvəsləndirilməsi və milli iqtisadi
vəziyyətin yaxşılaşdırılması; demoqrafik inkişafın dinamikası; təbii sərvətlərlə etibarlı idarəetmə; kənd
təsərrüfatının aparılmasının etibarlı üsulları; müxtəlif enerji mənbələrinin inkişafı və səmərəli istifadəsi;
institusial və hüquqi örtüklər; hidroloji və metoroloji xidmət də daxil olmaqla qiymətləndirmə və
monitorinq sahəsində imkanların möhkəmləndirilməsi; və ictimaiyyətin təhsil və məlumatlandırılma
potensialının genişləndirilməsi.
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Sərnişinlərin və baqajın beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Konvensiyanın və ona əlavə
edilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin beynəlxalq əlaqələrində avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşımaları Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumət Başçıları Şurasının 1997-ci il
oktyabrın 9-da Bişkek şəhərində keçirilmiş iclasında imzalanmış «Sərnişinlərin və baqajın beynəlxalq
avtomobil daşımaları haqqında Konvensiya» və ona əlavə edilən «Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı
olan dövlətlərin beynəlxalq əlaqələrində avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşımalarının
Qaydaları» təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 24 aprel 1998-ci il
№ 490-IQ
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Polşa Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının
alınması haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Polşa Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının
alınması haqqında 1997-ci il avqustun 26-da Varşava şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 13 fevral 1998-ci il
№ 434-IQ
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində
əməkdaşlıq haqqında 1996-cı il martın 27-də Bakı şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 12 dekabr 1997-ci il
№ 410-IQ
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Muzdluların cəlb edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına, onların maliyyələşdirilməsinə və
təliminə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1970-ci il dekabrın 4-də qəbul edilmiş «Muzdluların cəlb edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına,
onların maliyyələşdirilməsinə və təliminə qarşı mübarizə haqqında» Beynəlxalq Konvensiya təsdiq
edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 1997-ci il
№ 366-IQ
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Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması haqqında Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1997-ci il aprelin 11-də Lissabon şəhərində imzalanmış «Avropa regionunda ali təhsil sahəsində
ixtisasların tanınması haqqında» Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 1997-ci il
№ 367-IQ

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the
European Region 1997
Lisbon, 11 April 1997
Preamble
The Parties to this Convention,
Conscious of the fact that the right to education is a human right, and that higher education, which is
instrumental in the pursuit and advancement of knowledge, constitutes an exceptionally rich cultural and
scientific asset for both individuals and society;
Considering that higher education should play a vital role in promoting peace, mutual understanding
and tolerance, and in creating mutual confidence among peoples and nations;
Considering that the great diversity of education systems in the European region reflects its cultural,
social, political, philosophical, religious and economic diversity, an exceptional asset which should be
fully respected;
Desiring to enable all people of the region to benefit fully from this rich asset of diversity by
facilitating access by the inhabitants of each State and by the students of each Party's educational
institutions to the educational resources of the other Parties, more specifically by facilitating their efforts
to continue their education or to complete a period of studies in higher education institutions in those
other Parties; Considering that the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in
another country of the European region represents an important measure for promoting academic mobility
between the Parties;
Attaching great importance to the principle of institutional autonomy, and conscious of the need to
uphold and protect this principle;
Convinced that a fair recognition of qualifications is a key element of the right to education and a
responsibility of society;
Having regard to the Council of Europe and UNESCO Conventions covering academic recognition
in Europe:
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European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953,
ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49);
European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21);
European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No. 32);
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the
States belonging to the Europe Region (1979); European Convention on the General Equivalence of
Periods of University Study (1990, ETS No. 138);
Having regard also to the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and
Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976),
adopted within the framework of UNESCO and partially covering academic recognition in Europe;
Mindful that this Convention should also be considered in the context of the UNESCO conventions
and the international recommendation covering other Regions of the world, and of the need for an
improved exchange of information between these Regions;
Conscious of the wide ranging changes in higher education in the European region since these
conventions were adopted, resulting in considerably increased diversification within and between national
higher education systems, and of the need to adapt the legal instruments and practice to reflect these
developments;
Conscious of the need to find common solutions to practical recognition problems in the European
region;
Conscious of the need to improve current recognition practice and to make it more transparent and
better adapted to the current situation of higher education in the European region;
Confident of the positive significance of a convention elaborated and adopted under the joint
auspices of the Council of Europe and UNESCO providing a framework for the further development of
recognition practices in the European region;
Conscious of the importance of providing permanent implementation mechanisms in order to put the
principles and provisions of the current Convention into practice,
Have agreed as follows:
SECTION I – DEFINITIONS
Article I
For the purposes of this Convention, the following terms shall have the following meaning:
Access (to higher education)
The right of qualified candidates to apply and to be considered for admission to higher education.
Admission (to higher education institutions and programmes)
The act of, or system for, allowing qualified applicants to pursue studies in higher education at a
given institution and/or a given programme.
Assessment (of institutions or programmes)
The process for establishing the educational quality of a higher education institution or programme.
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Assessment (of individual qualifications)
The written appraisal or evaluation of an individual's foreign qualifications by a competent body.
Competent recognition authority
A body officially charged with making binding decisions on the recognition of foreign qualifications.
Higher education
All types of courses of study, or sets of courses of study, training or training for research at the post
secondary level which are recognised by the relevant authorities of a Party as belonging to its higher
education system.
Higher education institution
An establishment providing higher education and recognised by the competent authority of a Party as
belonging to its system of higher education.
Higher education programme
A course of study recognised by the competent authority of a Party as belonging to its system of
higher education, and the completion of which provides the student with a higher education qualification.
Period of study
Any component of a higher education programme which has been evaluated and documented and,
while not a complete programme of study in itself, represents a significant acquisition of knowledge or
skill.
Qualification
A. Higher education qualification
Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful
completion of a higher education programme.
B. Qualification giving access to higher education
Any diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion
of an education programme and giving the holder of the qualification the right to be considered for
admission to higher education (cf. the definition of access).
Recognition
A formal acknowledgment by a competent authority of the value of a foreign educational
qualification with a view to access to educational and/or employment activities.
Requirements
A. General requirements
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Conditions that must in all cases be fulfilled for access to higher education, or to a given level
thereof, or for the award of a higher education qualification at a given level.
B. Specific requirements
Conditions that must be fulfilled, in addition to the general requirements, in order to gain admission
to a particular higher education programme, or for the award of a specific higher education qualification
in a particular field of study.
SECTION II - THE COMPETENCIES OF AUTHORITIES
Article II.1
1. Where central authorities of a Party are competent to make decisions in recognition cases, that
Party shall be immediately bound by the provisions of this Convention and shall take the necessary
measures to ensure the implementation of its provisions on its territory.
Where the competence to make decisions in recognition matters lies with components of the Party,
the Party shall furnish one of the depositories with a brief statement of its constitutional situation or
structure at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, or any time thereafter. In such cases, the competent authorities of the components of the
Parties so designated shall take the necessary measures to ensure implementation of the provisions of this
Convention on their territory.
2. Where the competence to make decisions in recognition matters lies with individual higher
education institutions or other entities, each Party according to its constitutional situation or structure
shall transmit the text of this Convention to these institutions or entities and shall take all possible steps to
encourage the favourable consideration and application of its provisions.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall apply, mutatis mutandis, to the
obligations of the Parties under subsequent articles of this Convention.
Article II.2
At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, or at any time thereafter, each State, the Holy See or the European Community shall inform
either depository of the present Convention of the authorities which are competent to make different
categories of decisions in recognition cases.
Article II.3
Nothing in this Convention shall be deemed to derogate from any more favourable provisions
concerning the recognition of qualifications issued in one of the Parties contained in or stemming from an
existing or a future treaty to which a Party to this Convention may be or may become a party.
SECTION III - BASIC PRINCIPLES RELATED TO THE ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS
Article III.1
1. Holders of qualifications issued in one of the Parties shall have adequate access, upon request to
the appropriate body, to an assessment of these qualifications.
2. No discrimination shall be made in this respect on any ground such as the applicant's gender, race,
colour, disability, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin,
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association with a national minority, property, birth or other status, or on the grounds of any other
circumstance not related to the merits of the qualification for which recognition is sought. In order to
assure this right, each Party undertakes to make appropriate arrangements for the assessment of an
application for recognition of qualifications solely on the basis of the knowledge and skills achieved.
Article III.2
Each Party shall ensure that the procedures and criteria used in the assessment and recognition of
qualifications are transparent, coherent and reliable.
Article III.3
1. Decisions on recognition shall be made on the basis of appropriate information on the
qualifications for which recognition is sought.
2. In the first instance, the responsibility for providing adequate information rests with the applicant,
who shall provide such information in good faith.
3. Notwithstanding the responsibility of the applicant, the institutions having issued the
qualifications in question shall have a duty to provide, upon request of the applicant and within
reasonable limits, relevant information to the holder of the qualification, to the institution, or to the
competent authorities of the country in which recognition is sought.
4. The Parties shall instruct or encourage, as appropriate, all education institutions belonging to their
education systems to comply with any reasonable request for information for the purpose of assessing
qualifications earned at the said institutions.
5. The responsibility to demonstrate that an application does not fulfill the relevant requirements lies
with the body undertaking the assessment.
Article III.4
Each Party shall ensure, in order to facilitate the recognition of qualifications, that adequate and clear
information on its education system is provided.
Article III.5
Decisions on recognition shall be made within a reasonable time limit specified beforehand by the
competent recognition authority and calculated from the time all necessary information in the case has
been provided. If recognition is withheld, the reasons for the refusal to grant recognition shall be stated,
and information shall be given concerning possible measures the applicant may take in order to obtain
recognition at a later stage. If recognition is withheld, or if no decision is taken, the applicant shall be able
to make an appeal within a reasonable time limit.
SECTION IV - RECOGNITION OF QUALIFICATIONS GIVING ACCESS TO HIGHER
EDUCATION
Article IV.1
Each Party shall recognise the qualifications issued by other Parties meeting the general
requirements for access to higher education in those Parties for the purpose of access to programmes
belonging to its higher education system, unless a substantial difference can be shown between the
general requirements for access in the Party in which the qualification was obtained and in the Party in
which recognition of the qualification is sought.
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Article IV.2
Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a qualification issued in one of
the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder, and the
provisions of Article IV.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.
Article IV.3
Where a qualification gives access only to specific types of institutions or programmes of higher
education in the Party in which the qualification was obtained, each other Party shall grant holders of
such qualifications access to similar specific programmes in institutions belonging to its higher education
system, unless a substantial difference can be demonstrated between the requirements for access in the
Party in which the qualification was obtained and the Party in which recognition of the qualification is
sought.
Article IV.4
Where admission to particular higher education programmes is dependent on the fulfillment of
specific requirements in addition to the general requirements for access, the competent authorities of the
Party concerned may impose the additional requirements equally on holders of qualifications obtained in
the other Parties or assess whether applicants with qualifications obtained in other Parties fulfill
equivalent requirements.
Article IV.5
Where, in the Party in which they have been obtained, school leaving certificates give access to
higher education only in combination with additional qualifying examinations as a prerequisite for access,
the other Parties may make access conditional on these requirements or offer an alternative for satisfying
such additional requirements within their own educational systems. Any State, the Holy See or the
European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify one of the depositories that it avails
itself of the provisions of this Article, specifying the Parties in regard to which it intends to apply this
Article as well as the reasons therefore.
Article IV.6
Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given
higher education institution, or to a given programme within such an institution, may be restricted or
selective. In cases in which admission to a higher education institution and/or programme is selective,
admission procedures should be designed with a view to ensuring that the assessment of foreign
qualifications is carried out according to the principles of fairness and non-discrimination described in
Section III.
Article IV.7
Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given
higher education institution may be made conditional on demonstration by the applicant of sufficient
competence in the language or languages of instruction of the institution concerned, or in other specified
languages.
Article IV.8
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In the Parties in which access to higher education may be obtained on the basis of non-traditional
qualifications, similar qualifications obtained in other Parties shall be assessed in a similar manner as
non-traditional qualifications earned in the Party in which recognition is sought.
Article IV.9
For the purpose of admission to programmes of higher education, each Party may make the
recognition of qualifications issued by foreign educational institutions operating in its territory contingent
upon specific requirements of national legislation or specific agreements concluded with the Party of
origin of such institutions.
SECTION V - RECOGNITION OF PERIODS OF STUDY
Article V.1
Each Party shall recognise periods of study completed within the framework of a higher education
programme in another Party. This recognition shall comprise such periods of study towards the
completion of a higher education programme in the Party in which recognition is sought, unless
substantial differences can be shown between the periods of study completed in another Party and the part
of the higher education programme which they would replace in the Party in which recognition is sought.
Article V.2
Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable a person who has completed a period of
study within the framework of a higher education programme in another Party to obtain an assessment of
that period of study, upon request by the person concerned, and the provisions of Article V.1 shall apply
mutatis mutandis to such a case.
Article V.3
In particular, each Party shall facilitate recognition of periods of study when:
(a) there has been a previous agreement between, on the one hand, the higher education institution
or the competent authority responsible for the relevant period of study and, on the other hand,
(b) the higher education institution or the competent recognition authority responsible for the
recognition that is sought; and the higher education institution in which the period of study has been
completed has issued a certificate or transcript of academic records attesting that the student has
successfully completed the stipulated requirements for the said period of study.
SECTION VI - RECOGNITION OF HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS
Article VI.1
To the extent that a recognition decision is based on the knowledge and skills certified by the higher
education qualification, each Party shall recognise the higher education qualifications conferred in
another Party, unless a substantial difference can be shown between the qualification for which
recognition is sought and the corresponding qualification in the Party in which recognition is sought.
Article VI.2
Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a higher education qualification
issued in one of the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder,
and the provisions of Article VI.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.
2477

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Article VI.3
Recognition in a Party of a higher education qualification issued in another Party shall have one or
both of the following consequences:
(a) access to further higher education studies, including relevant examinations, and/or to preparations
for the doctorate, on the same conditions as those applicable to holders of qualifications of the Party in
which recognition is sought;
(b) the use of an academic title, subject to the laws and regulations of the Party or a jurisdiction
thereof, in which recognition is sought.
In addition, recognition may facilitate access to the labour market subject to laws and regulations of
the Party, or a jurisdiction thereof, in which recognition is sought.
Article VI.4
An assessment in a Party of a higher education qualification issued in another Party may take the
form of:
(a) advice for general employment purposes;
(b) advice to an educational institution for the purpose of admission into its programmes;
(c) advice to any other competent recognition authority.
Article VI.5
Each Party may make the recognition of higher education qualifications issued by foreign
educational institutions operating in its territory contingent upon specific requirements of national
legislation or specific agreements concluded with the Party of origin of such institutions.
SECTION VII - RECOGNITION OF QUALIFICATIONS HELD BY REFUGEES, DISPLACED
PERSONS AND PERSONS IN A REFUGEE - LIKE SITUATION
Article VII
Each Party shall take all feasible and reasonable steps within the framework of its education system
and in conformity with its constitutional, legal, and regulatory provisions to develop procedures designed
to assess fairly and expeditiously whether refugees, displaced persons and persons in a refugee-like
situation fulfill the relevant requirements for access to higher education, to further higher education
programmes or to employment activities, even in cases in which the qualifications obtained in one of the
Parties cannot be proven through documentary evidence.
SECTION VIII- INFORMATION ON THE ASSESSMENT OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS AND PROGRAMMES
Article VIII.1
Each Party shall provide adequate information on any institution belonging to its higher education
system, and on any programme operated by these institutions, with a view to enabling the competent
authorities of other Parties to ascertain whether the quality of the qualifications issued by these
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institutions justifies recognition in the Party in which recognition is sought. Such information shall take
the following form:
(a) in the case of Parties having established a system of formal assessment of higher education
institutions and programmes: information on the methods and results of this assessment, and of the
standards of quality specific to each type of higher education institution granting, and to programmes
leading to higher education qualifications;
(b) in the case of Parties which have not established a system of formal assessment of higher
education institutions and programmes: information on the recognition of the various qualifications
obtained at any higher education institution, or within any higher education programme, belonging to
their higher education systems.
Article VIII.2
Each Party shall make adequate provisions for the development, maintenance and provision of:
(a) an overview of the different types of higher education institutions belonging to its higher
education system, with the typical characteristics of each type of institution;
(b) a list of recognised institutions (public and private) belonging to its higher education system,
indicating their powers to award different types of qualifications and the requirements for gaining access
to each type of institution and programme;
(c) a description of higher education programmes;
(d) a list of educational institutions located outside its territory which the Party considers as
belonging to its education system.
SECTION IX - INFORMATION ON RECOGNITION MATTERS
Article IX.1
In order to facilitate the recognition of qualifications concerning higher education, the Parties
undertake to establish transparent systems for the complete description of the qualifications obtained.
Article IX.2
1. Acknowledging the need for relevant, accurate and up-to-date information, each Party shall
establish or maintain a national information centre and shall notify one of the depositories of its
establishment, or of any changes affecting it.
2. In each Party, the national information centre shall:
(a) facilitate access to authoritative and accurate information on the higher education system and
qualifications of the country in which it is located;
(b) facilitate access to information on the higher education systems and qualifications of the other
Parties;
(c) give advice or information on recognition matters and assessment of qualifications, in accordance
with national laws and regulations.
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3. Every national information centre shall have at its disposal the necessary means to enable it to
fulfill its functions.
Article IX.3
The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the use of the
UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by the higher
education institutions of the Parties.
SECTION X - IMPLEMENTATION MECHANISMS
Article X.1
The following bodies shall oversee, promote and facilitate the implementation of the Convention:
(a) the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher
Education in the European Region;
(b) the European Network of National Information Centres on academic mobility and recognition
(the ENIC Network), established by decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe on
9 June 1994 and the UNESCO Regional Committee for Europe on 18 June 1994.
Article X.2
1. The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher
Education in the European Region (hereafter referred to as “the Committee”) is hereby established. It
shall be composed of one representative of each Party.
2. For the purposes of Article X.2, the term “Party”; shall not apply to the European Community.
3. The States mentioned in Article XI.1.1 and the Holy See, if they are not Parties to this
Convention, the European Community and the President of the ENIC Network may participate in the
meetings of the Committee as observers. Representatives of governmental and non-governmental
organisations active in the field of recognition in the Region may also be invited to attend meetings of the
Committee as observers.
4. The President of the UNESCO Regional Committee for the Application of the Convention on the
Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to
the Europe Region shall also be invited to participate in the meetings of the Committee as an observer.
5. The Committee shall promote the application of this Convention and shall oversee its
implementation. To this end it may adopt, by a majority of the Parties, recommendations, declarations,
protocols and models of good practice to guide the competent authorities of the Parties in their
implementation of the Convention and in their consideration of applications for the recognition of higher
education qualifications. While they shall not be bound by such texts, the Parties shall use their best
endeavours to apply them, to bring the texts to the attention of the competent authorities and to encourage
their application. The Committee shall seek the opinion of the ENIC Network before making its
decisions.
6. The Committee shall report to the relevant bodies of the Council of Europe and UNESCO.
7. The Committee shall maintain links to the UNESCO Regional Committees for the Application of
Conventions on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education adopted under
the auspices of UNESCO.
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8. A majority of the Parties shall constitute a quorum.
9. The Committee shall adopt its Rules of Procedure. It shall meet in ordinary session at least every
three years. The Committee shall meet for the first time within a year of the entry into force of this
Convention.
10. The Secretariat of the Committee shall be entrusted jointly to the Secretary General of the
Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.
Article X.3
1. Each Party shall appoint as a member of the European Network of National Information Centres
on academic mobility and recognition (the ENIC Network) the national information centre established or
maintained under Article IX.2. In cases in which more than one national information centre is established
or maintained in a Party under Article IX.2, all these shall be members of the Network, but the national
information centres concerned shall dispose of only one vote.
2. The ENIC Network shall, in its composition restricted to national information centres of the
Parties to this Convention, uphold and assist the practical implementation of the Convention by the
competent national authorities. The Network shall meet at least once a year in plenary session. It shall
elect its President and Bureau in accordance with its terms of reference.
3. The Secretariat of the ENIC Network shall be entrusted jointly to the Secretary General of the
Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.
4. The Parties shall co-operate, through the ENIC Network, with the national information centres of
other Parties, especially by enabling them to collect all information of use to the national information
centres in their activities relating to academic recognition and mobility.
SECTION XI - FINAL CLAUSES
Article XI.1
(1) This Convention shall be open for signature by:
(a) the member states of the Council of Europe;
(b) the member states of the UNESCO Europe Region;
(c) any other signatory, contracting state or party to the European Cultural Convention of the Council
of Europe and/or to the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees
concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region, which have been invited to
the diplomatic conference entrusted with the adoption of this Convention.
(2) These states and the Holy See may express their consent to be bound by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or
approval; or
(c) accession.
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3. Signatures shall be made with one of the depositories. Instruments of ratification, acceptance,
approval or accession shall be deposited with one of the depositories.
Article XI.2
This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of the
period of one month after five states, including at least three member states of the Council of Europe
and/or the UNESCO Europe Region, have expressed their consent to be bound by the Convention. It shall
enter into force for each other State on the first day of the month following the expiration of the period of
one month after the date of expression of its consent to be bound by the Convention.
Article XI.3
1. After the entry into force of this Convention, any state other than those falling into one of the
categories listed under Article XI.1 may request accession to this Convention. Any request to this effect
shall be addressed to one of the depositories, who shall transmit it to the Parties at least three months
before the meeting of the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning
Higher Education in the European Region. The depository shall also inform the Committee of Ministers
of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.
2. The decision to invite a State which so requests to accede to this Convention shall be taken by a
two-thirds majority of the Parties.
3. After the entry into force of this Convention the European Community may accede to it following
a request by its member states, which shall be addressed to one of the depositories. In this case, Article
XI.3.2 shall not apply.
4. In respect of any acceding states or the European Community, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the deposit of
the instrument of accession with one of the depositories.
Article XI.4
1. Parties to this Convention which are at the same time parties to one or more of the following
conventions:
European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953,
ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49);
European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21);
European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No.
32);
International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education
in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976);
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in
the States belonging to the Europe Region (1979);
European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS No.
138),
(a) shall apply the provisions of the present Convention in their mutual relations;
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(b) shall continue to apply the above mentioned conventions to which they are a party in their
relations with other States party to those conventions but not to the present Convention.
2. The Parties to this Convention undertake to abstain from becoming a party to any of the
conventions mentioned in paragraph 1, to which they are not already a party, with the exception of the
International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in
the Arab and European States bordering on the Mediterranean.
Article XI.5
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the depositories, extend the
application of this Convention to any other territory specified in the declaration.
In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such declaration by the
depository.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of the depositories. The
withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of
one month after the date of receipt of such notification by the depository.
Article XI.6
1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to one
of the depositories.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of
a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the depository. However, such
denunciation shall not affect recognition decisions taken previously under the provisions of this
Convention.
3. Termination or suspension of the operation of this Convention as a consequence of a violation by
a Party of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of this Convention shall be
addressed in accordance with international law.
Article XI.7
1. Any State, the Holy See or the European Community may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it reserves the
right not to apply, in whole or in part, one or more of the following Articles of this Convention:
Article IV.8
Article V.2
Article VI.3
Article VIII.2
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Article IX.3
No other reservation may be made.
2. Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly
withdraw it by means of a notification addressed to one of the depositories. The withdrawal shall take
effect on the date of receipt of such notification by the depository.
3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim
the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or
conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.
Article XI.8
1. Draft amendments to this Convention may be adopted by the Committee of the Convention on the
Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region by a two-thirds
majority of the Parties. Any draft amendment so adopted shall be incorporated into a Protocol to this
Convention. The Protocol shall specify the modalities for its entry into force which, in any event, shall
require the expression of consent by the Parties to be bound by it.
2. No amendment may be made to Section III of this Convention under the procedure of paragraph 1
above.
3. Any proposal for amendments shall be communicated to one of the depositories, who shall
transmit it to the Parties at least three months before the meeting of the Committee. The depository shall
also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.
Article XI.9
1. The Secretary General of the Council of Europe and the Director- General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation shall be the depositories of this Convention.
2. The depository with whom an act, notification or communication has been deposited shall notify
the Parties to this Convention, as well as the other member States of the Council of Europe and/or of the
UNESCO Europe Region of:
(a) any signature;
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles XI.2
and XI.3.4;
(d) any reservation made in pursuance of the provisions of Article XI.7 and the withdrawal of any
reservations made in pursuance of the provisions of Article XI.7;
(e) any denunciation of this Convention in pursuance of Article XI.6;
(f) any declarations made in accordance with the provisions of Article II.1, or of Article II.2;
(g) any declarations made in accordance with the provisions of Article IV.5;
(h) any request for accession made in accordance with the provisions of Article XI.3;
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(i) any proposal made in accordance with the provisions of Article XI.8;
(j) any other act, notification or communication relating to this Convention.
3. The depository receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions
of this Convention shall immediately inform the other depository thereof.
In witness thereof the undersigned representatives, being duly authorised, have signed this
Convention.
Done at Lisbon on 11 April 1997, in the English, French, Russian and Spanish languages, the four
texts being equally authoritative, in two copies, one of which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe and the other in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Article XI.1, to the Holy See
and to the European Community and to the Secretariat of the United Nations.
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Mədəniyyət sərvətlərinin qanunsuz olaraq gətirilməsinin, çıxarılmasının və onların üzərində
mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsinin qadağan edilməsinə və qarşısının alınmasına
yönəldilmiş tədbirlər haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qərara alır:
1. 1970-ci il noyabrın 14-də Paris şəhərində imzalanmış «Mədəniyyət sərvətlərinin qanunsuz olaraq
gətirilməsinin, çıxarılmasının və onların üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsinin qadağan
edilməsinə və qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər haqqında» Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 1997-ci il
№ 371-IQ
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of
Ownership of
Cultural Property 1970
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
meeting in Paris from 12 October to 14 November 1970, at its sixteenth session,
Recalling the importance of the provisions contained in the Declaration of the Principles of
International Cultural Co-operation, adopted by the General Conference at its fourteenth session,
Considering that the interchange of cultural property among nations for scientific, cultural and
educational purposes increases the knowledge of the civilization of Man, enriches the cultural life of all
peoples and inspires mutual respect and appreciation among nations,
Considering that cultural property constitutes one of the basic elements of civilization and national
culture, and that its true value can be appreciated only in relation to the fullest possible information
regarding is origin, history and traditional setting,
Considering that it is incumbent upon every State to protect the cultural property existing within its
territory against the dangers of theft, clandestine excavation, and illicit export,
Considering that, to avert these dangers, it is essential for every State to become increasingly alive
to the moral obligations to respect its own cultural heritage and that of all nations,
Considering that, as cultural institutions, museums, libraries and archives should ensure that their
collections are built up in accordance with universally recognized moral principles,
Considering that the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property is an obstacle
to that understanding between nations which it is part of UNESCO’s mission to promote by recommending
to interested States, international conventions to this end,
Considering that the protection of cultural heritage can be effective only if organized both nationally
and internationally among States working in close co-operation,
Considering that the UNESCO General Conference adopted a Recommendation to this effect in
1964,
Having before it further proposals on the means of prohibiting and preventing the illicit import,
export and transfer of ownership of cultural property, a question which is on the agenda for the session as
item 19,
Having decided, at its fifteenth session, that this question should be made the subject of an
international convention,
Adopts this Convention on the fourteenth day of November 1970.
Article 1
For the purposes of this Convention, the term `cultural property' means property which, on religious
or secular grounds, is specifically designated by each State as being of importance for archaeology,
prehistory, history, literature, art or science and which belongs to the following categories:
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(a) Rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of
palaeontological interest;
(b) property relating to history, including the history of science and technology and military and
social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artist and to events of national
importance;
(c) products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological
discoveries ;
(d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been
dismembered;
(e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
(f) objects of ethnological interest;
(g) property of artistic interest, such as:
(i) pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material
(excluding industrial designs and manu-factured articles decorated by hand);
(n) original works of statuary art and sculpture in any material;
(m) original engravings, prints and lithographs ;
(w) original artistic assemblages and montages in any material;
(h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest
(historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections ;
(i) postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
(j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
(k) articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments.
Article 2
1. The States Parties to this Convention recognize that the illicit import, export and transfer of
ownership of cultural property is one of the main causes of the impoverishment of the cultural heritage of
the countries of origin of such property and that international co-operation constitutes one of the most
efficient means of protecting each country's cultural property against all the dangers resulting there from.
2. To this end, the States Parties undertake to oppose such practices with the means at their disposal,
and particularly by removing their causes, putting a stop to current practices, and by helping to make the
necessary reparations.
Article 3
The import, export or transfer of ownership of cultural property effected contrary to the provisions
adopted under this Convention by the States Parties thereto, shall be illicit.
Article 4
The States Parties to this Convention recognize that for the purpose of the Convention property which
belongs to the following categories forms part of the cultural heritage of each State:
(a) Cultural property created by the individual or collective genius of nationals of the State
concerned, and cultural property of importance to the State concerned created within the territory of that
State by foreign nationals or stateless persons resident within such territory;
(b) cultural property found within the national territory;
(c) cultural property acquired by archaeological, ethnological or natural science missions, with the
consent of the competent authorities of the country of origin of such property;
(d) cultural property which has been the subject of a freely agreed exchange;
(e) cultural property received as a gift or purchased legally with the consent of the competent
authorities of the country of origin of such property.
Article 5
To ensure the protection of their cultural property against illicit import, export and transfer of
ownership, the States Parties to this Convention undertake, as appropriate for each country, to set up within
their territories one or more national services, where such services do not already exist, for the protection
of the cultural heritage, with a qualified staff sufficient in number for the effective carrying out of the
following functions:
(a) contributing to the formation of draft laws and regulations designed to secure the protection of
the cultural heritage and particularly prevention of the illicit import, export and transfer of ownership of
important cultural property;
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(b) establishing and keeping up to date, on the basis of a national inventory of protected property, a
list of important public and private cultural property whose export would constitute an appreciable
impoverishment of the national cultural heritage;
(c) promoting the development or the establishment of scientific and technical institutions (museums,
libraries, archives, laboratories, workshops . . . ) required to ensure the preservation and presentation of
cultural property;
(d) organizing the supervision of archaeological excavations, ensuring the preservation in situ of
certain cultural property, and protecting certain areas reserved for future archaeological research;
(e) establishing, for the benefit of those concerned (curators, collectors, antique dealers, etc.) rules
in conformity with the ethical principles set forth in this Convention; and taking steps to ensure the
observance
of
those
rules;
(f) taking educational measures to stimulate and develop respect for the cultural heritage of all States, and
spreading knowledge of the provisions of this Convention;
(g) seeing that appropriate publicity is given to the disappearance of any items of cultural property.
Article 6
The States Parties to this Convention undertake:
(a) To introduce an appropriate certificate in which the exporting State would specify that the export
of the cultural property in question is authorized. The certificate should accompany all items of cultural
property exported in accordance with the regulations ;
(b) to prohibit the exportation of cultural property from their territory unless accompanied by the
above-mentioned export certificate;
(c) to publicize this prohibition by appropriate means, particularly among persons likely to export or
import cultural property.
Article 7
The States Parties to this Convention undertake:
(a) To take the necessary measures, consistent with national legislation, to prevent museums and
similar institutions within their territories from acquiring cultural property originating in another State Party
which has been illegally exported after entry into force of this Convention, in the States concerned.
Whenever possible, to inform a State of origin Party to this Convention of an offer of such cultural property
illegally removed from that State after the entry into force of this Convention in both States;
(b) (i) to prohibit the import of cultural property stolen from a museum or a religious or secular public
monument or similar institution in another State Party to this Convention after the entry into force of this
Convention for the States concerned, provided that such property is documented as appertaining to the
inventory of that institution;
(ii) at the request of the State Party of origin, to take appropriate steps to recover and return any such
cultural property imported after the entry into force of this Convention in both States concerned, provided,
however, that the requesting State shall pay just compensation to an innocent purchaser or to a person who
has valid title to that property. Requests for recovery and return shall be made through diplomatic offices.
The requesting Party shall furnish, at its expense, the documentation and other evidence necessary to
establish its claim for recovery and return. The Parties shall impose no customs duties or other charges
upon cultural property returned pursuant to this Article. All expenses incident to the return and delivery of
the cultural property shall be borne by the requesting Party.
Article 8
The States Parties to this Convention undertake to impose penalties or admin-istrative sanctions on
any person responsible for infringing the prohibitions referred to under Articles 6(b) and 7(b) above.
Article 9
Any State Party to this Convention whose cultural patrimony is in jeopardy from pillage of
archaeological or ethnological materials may call upon other States Parties who are affected. The States
Parties to this Convention undertake, in these circumstances, to participate in a concerted international
effort to determine and to carry out the necessary concrete measures, including the control of exports and
imports and international commerce in the specific materials concerned. Pending agreement each State
concerned shall take provisional measures to the extent feasible to prevent irremediable injury to the
cultural heritage of the requesting State.
2488

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Article 10
The States Parties to this Convention undertake:
(a) To restrict by education, information and vigilance, movement of cultural property illegally
removed from any State Party to this Convention and, as appropriate for each country, oblige antique
dealers, subject to penal or administrative sanctions, to maintain a register recording the origin of each item
of cultural property, names and addresses of the supplier, description and price of each item sold and to
inform the purchaser of the cultural property of the export prohibition to which such property may be
subject;
(b) to endeavour by educational means to create and develop in the public mind a realization of the
value of cultural property and the threat to the cultural heritage created by theft, clandestine excavations
and illicit exports.
Article 11
The export and transfer of ownership of cultural property under compulsion arising directly or
indirectly from the occupation of a country by a foreign power shall be regarded as illicit.
Article 12
The States Parties to this Convention shall respect the cultural heritage within the territories for the
international relations of which they are responsible, and shall take all appropriate measures to prohibit and
prevent the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property in such territories.
Article 13
The States Parties to this Convention also undertake, consistent with the laws of each State:
(a) to prevent by all appropriate means transfers of ownership of cultural property likely to promote
the illicit import or export of such property;
(b) to ensure that their competent services co-operate in facilitating the earliest possible restitution
of illicitly exported cultural property to its rightful owner;
(c) to admit actions for recovery of lost or stolen items of cultural property brought by or on behalf
of the rightful owners ;
(d) to recognize the indefeasible right of each State Party to this Convention to classify and declare
certain cultural property as inalienable which should therefore ipso facto not be exported, and to facilitate
recovery of such property by the State concerned in cases where it has been exported.
Article 14
In order to prevent illicit export and to meet the obligations arising from the implementation of this
Convention, each State Party to the Convention should, as far as it is able, provide the national services
responsible for the protection of its cultural heritage with an adequate budget and, if necessary, should set
up a fund for this purpose.
Article 15
Nothing in this Convention shall prevent States Parties thereto from concluding special agreements
among themselves or from continuing to implement agreements already concluded regarding the restitution
of cultural property removed, whatever the reason, from its territory of origin, before the entry into force
of this Convention for the States concerned.
Article 16
The States Parties to this Convention shall in their periodic reports submitted to the General
Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a
manner to be determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they
have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, together with
details of the experience acquired in this field.
Article 17
1. The States Parties to this Convention may call on the technical assistance of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, particularly as regards:
(a) Information and education;
(b) consultation and expert advice;
(c) co-ordination and good offices.
2. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may, on its own initiative
conduct research and publish studies on matters relevant to the illicit movement of cultural property.
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3. To this end, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may also call
on the co-operation of any competent non-governmental organization.
4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may, on its own initiative,
make proposals to States Parties to this Convention for its implementation.
5. At the request of at least two States Parties to this Convention which are engaged in a dispute over
its implementation, UNESCO may extend its good offices to reach a settlement between them.
Article 18
This Convention is drawn up in English, French, Russian and Spanish, the four texts being equally
authoritative.
Article 19
1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States members of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their respective constitutional
procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Article 20
1. This Convention shall be open to accession by all States not members of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited to accede to it by the Executive Board
of the Organization.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Article 21
This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third
instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which have
deposited their respective instruments on or before that date. It shall enter into force with respect to any
other State three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.
Article 22
The States Parties to this Convention recognize that the Convention is applicable not only to their
metropolitan territories but also to all territories for the international relations of which they are responsible;
they undertake to consult, if necessary, the governments or other competent authorities of these territories
on or before ratification, acceptance or accession with a view to securing the application of the Convention
to those territories, and to notify the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
cultural Organization of the territories to which it is applied, the notification to take effect three months
after the date of its receipt.
Article 23
1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention on its own behalf or on behalf
of any territory for whose international relations it is responsible.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of
denunciation.
Article 24
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall
inform the States members of the Organization, the States not members of the Organization which are
referred to in Article 20, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification,
acceptance and accession provided for in Articles 19 and 20, and of the notifications and denunciations
provided for in Articles 22 and 23 respectively.
Article 25
1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall
become Parties to the revising convention.
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in
part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to
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ratification, acceptance or accession, as from the date on which the new revising convention enters into
force.
Article 26
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be
registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Done in Paris this seventeenth day of November 1970, in two authentic copies bearing the signature
of the President of the sixteenth session of the General Conference and of the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall
be delivered to all the States referred to in Articles 19 and 20 as well as to the United Nations.
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«Yol hərəkəti haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1968-ci il 8 noyabr tarixdə Vyanada imzalanmış «Yol hərəkəti haqqında»
Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 29 aprel 1997-ci il.
№ 287-IQ
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Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 23 iyun 1969-cu il tarixli Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il.
№ 271-IQ
“GƏMİLƏRİN ÖLÇÜLMƏSİNƏ DAİR” BEYNƏLXALQ KONVENSİYA,
1969
Konvensiyaya üzv Dövlətlər,
Beynəlxalq səfərlərdə iştirak edən gəmilərin ölçüsünün müəyyən olunması ilə bağlı vahid prinsiplər
və qaydalar formalaşdırmaq İSTƏYİNİ İFADƏ EDƏRƏK,
Konvensiyanın qəbul olunması yolu ilə bu məqsədə ən yaxşı şəkildə nail olmağın mümkünlüyünü
NƏZƏRƏ ALARAQ,
Aşağıdakılar barədə RAZILIĞA GƏLİRLƏR:
Maddə 1
Konvensiya üzrə ümumi öhdəliklər.
Konvensiyaya üzv Dövlətlər hazırkı Konvensiyanın və bu Konvensiyanın tərkib hissəsini
formalaşdıran hazırkı konvensiyaya edilən Əlavələrin müddəalarını həyata keçirmək barədə öz üzərinə
öhdəlik götürürlər. Hazırkı Konvensiyaya edilən hər bir istinad eyni qaydada bu Əlavələrə istinad kimi
qəbul edilir.
Maddə 2
Əsas anlayışlar
Hazırkı Konvensiyanın məqsədləri üçün, başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıdakı əsas
anlayışlardan istifadə olunur:
(1)
"Qaydalar" hazırkı Konvensiyaya əlavə edilən Qaydalar deməkdir;
(2)
"Administrasiya" gəminin bayrağı altında üzmək hüququ olduğu dövlətin, hökuməti
deməkdir;
(3)
"beynəlxalq səfər" hazırkı Konvensiyanın tətbiq olunduğu ölkədən bu cür ölkənin
xaricində olan limana yaxud əksinə dəniz səfəri deməkdir. Bu məqsədlə, beynəlxalq münasibətlərindən
irəli gələn Konvensiyaya üzv Dövlətin məsuliyyət daşıdığı yaxud Birləşmiş Millətlərin idarəedici (inzibati)
orqan hesab edildiyi hər bir ərazi ayrıca (müstəqil bir ölkə sayılır;
(4)
"ümumi tutum" hazırkı Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq gəminin ümumi
ölçüsünün müəyyən olunduğu ölçü deməkdir;
(5)
"xalis tutum" hazırkı Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq gəminin faydalı iş
əmsalının müəyyən olunduğu ölçü deməkdir;
(6)
"təzə gəmi" hazırkı Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən yaxud qüvvəyə mindikdən
sonra gəminin kilinin qoyulduğu yaxud oxşar konstruksiya mərhələsində olduğu gəmi deməkdir;
(7)
"mövcud gəmi" təzə olmayan gəmi deməkdir;
(8)
"Uzunluq” dedikdə, kilin yuxarı hissəsindən ən azı 85 faiz nəzəri hündürlükdə ölçülən
gəminin su xəttinin 96 faizinə qədər olan ümumi uzunluğunu nəzərdə tutur və ya əgər böyük olduqda,
həmin su xətti üzərində gəminin burun hissəsinin forşteverindən sükan ballerinin oxuna qədər olan
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uzunluğu ifadə edir.
(9)
"Təşkilat" Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət Təşkilatı deməkdir.

(1)
(a)
(b)

Maddə 3
Tətbiq dairəsi
Hazırkı Konvensiya beynəlxalq səfərlərdə iştirak edən aşağıdakı gəmilərə şamil olunur:
Hökumətləri Konvensiyaya üzv Dövlətlərin ölkələrində qeydiyyatdan keçən gəmilər;
20-ci Maddəyə əsasən hazırkı Konvensiyanın şamil olunduğu ərazilərdə qeydiyyatdan

keçmiş gəmilər;
(c)Hökumətləri Konvensiyaya üzv Dövlətin bayrağı altında üzən qeydiyyata alınmamış gəmilər.
(2)
Hazırkı Konvensiya aşağıdakılara şamil olunur:
(a)
təzə gəmilər;
(b)
Administrasiya tərəfindən bu cür işlərin gəmilərin tam tutumunda əsaslı dəyişikliyə səbəb
olacağı hesab edilən dəyişiklik və yaxud modifikasiya işlərinin aparıldığı mövcud gəmilər;
(c)əgər gəmi sahibinin belə bir müraciəti olarsa mövcud gəmilər;
(d)
Konvensiya qüvvəyə mindikdən on iki il sonra bütün mövcud gəmilər; (b) və (c)
bəndlərində qeyd olunanlar istisna olmaqla bu cür gəmilər digər mövcud Beynəlxalq Konvensiyalara
əsasən müvafiq tələblərin onlara tətbiq edilməsi məqsədilə özlərinin əvvəlki mövcud ölçülərini
saxlamalıdırlar.
(3)
Bu Maddənin (2) (c) yarımbəndinə uyğun olaraq hazırkı Konvensiyanın şamil olunduğu
mövcud gəmilərin ölçüləri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən öncə xarici sularda üzən gəmilərə
Administrasiya tərəfindən tətbiq olunan tələblərə uyğun olaraq müəyyən olunmur.
Maddə 4
İstisnalar
(1)
Hazırkı Konvensiya aşağıdakılara şamil olunmur:
(a)
hərbi gəmilərə;
(b)
uzunluğu 24 metrdən (79 fut) az olan gəmilər.
(2)
Yalnız aşağıdakı sularda üzən gəmilərə bunlar şamil olunmur:
(a)
Cap des Rosiers-dən Qərb Nöqtəsinə Antikosti Adasına kimi şərq istiqamətdə ən son nöqtəyə
doğru çəkilən loksodrom xəttə kimi Şimali Amerikanın Böyük Gölləri və Seynt Lorens Çayı və Antikosti
Adasının şimal tərəfində, 63° qərb meridianı:
(b)
Xəzər dənizi;
(c)
Punta Rasa (Caba San Antonio), Argentina və Punta del Este, Uruqvay arasında çəkilmiş
loksodrom xəttə kimi şərq istiqamətdə ən son nöqtəyə kimi Plate, Parana və Uruqvay çayları.
Maddə 5
Fors major halları
(1)
Dəniz səfərinə çıxan zaman hazırkı Konvensiyanın müddəalarının predmeti olmayan gəmi
havanın pisləşməsi yaxud bu və ya digər fors major səbəblərdən əvvəlcədən planlaşdırılan dəniz səfərində
istiqaməti dəyişdiyinə görə Konvensiyanın bu cür müddəalarının predmetini təşkil etmir.
(2)
Hazırkı Konvensiyanın müddəalarını tətbiq edərkən, Konvensiyaya üzv Dövlətlər havanın
pisləşməsi yaxud bu və ya digər fors major səbəblərdən baş verən gecikmə yaxud əvvəlcədən planlaşdırılan
dəniz səfərində kursu (istiqaməti) dəyişdirmək məsələlərinə lazımi diqqət yetirməlidir.
Maddə 6
Ölçülərin müəyyən olunması
Ümumi və xalis tutumun müəyyən olunması Administrasiya tərəfindən yerinə yetirilir. Bununla belə
Administrasiya bu işi onun tərəfindən təsdiq olunmuş şəxslər yaxud təşkilatlara həvalə edə bilər. Hər bir
halda aidiyyatı Administrasiya ümumi və xalis tutumun müəyyən olunmasından tam cavabdehlik daşıyır.
Maddə 7
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Şəhadətnamənin verilməsi
Beynəlxalq Ölçü Şəhadətnaməsi (1969) ümumi və xalis tutumu hazırkı Konvensiyaya uyğun
olaraq müəyyən olunmuş hər bir gəmiyə verilir.
(2)
Bu cür şəhadətnamə Administrasiya yaxud Administrasiya tərəfindən lazımi səlahiyyət verilən
hər hansı şəxs yaxud təşkilat tərəfindən verilir. Hər bir halda Administrasiya sertifikata görə tam
cavabdehlik daşıyır.

(1)

Maddə 8
Başqa Hökumət tərəfindən Sertifikatın verilməsi
(1)
Konvensiyaya üzv Dövlət, konvensiyaya üzv olan digər bir dövlətin müraciəti əsasında gəminin
ümumi və xalis tutumunu müəyyən edə və hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq həmin gəmiyə Beynəlxalq
Ölçü Şəhadətnaməsi (1969) verə yaxud başqasına belə bir səlahiyyət verə bilər.
(2)
Şəhadətnamənin bir nüsxəsi və ölçülərin hesablanmasına dair sənədin bir nüsxəsi mümkün qədər
tez bir müddətdə müraciət edən Dövlətə göndərilir.
(3)
Belə formada verilən Şəhadətnamədə həqiqətən də onun bayrağı altında üzən yaxud üzəcək
Dövlətin müraciəti əsasında verildiyini göstərən bildiriş olmalı və eyni qaydada etibarlı sayılmalı, və eləcə
də 7-ci Maddəyə əsasən verilən şəhadətnamə ilə eyni qaydada tanınmalıdır.
(c)
Konvensiyaya üzv olmayan dövlətin bayrağı altında üzən gəmiyə Şəhadətnamə Beynəlxalq Ölçü
Şəhadətnaməsi (1969) verilmir.
Maddə 9
Şəhadətnamənin forması
* Şəhadətnamə bunu verən ölkənin rəsmi dili yaxud dillərində hazırlanmalıdır. Əgər istifadə olunan
dil ingilis yaxud fransız dillərindən hər hansı biri deyilsə, bu halda bu dillərdən birinə edilmiş tərcümə
mətni əlavə edilməlidir.
(2) Şəhadətnaməni forması Əlavə 2-də verilmiş nümunəyə uyğun olmalıdır.
Maddə 10
Şəhadətnamənin ləğv olunması
(1)
Qaydalarda göstərilən istisnalara müvafiq olaraq Beynəlxalq Ölçü Şəhadətnaməsi (1969)
aşağıdakı hallarda- gəminin yerləşməsində (quruluş), konstruksiyasında, tutumu, istifadə olunan
(sahələrində), gəminin sərnişin şəhadətnaməsində göstərildiyi kimi gəmidə daşınmasına icazə verilən
sərnişinlərin ümumi sayında, təyin olunan yük nişanı yaxud icazə verilən suya oturmada dəyişikliklər baş
verdikdə və bu dəyişikliklər ümumi tutumunun yaxud xalis tutumunun artmasını zəruri etdikdəŞəhadətnamə etibarlılığını itirir və Administrasiya tərəfindən ləğv olunur.
(2)
Administrasiya tərəfindən gəmiyə verilən şəhadətnamə həmin gəmi başqa dövlətin bayrağı altına
keçdikdə bu Maddənin (3)-cü bəndində göstərilən hallar xaric etibarlılığını itirir.
(3)
Gəmi Konvensiyaya üzv başqa bir dövlətin bayrağı altına keçdikdə,-Beynəlxalq Ölçü
Şəhadətnaməsi (1969) üç aydan çox olmamaq şərtilə yaxud Administrasiya tərəfindən bunu əvəz edəcək
Beynəlxalq Ölçü Şəhadətnaməsi (1969) verilənə kimi,- bunlardan hansının daha əvvəl baş verməsindən
asılı olaraq,- qüvvədə qalır. Gəminin bayrağı altında üzdüyü Konvensiyaya üzv Dövlət gəmi başqa Dövlətin
bayrağı altına keçdikdən sonra bu proses zamanı gəmidə daşınan şəhadətnamənin bir nüsxəsini və ölçülərlə
bağlı əlaqədar hesablamaların nüsxəsini tez bir müddətdə Administrasiyaya ötürməlidir ????.
Maddə 11
Şəhadətnamənin qəbulu
Hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq Konvensiyaya üzv Dövlətin səlahiyyəti, rəhbərliyi altında
verilən şəhadətnamə konvensiyaya tərəfdar digər dövlətlər tərəfindən qəbul olunmalı və hazırkı
Konvensiyada göstərilən bütün məqsədlər baxımından özləri tərəfindən verlən şəhadətnamələrdə olduğu
kimi eyni etibarlılığa malik olduğu hesab edilməlidir.
Maddə 12
Yoxlama
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(c) Konvensiyaya üzv Dövlətin bayrağı altında üzən gəmi Konvensiyaya tərəfdar olan digər dövlətin
limanlarında olduqda həmin Hökumətlər tərəfindən müvafiq səlahiyyətə malik komanda heyəti tərəfindən
yoxlamadan keçir. Bu cür yoxlama işi aşağıdakıları yoxlamaq məqsədilə aparılır:
(a)
gəmidə Ölçülərə dair etibarlı Beynəlxalq Şəhadətnamənin Beynəlxalq Ölçü Şəhadətnaməsi
(1969) olması;
(b)
gəminin əsas xarakteristikaları ilə şəhadətnamədə göstərilən məlumatlar arasında uyğunluq.
(2)
Bu cür yoxlamaların aparılması gəmi ilə bağlı hər hansı gecikmə hallarına qəti səbəb olmamalıdır.
(3)
Yoxlama əsnasında gəminin əsas xarakteristikaları ilə Ölçülərə dair Beynəlxalq Şəhadətnaməyə
Beynəlxalq Ölçü Şəhadətnaməsi (1969) daxil edilən məlumatlar arasında gəminin ümumi və xalis
tutumunu artırmaq məqsədilə hər hansı fərqin olduğu aşkar edilərsə, gəminin onun bayrağı altında üzdüyü
Dövlətə gecikmə olmadan dərhal məlumat verilməlidir.
Maddə 13
İmtiyazlar
Konvensiyaya əsasən yalnız etibarlı şəhadətnamə olduğu təqdirdə hər hansı gəminin lehinə hazırkı
Konvensiyanın imtiyazlarından istifadə edilə bilər.
Maddə 14
Əvvəlki Müqavilələr, Konvensiyalar və Qətnamələr
(1)
Hazırkı Konvensiyaya üzv olan tərəflər arasında hal-hazırda tətbiq olunan ölçü məsələləri ilə
bağlı bu və ya digər müqavilələr, konvensiyalar və qətnamələr orada göstərilən vaxt müddətlərində tam
qüvvəyə malikdir və aşağıdakılara şamil olunur:
(a)
Hazırkı konvensiyanın şamil olunmadığı gəmilər;
(b)
Hazırkı Konvensiyanın şamil olunduğu bununla belə konvensiyada bu barədə açıq - aydın
göstərilməyən məsələlərin olduğu gəmilər;
(2)
Bununla birlikdə bu müqavilələr, konvensiyalar yaxud qətnamələr hazırkı Konvensiyanın
müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edərsə, hazırkı Konvensiyanın müddəaları üstünlük təşkil edir.
Maddə 15
Məlumatların ötürülməsi
Konvensiyaya üzv olan Dövlətlər aşağıdakıların ötürülməsi və Təşkilatda saxlanmasına dair öhdəlik
götürürlər:
(a)
Hazırkı Konvensiyanın müddəalarına əsasən Konvensiyaya üzv olan Dövlətlərə göndərmək
məqsədilə sertifikatların kifayət qədər nümunələrini çıxarmaq;
(b)
Hazırkı Konvensiyanın çərçivəsində müxtəlif məsələlərə dair çıxarılan qanunlar, qətnamələr,
fərmanlar, qaydalar və digər sənədlərin mətnləri;
(c)
Konvensiyaya üzv olan Dövlətlərə ölçülərə dair məlumatların göndərilməsi kimi məsələlərdə
hökumətin adından çıxış etmək səlahiyyəti olan qeyri-hökumət orqanlarının siyahısı.
Maddə 16
Konvensiyanın İmzalanması, Qəbulu və Konvensiyaya Qoşulma
(1) Hazırkı Konvensiya 1969-cu il 23 iyun tarixindən başlayaraq altı ay müddətinə imzalanır və bu
müddətdən sonra isə Konvensiyaya qoşulmaq üçün açıq qalır. Birləşmiş Millətlərə Üzv olan Dövlətlərin
Hökumətləri yaxud hər hansı İxtisaslaşmış Qurumlara və ya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə və ya
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Nizamnaməsinə tərəfdaş olan hökumətlər Konvensiyaya aşağıdakı
qaydada üzv ola bilər:
(a)
Konvensiyanın qəbuluna dair hər hansı qeyd-şərt olmadan bunu imzalamaq;
(b)
konvensiyanın qəbulundan dərhal sonra qəbul etdiyini;
(c)
yaxud konvensiyaya qoşulduğunu imza ilə təsdiq etmək.
(2) Konvensiyanın qəbulu yaxud konvensiyaya qoşulma Konvensiyanın qəbuluna yaxud
konvensiyaya qoşulmaya dair sənədin Təşkilatda saxlanması ilə qüvvəyə minir. Təşkilat hazırkı
Konvensiyanı imzalayan yaxud bunu qoşulan bütün Hökumətlərə Konvensiyanı qəbul edən yaxud buna
qoşulan yeni üzvlər və onların sənədləri saxlama tarixləri barədə digər üzvləri məlumatlandırır. Təşkilat
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həmçinin Konvensiyanı artıq imzalayan bütün Hökumətlərə 1969-cu il 23 iyun tarixindən başlayaraq altı
ay ərzində edilən hər hansı imza barəsində məlumat verir.
Maddə 17
Qüvvəyə minməsi
(1)
Hazırkı Konvensiya sayı iyirmi beş dövlətdən az olmayan və ticarət donanmasının ümumilikdə
dünya ticarət gəmiçilyinin tam tutumunun altmış beş faizindən az bir hissəsini təşkil etməyən dövlətlər
tərəfindən Konvensiyanın 16-cı Maddəsinə müvafiq olaraq Konvensiyanın qəbulu və Konvensiyaya
qoşulmağa dair Təşkilatda saxlanılacaq sənədlərlə bağlı heç bir qeyd-şərt olmadan Konvensiyanın
imzalanması ilə iyirmi dörd ay sonra qüvvəyə minir. Təşkilat hazırkı Konvensiyanı imzalayan yaxud buna
qoşulan bütün Hökumətlərə Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi barədə məlumat verir.
(2)
Bu Maddənin 1-ci bəndində göstərilən iyirmi dörd ay ərzində hazırkı Konvensiyanı qəbul etmək
yaxud buna qoşulmaq barədə sənəd saxlayan Hökumətlər üçün qəbul və ya qoşulma hazırkı Konvensiyanın
qüvvəyə minməsi ilə və ya qəbul yaxud qoşulma haqqında sənədin saxlandığı tarixdən başlayaraq üç ay
sonra,- bunlardan hansının daha sonra baş verməsindən asılı olaraq,-qüvvəyə minir.
(3)
Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra hazırkı Konvensiyanı qəbul etmək yaxud buna
qoşulmaq barədə sənədi təşkilatda saxlayan Hökumətlərdə Konvensiya belə bir sənədin saxlanması
tarixindən başlayaraq üç ay sonra qüvvəyə minir.
(4)
Hazırkı Konvensiyaya edilən düzəlişlərin qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan bütün işlər
tamamlandıqdan yaxud düzəlişlərin yekdil qaydada qəbul olunması hallarında 18-ci Maddənin 2-ci
bəndinin b yarımbəndində lazımi bütün razılıqların verilməsindən sonrakı tarixdə, qəbul yaxud qoşulmaya
dair verilən hər hansı bir sənəd müvafiq düzəlişlərin edildiyi bu Konvensiyaya aid edilmiş sayılır.
Maddə 18
Düzəlişlər
(1) Hazırkı Konvensiyaya düzəliş bu Maddədə müəyyən olunan qaydalara əsasən Konvensiyaya üzv
Dövlətin irəli sürdüyü təklif əsasında edilə bilər.
(2)
Yekdil qaydada qəbul etməklə Konvensiyaya düzəlişlərin edilməsi:
(a)
Konvensiyaya üzvə olan Dövlətin müraciəti əsasında həmin dövlət tərəfindən hazırkı Konvensiya
ilə bağlı təklif olunan hər hansı bir düzəliş Təşkilat tərəfindən Konvensiyaya üzv olan bütün Dövlətlərə
ötürülür və yekdil qəbul üçün təklifə olunan düzəlişə baxış keçirilir.
(b)
Bu cür düzəlişlər Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərin bunu qəbulundan, daha erkən vaxt
barədə yekdil razılıq olmazsa, on iki ay sonra qüvvəyə minir. Konvensiyaya üzv Dövlət Təşkilat tərəfindən
ona göndərilən düzəlişlərlə bağlı iyirmi dörd ay əzrində bu düzəlişləri qəbul etmək yaxud bundan imtina
etmək barədə məlumat verməzsə, bu halda düzəlişlər qəbul edilmiş sayılır.
(3)
Təşkilat tərəfindən baxış keçirildikdən sonra düzəlişlər:
(a) Konvensiyaya üzvə olan Dövlətin müraciəti əsasında həmin dövlət tərəfindən hazırkı Konvensiya
ilə bağlı təklif olunan hər hansı bir düzəlişə Təşkilat tərəfindən baxış keçirilir. Əgər iştirak edənlərin üçdə
ikisinin səs çoxluğu ilə Təşkilatın Dəniz Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən qəbul edilərsə, bu cür düzəlişlər
Təşkilatın Assambleyası tərəfindən buna baxış keçirilməzdən ən azı altı ay öncə Təşkilatın bütün Üzvlərinə
və Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərə göndərilir.
Əgər iştirak edənlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə Assambleya tərəfindən qəbul edilərsə, bu cür
düzəlişlər Təşkilat tərəfindən qəbul olunması üçün Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərə göndərilir.
(c)
Bu cür düzəlişlər Konvensiyaya üzv olan dövlətlərin üçdə-iki səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu
tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir. Bu düzəliş Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərlə bağlı qüvvəyə
minir və düzəlişlər qüvvəyə minməmişdən öncə bunları qəbul etmədiyinə dair bəyanat verən ölkələr istisna
təşkil edir.
(d)
Assambleya orada iştirak edənlərin üçdə-ikisinin səs çoxluğu, habelə Dəniz Təhlükəsizlik
Komitəsində təmsil olunan Hökumətlərin üçdə-ikisinin Assambleyada səs çoxluğu ilə hər hansı düzəlişin
qəbulu barədə belə bir qərar irəli sürə bilər ki, düzəliş o qədər əhəmiyyətli xarakterə malikdir ki,
Konvensiyaya üzv olan hər hansı bir dövlət bu bəndin c yarımbəndinə əsasən Konvensiya qüvvəyə
mindikdən on iki ay ərzində düzəlişi qəbul etmədiyinə dair açıqlama verərsə, həmin müddət başa çatdıqda
sözügedən dövlətin hazırkı Konvensiyaya üzvlüyünə xitam verilir. Bu qərar Konvensiyaya üzv dövlətlərin
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üçdə ikisinin ilkin razılığından asılıdır.
(e)
Konvensiyaya üzv olan dövlətlərdən hazırkı Konvensiyaya dəyişikliyin edilməsinə dair ilk təklif
verən dövlətin bu Maddənin (2) və (4) cü bəndlərinə müvafiq olaraq istənilən vaxt məqsədəuyğun hesab
etdiyi alternativ addım atmağına bu bənddə qeyd olunanlardan heç bir şey maneə təşkil etmir.
(4)
Konfrans qaydasında düzəlişlər:
(a) Konvensiyaya üzv olan dövlətin müraciəti əsasında, Konvensiyaya üzvə olan dövlətlərin ən azı
üçdə birinin razılığı ilə Təşkilat tərəfindən Hökumətlərin konfransı təşkil olunur və hazırkı Konvensiyaya
ediləcək düzəlişlərə orada baxış keçirilir.
Konfransda iştirak edən Konvensiyaya üzv Dövlətlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə irəli sürülən hər
bir düzəliş qəbul edildikdən sonra, bu cür düzəlişlər qəbul olunması üçün Təşkilat tərəfindən Konvensiyaya
üzv olan bütün dövlətlərə göndərilir.
(c)
Bu cür düzəlişlər Konvensiyaya üzv olan dövlətlərin üçdə-iki səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu
tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir. Bu düzəliş Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərdə qüvvəyə minir
və düzəlişlər qüvvəyə minməmişdən öncə bunları qəbul etmədiyinə dair bəyanat verən ölkələr istisna təşkil
edir.
(d)
İştirak edənlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə bu bəndin a yarımbəndinə əsasən təşkil olunan
konfransda konvensiyanın qəbulu zamanı belə bir qərar qəbul edə bilərlər ki, düzəliş əhəmiyyətli xarakter
daşıdığından bu bəndin c yarımbəndinə əsasən Konvensiya qüvvəyə mindikdən on iki ay ərzində düzəliş
barədə açıqlama verən və bunu qəbul etmədiyini bildirən Konvensiyaya üzv dövlət həmin müddət başa
çatdıqda hazırkı Konvensiyaya üzvlüyünə xitam verilir.
(5)
Təşkilat bu Maddəyə əsasən qüvvəyə minəcək hər hansı düzəliş barəsində bu düzəlişlərin hər
birinin qüvvəyə mindiyi tarixi də göstərməklə bu barədə Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərə məlumat
verir.
(6)
Bu Maddəyə əsasən hər hansı qəbul yaxud bəyanat sənədin Təşkilatda saxlanması qaydasında
edilir və Təşkilat tərəfindən qəbul yaxud bəyanatın qəbuluna dair Konvensiyaya üzv olan bütün Dövlətlərə
məlumat verilir.
Maddə 19
Konvensiyanın ləğvi
(1)
Hazırkı Konvensiya Konvensiyaya üzv olan hər hansı dövlət tərəfindən həmin ölkədə
Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq beş il müddət ötdükdən sonra istənilən vaxt ləğv oluna
bilər.
(2)
Konvensiyanın ləğvi Təşkilatda saxlanılan sənəd əsasında həyata keçirilir və Təşkilat tərəfindən
Konvensiyanın ləğvi ilə bağlı daxil olan məlumat və onun tarixi barədə Konvensiyaya üzv olan digər
dövlətlərə məlumat verilir.
(3)
Ləğv müddəti bir il çəkir yaxud Təşkilat tərəfindən qəbul olunduqdan sonra ləğvə dair sənəddə
göstərilən daha uzun müddət ərzində həyata keçirilir.
Maddə 20
Ərazilər.
1
(a) Biriləşmiş Millətlər istənilən bir ərazidə səlahiyyətli qurum kimi fəaliyyət göstərdiyi yaxud
Konvensiyaya üzv istənilən bir dövlət hər hansı ərazinin beynəlxalq münasibətlərindən cavabdehlik
daşıdığı hallarda, mümkün qədər tez bir müddətdə bu cür ərazi ilə məşvərət etməli yaxud hazırkı
Konvensiyanın həmin əraziyə tətbiqini genişləndirmək məqsədilə
müvafiq hesab edilən bu cür tədbirlər görməli və istənilən vaxt Təşkilata yazılı bildiriş göndərməklə
hazırkı Konvensiyanın bu cür ərazilərə tətbiq ediləcəyi barədə açıqlama verməlidir.
(b) Hazırkı Konvensiya bildiriş daxil olan tarixdən yaxud bildirişdə göstərilən tarixdən orada adı
keçən əraziyə şamil olunur.
(2)
(a)
Birləşmiş Millətlər yaxud bu Maddənin 1-ci bəndinin (a) yarımbəndinə əsasən bəyanat verən
Konvensiyaya üzv hər hansı dövlət Konvensiyanın hər hansı əraziyə şamil olunduğu tarixdən beş il müddət
keçdikdən sonra istənilən vaxt Təşkilata yazılı bildiriş göndərə və bildirişdə adı keçən hər hansı ərazidə
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hazırkı Konvensiyanın tətbiqinin dayandığını bəyan edə bilər.
(b)
Hazırkı Konvensiyanın tətbiqi Təşkilat tərəfindən bildirişin qəbul olunduğu tarixdən etibarən bir
il sonra yaxud burada göstərilən daha uzun müddət ərzində bildirişdə göstərilən ərazidə dayandırılır.
(3)
Təşkilat bu Maddənin 1-ci bəndinə əsasən hər hansı əraziyə hazırkı Konvensiyanın tətbiqinin
genişləndirildiyi və 2-ci bəndin müddəalarına əsasən Konvensiyanın bu əraziləyə genişləndirilməsinə xitam
verilməsi barədə Konvensiyaya üzv dövlətlərə məlumat verməli və hər iki halda hazırkı Konvensiyanın
tətbiqinin genişləndirildiyi tarixi yaxud tətbiqinin dayandırıldığı tarixləri göstərməlidir.
Maddə 21
Sənədlərin saxlanması və Qeydiyyatı
(1)
Hazırkı Konvensiya Təşkilatda saxlanılır və Təşkilatın baş katibi həmin sənədlərin təsdiq
olunmuş əsl nüsxələrini Konvensiyaya üzv olan ölkələrə və hazırkı Konvensiyaya qoşulmuş bütün
hökumətlərə göndərir.
(2)
Hazırkı Konvensiyaya qüvvəyə minən andan etibarən Konvensiyanın mətni Təşkilatın baş katibi
tərəfindən qeydiyyat və nəşr üçün Birləşmiş Millətlərin Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq
Birləşmiş Millətlərin katibliyinə göndərirlir
Maddə 22
DiNər.
Hazırkı Konvensiya ingilis və fransız dillərində tək bir nüsxədə hazırlanır və hər iki mətn eynilə
doğrudur. Rus və ispan dillərində edilən rəsmi tərcümələr imzalanmış əsli mətnlə birgə hazırlanır və
saxlanılır.
BUNLARI NƏZƏRƏ ALARAQ, aşağıda imza edənlər bu məqsədlə özlərinin aidiyyatı Hökuməti
tərəfindən onlara verilən lazımi səlahiyyət çərçivəsində hazırkı Konvensiyanı imzalayırlar.*
* İmzalar qoyulmayıb
1969-cu il iyun ayının iyirmi üçüncü günü LONDON.
1969 TM Konvensiyası
(Gəmilərin ölçülməsinə dair beynəlxalq konvensiya, 1969)

TM/Düzəli
şlər

Qəbul olundu
Tərəfində
n

Tarix

1969

Konfrans

23.06.1
969

2013
Düzəlişlər

Qətnamə
A.1084(28
)

10.12.2
013

Ölçülər,

Q
üvvəyə
mi
ndiyi
ta
rix:18
.07.1982

Konv
ensiyay a
edilən
düzəlişlər

Q
eydlər

Qayd
a 2, Qayda 8
(Yeni),
Qayda 9
(Yeni)

Bu Konvensiyanın icrası üçün bax. A.494 saylı Qətnaməyə(müəyyən gəmilərin öçülməsinə dair
təkrar işlənmiş aralıq mexanizm), Qətnamə A.541 (13) ( MARPOL 73/78 Konvensiyasının məqsədləri üçün
müəyyən gəmilərin ölçülməsi üçün aralıq mexanizm) və Qətnamə A.758 (18) (Gəmilərin ölçülməsinə dair
Beynəlxalq Konfransın 2 saylı Tövsiyəsinin Tətbiqi, 1969).
Qeydlər:
1969-cu ildə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (IMO) tərəfindən qəbul edilən Konvensiya vahid ölçü
sistemini tətbiq etmək istiqamətində edilən ilk uğurlu cəhd olub.
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Əvvəllər ticarət gəmilərinin ölçülərini hesablamaqda müxtəlif sistemlərdən istifadə olunurdu. Bütün
bunlar əslində 1854-cü ildə Britaniya Ticarət Palatasında çalışan Corc Moorsom tərəfindən işlənmiş
metodla əlaqələndirilsə də, bunların arasında nəzərəçarpacaq fərqlər var idi və belə hesab edilirdi ki, vahid
bir beynəlxalq sistemin olmasına böyük ehtiyac var.
Konvensiyada həm ümumi tutum, həm də xalis tutumlar göstərilir və hər ikisi ayrıca hesablanır.
Bu qaydalar 1982-ci il 18 iyul tarixində və ondan sonrakı tarixlərdə-qüvvəyə minmə tarixində- inşa
edilən bütün gəmilərə şamil olunur. Bununla belə həmin tarixdən öncə inşa edilən gəmilərə özlərinin
mövcud ölçülərini Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən 12 il müddətinə yaxud 1994-cü il 18 iyul tarixinə
kimi saxlamağa icazə verilirdi.
Bu mərhələli tətbiq müddətində məqsəd gəmilərə iqtisadi baxımdan məqsədəuyğun təhlükəsiz
mexanizmlərinin verilməsini və digər ödəniş haqlarının gəminin ölçüsünə görə müəyyən olunmasını təmin
etməkdir. Eyni zamanda və tətbiqi imkan verən qədər, Konvensiyanın hazırlanmasında məqsəd yeni
sistemə görə hesablanan ümumi və xalis tutumlarla əvvəlki metodlara əsasən hesablanmış tutumlar
arasındakı fərqin çox olmasının qarşısını almaq olub.
Ümumi tutumlar və xüsusi tutumlar
Konvensiyada ənənəvi olaraq işlənən, "gross register tons (grt)" (ümumi registr tutumu) və "net
register tons" (nrt) (xüsusi registr tutumu) terminlərdən müvafiq olaraq gross tons (GT) (ümumi tutum) və
net tons (NT) (xalis tutum) terminlərinə keçilib.
Ümumi (ölçü) komanda heyətinin komplektləşdirilməsi qaydaları, təhlükəsizlik qaydaları və
qeydiyyat üçün ödəniş haqlarının əsasını formalaşdırır. Həm ümumi tutum, həm də xalis tutumlardan liman
ödəniş haqlarını hesablamaqda istifadə olunur. Ümumi tutum gəminin bütün örtülü yerlərinin tam
həcmindən asılıdır. Xalis tutum isə formula ilə əldə olunur və gəminin bütün yük yerlərinin tam həcmindən
asılıdır. Xalis tutum tam tutumun 30 faizindən az olmamaq şərtilə qəbul edilir.
(GƏMİLƏRİN ÖLÇÜLMƏSİNƏ DAİR YEKUN AKT, 1969)
1 Beynəlxalq səfərlərdə iştirak edən gəmilərin ölçüləri üzrə universal sisteminin yaradılmasının
dəniz nəqliyyatına mühüm töhfə verəcəyinin əhəmiyyətini dərk edərək, Gəmilərin ölçülməsinə dair
Beynəlxalq Konvensiyanın hazırlanması məqsədilə Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət Təşkilatının
dəvəti ilə 1969-cu il 27 may və 23 iyun tarixlərində Londonda konfrans keçirildi.
2.Konfransda aşağıdakı dövlətlərin hökumət nümayəndələri təmsil olunublar:
Argentina
Liberiya
Avstraliya
Malaqasi Respublikası
Belçika

Meksika

Braziliya

Hollandiya

Bolqarıstan

Yeni Zelandiya

Kamerun

Nigeriyia

Kanada

Norveç

Çin Respublikası

Pakistan

Çexoslovakiya

Peru

Danimarka
Almaniya Federal Respublikası Polşa
Finlandiya

Filippin
Portuqaliya
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Fransa

Cənubi Afrika

Qana

İspaniya

Yunanıstan

İsveç

Qvatemala

İsveçrə

İslandiya

Sovet İttifaqı

Hindistan

Sosialist Respublikalar

İndoneziya

Birləşmiş Ərəb Respublikası
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Mandat komissiyası
Sədr: A. von der Becke (Argentina)
Sədr müavini: C. Edet (Nigeriya)
10 Müzakirələrdə əsas kimi istifadə olunan sənədlərə ölçülər üzrə universal sistemə dair üç
təklif daxil edilib. Hər bir təklifə Konvensiyanın layihə mətni, Təşkilatın Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsi
tərəfindən hazırlanmış və əlavə edilmiş Qaydalar və Ölçülərə dair Şəhadətnamə, o cümlədən ayrı-ayrı
Hökumətlər tərəfindən təqdim olunan şərhlər və Hökumətlər tərəfindən irəli sürülən əlavə təkliflər
əlavə edilib.
11.
Müzakirələrdən sonra Komitənin protokol və hesabatlarında və Plenar sessiyaların yazılarında
da qeyd olunduğu kimi Konfrans Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq Konvensiyasının (1969)
imzalanması və Konvensiyaya qoşulmağı açıq elan etmişdir.
12.
Konfransda müzakirələrdən meydana gələn üç Tövsiyyə qəbul olunub: Bu Tövsiyyələr
aşağıdakılar barəsindədir:
(1)
Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın (1969) qəbul edilməsi
(2)
Ümumi və xalis tutumların istifadəsi.
(3)
Əsas anlayışların vahid izahı
13.
Bu Yekun Aktın mətni ingilis, fransız, rus və ispan dillərində bir əsl nüsxədə hazırlanmış və
bura həmçinin Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın (1969) mətni, ingilis və fransız
dillərində Konfransın Tövsiyyələri əlavə edilib. Bunlar Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət Təşkilatında
saxlanılır. Əlavə edilən Konvensiya və Tövsiyyələrin rəsmi tərcümələri rus və ispan dillərində
hazırlanır və Yekun Aktla birlikdə saxlanılır. Təşkilatın baş katibi Konvensiya və Tövsiyyələrin təsdiq
olunmuş rəsmi tərcümələrinin nüsxələrini Konfransda təmsil olunmaq üçün dəvət olunan hər bir
Hökumətə göndərir. YUXARIDAKILARI NƏZƏRƏ ALARAQ, aşağıda imza edənlər Yekun Akta öz
imzalarını qoyurlar.*
* İmzalar qoyulmayıb
Min doqquz yüz altmış doqquzuncu il iyun ayının iyirmi üçündə LONDONDA yerinə yetirilib.
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Yük nişanlanması haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 5 aprel 1966-cı il tarixli Yük nişanlanması haqqında Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il
№ 272-IQ
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Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 20 oktyabr 1972-ci il tarixli Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının
alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il.
№ 273-IQ
Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında 1972-ci
il
Konvensiyası
20.10.72-ci ildə London şəhərində imzalanmış, 15.07.77-ci ildən qüvvəyə minmişdir.
Bu Konvensiyanın iştirakçıları Dənizdə təhlükəsizliyi yüksək səviyyəyə çatdırmağı arzulayaraq,
Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1960-cı il Beynəlxalq Konfransının yekun aktlarına əlavə
olunmuş, dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq Qaydalara yenidən
baxılmasının və təzələnməsinin vacibliyini dərk edərək, Adı çəkilən Qaydalara onların bəyənildiyi vaxtdan
sonra əldə edilən tərəqqiyə uyğun yenidən baxaraq, Aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1. Ümumi öhdəliklər
Bu Konvensiyanın iştirakçıları Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması haqqında 1972ci il Beynəlxalq qaydalarının (bundan sonra « Qaydalar» adlanacaq) yaratdığı, bu Konvensiyaya əlavə
olunan Qaydaları və onlara Əlavələri tətbiq etməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2. İmzalama, təsdiq etmə, qəbul etmə, bəyənmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya 1973-cü il iyunun 1-dək imzalanmaq və həmin tarixdən sonra ona qoşulmaq üçün
açıqdır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, onun hər hansı bir xüsusi idarəsinin, Beynəlxalq atom enerjisi
agentliyinin üzvü, yaxud Beynəlxalq Məhkəmə Statusu iştirakçısı olan dövlətlər aşağıdakı yollarla bu
Konvensiyanın iştirakçısı ola bilərlər:
a) Təsdiq etmə, qəbul etmə yaxud bəyənmə sənədlərini qeyd -şərtsiz imzalama;
b) sonradan qəbul etmə, bəyənmə və təsdiq etmə şərti ilə təsdiq etmə, qəbul etmə yaxud bəyənmə;
s) qoşulma.
3. Təsdiq olunma, qəbul etmə, bəyənmə, yaxud qoşulma hökumətlərarası dəniz konsultativ
təşkilatında, bundan sonra « Təşkilat» adlanacaq, müvafiq sənədin depozitə qoyulması yolu ilə həyata
keçirilir. Təşkilat da öz növbəsində Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş dövlətlərin hökumətlərinə
depozitə verilən belə sənədlərin hər biri barəsində və onun verilmə tarixi göstərilməklə, məlumat verir.
Maddə 3. Ərazidə tətbiqin yayılması
1. Hər hansı əraziyə inzibati hakimlik etdiyi hallarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaxud
Konvensiyanın hər hansı ərazi üçün beynəlxalq məsuliyyət daşıyan hər hansı iştirakçısı istənilən vaxt bu
Konvensiyanın belə ərazilərə tətbiqi haqqında Təşkilatın Baş Katibinə (bundan sonra « Baş Katib»
adlanacaq) yazılı şəkildə xəbər verə bilər.
2. Bildiriş alınan tarixdən və ya orada göstərilən başqa bir tarixdən orada adı çəkilən ərazilərdə bu
Konvensiya tətbiq olunur.
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3. Bu Maddənin 1 bəndinə əsasən, hər hansı bir ərazi barəsində verilən xəbər, həmin ərazidən geri
alına bilər, bu Konvensiyanın həmin əraziyə tətbiqi bir ildən yaxud geri çağırma zamanı göstərilən daha
çox müddətdən sonra dayandırılır.
4. Baş Katib həmin Maddəyə əsasən, onun tətbiqinin genişləndirilməsi və ya geri çağırılması barəsində
edilən xəbərdarlıqlar haqda Konvensiyanın bütün iştirakçılarına məlumat verir.
Maddə 4. Qüvvəyə minmə
1.
a) Bu Konvensiya öz ümumi ticarət donanması sayına, yaxud hansının əvvəl yerinə yetirilməsindən
asılı olaraq tonnajına görə ümumi tutumu 100 registr ton və daha çox olan, dünya gəmi donanmasının 65%dən az olmayan hissəsini təşkil edən, azı 15 dövlətin Konvensiya iştirakçısı olduğu tarixdən 12 ay sonra
qüvvəyə minir.
b) Bu Maddənin (a) yarımbəndindəki müddəadan asılı olmayaraq, həmin Konvensiya 1976-cı il
yanvarın 1-dək qüvvəyə minməyəcəkdir
2. Bu Konvensiyanı təsdiq, qəbul etmiş və bəyənmiş yaxud bu Maddənin (a) yarımbəndində nəzərdə
tutulan şərtlər yerinə yetirildikdən və Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Maddə 2-yə əsasən ona
qoşulmuş dövlətlər üçün bu Konvensiya özü qüvvəyə mindiyi gündən qüvvəyə minir.
3. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra ona qoşulmuş, onu təsdiq, qəbul etmiş və bəyənmiş dövlətlər
üçün Konvensiya Maddə 2-yə əsasən müvafiq sənədlərin depozitə qoyulduğu gündən qüvvəyə minir.
4. Maddə 6-nın 4-cü bəndinə müvafiq bu Konvensiyaya edilən hər hansı düzəliş qüvvəyə mindiyi
gündən sonra onun hər hansı təsdiqi, qəbulu və bəyənilməsi yaxud ona qoşulmalar həmin düzəliş nəzərə
alınmaqla həyata keçirilir.
5. Bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən Qaydalar, Dənizdə gəmi toqquşmasının qarşısını almaq
haqqında 1960-cı il Beynəlxalq Qaydaları əvəz etməklə onu ləğv edir.
6. Baş Katib bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş dövlətlərin hökumətlərinə
Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix haqqında məlumatı verir.
Maddə 5. Konvensiyaya yenidən baxılması
1. Həmin Konvensiya, Qaydalara yaxud hər iki sənədə yenidən baxılması üçün Təşkilat Konfrans
çağıra bilər.
2. Konvensiyaya, Qaydalara yaxud hər iki sənədə yenidən baxılması üçün Konvensiya iştirakçılarının
üçdə birindən az olmayan hisssəsinin xahişi ilə Təşkilat Konvensiya iştirakçılarının Konfransını çağırır.
Maddə 6. Qaydalara düzəlişlər
1. Konvensiyanın hər hansı iştirakçısı tərəfindən Qaydalara təklif edilən düzəlişlərə həmin iştirakçının
xahişi ilə Təşkilatda baxılır.
2. Qanunlara edilən belə düzəlişlər dənizdə təhlükəsizlik Komitəsi Təşkilatı iştirakçılarının və səs
verənlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənildikdən sonra bütün Konvensiya iştirakçılarına və Təşkilat
üzvlərinə, düzəlişin Təşkilatın Assableyasında müzakirəsinə azı altı ay qalmışadək müddətdə göndərilir.
3. Məclis iştirakçılarının və səs verənlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənilən düzəliş qəbul edilməsi
üçün Baş Katib tərəfindən Konvensiya iştirakçılarına göndərilir.
4. Əgər Konvensiya iştirakçılarının üçdə bir hissəsi Assambleyanın təyin etdiyi ilkin müddətdə həmin
düzəliş barədə Təşkilata öz etirazını bildirmirsə, onda bu cür əlavə düzəliş bəyənildiyi vaxt Assambleya
tərəfindən müəyyən edilən gündən qüvvəyə minir.
Bu Maddədə adı çəkilən tarixlər Assambleyada iştirak edənlərin və səs verənlərin üçdə iki səs çoxluğu
ilə müəyyənləşdirilir.
5. Hər bir əlavə düzəliş, qanun qüvvəyə minən andan aid olduğu maddədəki əvvəlki müddəanı əvəz
edir və düzəlişə etiraz etməyən bütün Konvensiya iştirakçılarına aid edilir.
6. Baş Katib bu Maddəyə əsasən edilən bütün xahişlər, bildirişlər və hər hansı düzəlişin qüvvəyə
mindiyi tarix haqqında bütün Konvensiya iştirakçılarına və Təşkilat üzvlərinə məlumat verir.
Maddə 7. Ləğv etmə
1. Bu Konvensiyanın hər bir iştirakçısı onun qüvvəyə mindiyi gündən beş il keçdikdən sonra istənilən
vaxt Konvensiyanı etibarsız elan edə bilər.
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2. Konvensiyanın ləğv edilməsi, bu haqda sənədin Təşkilata depozitə verilməsi ilə həyata keçirilir. Baş
Katib Konvensiyanın bütün başqa iştirakçılarına onun ləğv edilməsi barəsində sənəd alınması və onun
depozitə verilməsi tarixi haqqında məlumat verir.
3. Ləğv etmə, sənədin depozitə verildiyi gündən bir il və ya həmin sənəddə göstərilən daha çox
müddətdən sonra etibarsız hesab olunur.
Maddə 8. Depozitə qoyulma və qeydiyyatdan keçmə
1. Bu Konvensiya və Qaydalar Təşkilatda depozitə qoyulduqdan sonra, Baş Katib onlarınəslinin təsdiq
olunmuş surətlərini Konvensiyanı imzalayan və ya ona qoşulan bütün dövlətlərin hökumətlərinə göndərir.
2. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, onun mətni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Nizamnaməsinin 102-ci Maddəsinə müvafiq qeydiyyatdan keçmək və nəşr olunmaq üçün Baş Katib
tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə göndərilir.
Maddə 9. Dillər
Qanunla birlikdə bu Konvensiya hər ikisi eyni qüvvəyə malik ingilis və fransız dillərində yegənə
nüsxədə tərtib olunub. Rus və ispan dillərinə rəsmi tərcümələr tərtib olunub. Rus və ispan dillərinə rəsmi
tərcümələr imzalanmış orijinalla birlikdə hazırlanıb depozitə veriləcək.
Öz müvafiq hökumətlərinin lazımi səlahiyyətlərinə malik aşağıda imza edən şəxslər həmin
Konvensiyanı təsdiq etdilər.
London, min doqquz yüz yetmiş ikinci il, oktyabrın iyirmisində icra edildi.
İmzalar verilməmişdir.
Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 22 aprel 1997-ci il tarixli, 273-IQ nömrəli Qanununa
əsasən qoşulmuşdur («VneshExpertService» LLC).
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Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 29 dekabr 1972-ci il tarixli Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının
alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il.
№ 274-IQ
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Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1 noyabr 1974-cü il tarixli Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il.
№ 275-IQ
DƏNİZDƏ İNSAN HƏYATININ MÜHAFİZƏSİNƏ DAİR BEYNƏLXALQ
KONVENSİYA, 1974-CÜ İL
RAZILIĞA GƏLƏN HÖKUMƏTLƏR,
Dənizdə insan həyatının mühafizəsinin gücləndirilməsinə kömək etmək ARZUSU İLƏ bu məqsədə
nail olmağa yönəlmiş vahid prinsiplər və qaydaların müəyyən edilməsinə dair ümumi razılığı ilə,
bu məqsədə çatmaq üçün Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1960-cı il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanın əvəz edilməsi üçün bir Konvensiyanın qəbulunu ən yaxşı üsul HESAB EDƏRƏK,
sozügedən Konvensiyanın qəbulundan sonra baş verən irəliləyişləri nəzərə alaraq,
Aşağıdakılar barədə RAZILIĞA GƏLDİLƏR:
MADDƏ I
Konvensiya üzrə ümumi öhdəliklər
((a) Razılığa Gələn Hökumətlər bu Konvensiyanın və onun ayrılmaz hissəsini təşkil edən Əlavənin
müddəalarını yerinə yetirməyi öhdələrinə götürürlər. Bu Konvensiyaya hər bir istinad eyni zamanda onun
Əlavəsinə istinadı bildirir.
(b) Razılığa Gələn Hökumətlər bütün qanunları, qərarları, fərmanları və qaydaları nəşr etməyi və
dənizdə insan həyatının mühafizəsi və gəminin nəzərdə tutulduğu istismar növü üçün yararlı hesab edilməsi
baxımından bu Konvensiyanın müddəalarının tam və bütöv şəkildə qüvvəyə minməsini təmin etmək üçün
lazım olan bütün digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini öhdələrinə götürür.
MADDƏ II
Tətbiqi
Bu Konvensiya, Razılığa Gələn Hökumətlərin dövlət bayrağı altında üzmək hüququna malik olan
gəmilər üçün tətbiq edilir.
MADDƏ III
Qanunlar, qaydalar
Razılığa Gələn Hökumətlər Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət Təşkilatının (bundan sonra "Təşkilat"
adlnacaq) Baş Katibinə aşağıdakılar barədə məlumat verməyi və ona saxlamağa təhvil verməyi öhdələrinə
götürürlər:
(a) Razılığa Gələn Hökumətlərin vəzifəli şəxslərini xəbərdar etmək məqsədilə onların adından
dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair inzibati tədbirləri həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş qeyridövlət təşkilatlarının siyahısı;
(b) bu Konvensiyanın tətbiq sahəsinə daxil olan müxtəlif məsələlərlə bağlı nəşr ediləcək qanunların,
fərmanların və qaydalarının mətnlərini;
(c) Razılığa Gələn Hökumətlərin vəzifəli şəxslərinə məlumat və xəbər çatdırılması məqsədilə onlara
göndərmək üçün bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən verilən Şəhadətnamələrin kifayət qədər
nümunələrini.
MADDƏ IV
Fors-major halları
(a) Bu Konvensiyanın müddəalarının tətbiq sahəsinə aid olmayan hallarda hər hansı bir səfərə çıxdığı
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zaman əlverişsiz hava şəraitinin təsiri, yaxud hər hansı fors-major halının baş verməsi səbəbindən nəzərdə
tutulmuş səfər zamanı hər hansı marşrutdan kənara çıxma halı ilə üzləşən gəmi üçün bu Konvensiyanın
müddəaları tətbiq edilmir.
(b) Qarşısıalınmaz qüvvə səbəbindən və ya kapitanın gəmi qəzasına uğramış şəxsləri daşımaq
öhdəliyi səbəbindən gəmidə yerləşən şəxslər bu Konvensiyanın hər hansı müddəasının gəmi üçün tətbiqinin
düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə nəzərə alınmır.
MADDƏ V
Fövqəladə hallar zamanı insanların daşınması
(a) İnsanların həyatlarına qarşı təhlükənin qarşısını almaq üçün onları təxliyə etmək məqsədilə
Razılığa Gələn Hökumət öz gəlimlərində bu Konvensiyada nəzərdə tutulduğundan artıq sayda insan
daşımağa icazə verə bilər.
(b) Bu icazə bu Konvensiyaya əsasən digər Razılığa Gələn Hökumətlərin limanlarına daxil olan qeyd
olunan gəmilər üzərindəki hər hansı nəzarəti həyata keçirmək hüququndan məhrum etmir.
(c) Hər hansı qeyd olunan icazəyə dair bildiriş vəziyyətə dair bildirişlə birgə qeyd olunan icazəni
verən Razılığa Gələn Hökumət tərəfindən Təşkilatın Baş Katibinə göndərilir.
MADDƏ VI
Əvvəlki sazişlər və konvensiyalar
(a) Razılığa Gələn Hökumətlərin arasındakı münasibətlərdə bu Konvensiya 17 İyun 1960- ci ildə
Londonda imzalanmış Dənizdə İnsan Həyatının Mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanı əvəz edir və
ləğv edir.
(b) Dənizdə insan həyatının mühafizəsi, yaxud ona aid olan məsələlərlə əlaqədar Hökumət tərəfləri
arasında hazırda və bu Konvensiyayadək qüvvədə olan bütün digər sazişlər, konvensiyalar və razılaşmalar
qüvvədə olduqları dövr ərzində öz qüvvələrini tam və bütöv formada saxlamağa davam edir:
(i) bu Konvensiyanın tətbiq olunmadığı gəmilər;
(ii) bu Konvensiyanın xüsusi olaraq nəzərdə tutulmadığı məsələlərlə əlaqədar tətbiq
olunduğu gəmilər.
(c) Qeyd olunan sazişlər, konvensiyalar, yaxud razılaşmalar bu Konvensiyanın müddəaları ilə
ziddiyyət yaratdığı təqdirdə bu Konvensiyanın müddəalarına üstünlük verilir.
(d) Xüsusi olaraq bu Konvensiyada nəzərdə tutulmayan bütün məsələlər Razılığa Gələn
Hökumətlərin qanunvericilik predmeti olaraq qalır.
MADDƏ VII
Saziş üzrə müəyyən olunmuş xüsusi qaydalar
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq Razılığa Gələn Hökumətlərin hamısı, yaxud bəziləri arasında saziş
üzrə xüsusi qaydalar müəyyən edilir, qeyd olunan qaydalar Razılığa gələn Hökumətlərin hamısı arasında
yaymaq məqsədilə Təşkilatın Baş Katibinə göndərilir.
MADDƏ VIII Dəyişikliklər
(a) Bu Konvensiyaya aşağıda müəyyən olunmuş bənddəki prosedurlardan biri ilə dəyişiklik edilə
bilər.
(b) Təşkilat çərçivəsində baxıldıqdan sonra:
(i) Razılığa Gələn Hökumət tərəfindən təklif olunan hər hansı bir dəyişiklik Təşkilatın Baş Katibinə
təqdim edilir və sonra o, sözügedən dəyişikliyin baxılmasından (müzakirəsindən) ən azı altı ay əvvəl onu
bütün Təşkilatın Üzləri və Razılığa Gələn Hökumətlərə göndərir.
(ii) Yuxarıdakı kimi, təklif edilən və göndərilən hər hansı dəyişiklik Təşkilatın Dəniz Təhlükəsizliyi
Komitəsinə verilir.
(iii)
Dövlətlərin Razılığa Gələn Hökumətləri, Təşkilat Üzvlərindən ibarət olub- olmadığından
asılı olmayaraq dəyişikliklərə baxmaq və qəbul etmək üçün Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsinin işində iştirak
etmək hüququna malikdir.
(iv)
Dəyişikliklər səsvermə zamanı Razılığa Gələn Hökumətlərin ən azı üçdə bir hissəsinin
iştirak etməsi şərti ilə və bu bəndin (iii) yarım-bəndində müəyyən olunmuş şəkildə tərkibi genişlənmiş
(bundan sonra "tərkibi genişlənmiş Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsi" adlanacaq) Dəniz Təhlükəsizliyi
Komitəsində Razılığa Gələn Hökumətlərin iştirakı ilə keçirilən səsvermədə onların üçdə iki səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
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(v) Bu bəndin (iv) yarım-bəndinə uyğun olaraq qəbul edilən dəyişikliklər qəbul üçün Təşkilatın Baş
Katibi tərəfindən bütün Razılığa Gələn Hökumətlərə çatdırılır.
(vi)
(1) Bu Konvensiyanın Maddəsinə və ya Əlavənin I Fəslinə dəyişiklik Razılığa Gələn
Hökumətlərin üçdə iki hissəsi tərəfindən qəbul edildiyi tarixdə qəbul edilmiş sayılır.
(2) I Fəsildən başqa Əlavəyə dəyişiklik qəbul edilmiş sayılır.
(aa) Razılığa Gələn Hökumətlərə qəbul üçün çatdırılmış tarixdən sonra iki ilin sonunda; yaxud
(bb) Əgər tərkibi genişlənmiş Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsində səsvermədə iştirak edən Razılığa
Gələn Hökumətlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə qəbulu zamanı müəyyən edilərsə, bir ildən az olmayan
digər bir müddətin sonunda.
Halbuki, əgər Razılığa Gələn Hökumətlərin, yaxud ümumi tutumu dünya ticarət donanması
gəmilərinin ümumi tutumunun əlli faizdən az olmayan hissəsini təşkil edən Razılığa Gələn Hökumətlərin
üçdə bir hissəsindən çoxu müəyyən olunmuş müddətdə Təşkilatın Baş Katibinə həmin dəyişikliyə
etirazlarının olduğu bildirərsə, onda sözügedən dəyişiklik qəbul edilməmiş hesab olunur.
(vii)
1) Bu Konvensiyanın Maddəsinə və ya Əlavənin I Fəslinə edilən dəyişiklik Razılığa
Gələn Hökumətlərlə münasibətdə qəbul edilmiş hesab olunduğu tarixdən altı ay sonra və həmin
tarixdən sonra onu qəbul edən hər bir Razılığa Gələn Hökumətlə münasibətdə, Razılığa Gələn Hökumətin
qəbulu tarixindən altı ay sonra qüvvəyə minəcək.
(2) Bu bəndin (vi)(2) yarım-bəndi əsasında edilən dəyişikliyə qarşı etiraz edənlər və qəbul edildiyi
sayılan tarixdən altı ay sonra bu cür etirazları geriyə çəkməyənlər istisna olmaqla bu Konvensiyanın
Maddəsinə və ya Əlavənin I Fəslinə edilən dəyişiklik bütün Razılığa Gələn Hökumətlərlə münasibətdə
qüvvəyə minir.
Halbuki, qüvvəyə minmə tarixi müəyyən edilməzdən öncə istənilən Razılığa Gələn Hökumət
Təşkilatın Baş Katibinə bildiriş göndərə bilər və bu bildirişdə qüvvəyə minmə tarixindən sonra bir ildən
çox olmayan dövr üçün, yaxud həmin dəyişiklikliyin qəbulu zamanı tərkibi genişlənmiş Dəniz
Təhlükəsizliyi Komitəsində iştirak edən və səs verən Razılığa Gələn Hökumətlərin üçdə-iki hissəsinin səs
çoxluğu ilə müəyyən oluna biləcək qeyd olunan nisbətən uzun müddət üçün həmin dəyişiklikliyin qüvvəyə
minməsini dəstəkləmək niyyətindən geri çəkiliyini bəyan edə bilər.
(c) Konfrans tərəfindən dəyişiklik:
(i) Razılığa Gələn Hökumətlərin ən azı üçdə biri tərəfindən razılaşdırılmış Razılığa
Gələn Hökumətin xahişi ilə Təşkilat bu Konvensiyaya dəyişikliklərə baxmaq üçün Konfrans
çağırır;
(ii) Razılığa Gələn Hökumətlərin iştirakı ilə keçirilən səsvermədə onların üçdə iki səs
çoxluğu ilə qeyd olunan Konfrans tərəfindən qəbul edilmiş hər bir dəyişiklik qəbul üçün Təşkilatın
Baş Katibi tərəfindən Razılığa Gələn Hökumətlərə çatdırılır.
(iii)
Əgər Konfrans başqa qərar qəbul etməzsə, dəyişiklik qəbul edilmiş hesab edilir və bu
Maddənin (b)(vi) və (b)(vi) yarım-bəndlərinə müvafiq olaraq bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan prosedur
şərtlərinə uyğun olaraq qüvvəyə minir və həm də nəzərə almaq lazımdır ki, tərkibi genişlənmiş Dəniz
Təhlükəsizliyi Komitəsi üçün olan bu yarım- bəndlərindəki istinadlar Konfransa olan istinadlar deməkdir.
(d) (i) Qüvvəyə minmiş bu Əlavəyə dəyişiklikliyi qəbul edən Razılığa Gələn Hökumət bu
Konvensiya üzrə bu Maddənin (b)(vi)(2) yarım-bəndinin müddəalarına uyğun olaraq qeyd olunan
dəyişiklikliyin əleyhinə çıxmış və qeyd olunan etirazı geri çəkməmiş bir Hökumətin Dövlət bayrağı altında
üzmək hüququ olan gəmiyə verilmiş şəhadətnamələrlə əlaqədar üstünlüyü artırmaq öhdəliyinə yalnız qeyd
olunan şəhadətnamələrin sual doğuran dəyişikliklə əhatə olunan məsələlərlə əlaqədar olduğu təqdirdə malik
deyil.
(ii) Qüvvəyə minmiş bu Əlavəyə dəyişiklikliyi qəbul etmiş və həmin dəyişiklikliyin qüvvəyə
minməsini dəstəkləmək niyyətindən geri çəkildiyini bəyan etməsi barədə Təşkilatın Baş Katibinə bildiriş
göndərmiş Razılığa Gələn Hökumət bu Konvensiya üzrə bu Maddənin (b)(vii)(2) yarım-bəndinin
müddəalarına uyğun olaraq bir Hökumətin Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmiyə verilmiş
şəhadətnamələrlə əlaqədar üstünlükləri artırır.
(e) Digər xüsusi hallar nəzərdə tutulmadıqda bu Maddəyə uyğun olaraq gəminin konstruksiyası ilə
əlaqədar bu Konvensiyaya edilən hər hansı bir dəyişiklik onun qüvvəyə mindiyi tarixdə, yaxud həmin
tarixdən sonra yalnız kil hissəsinin təməli qoyulmuş və yaxud eyni tikinti mərhələsində olan gəmilərə tətbiq
edilir.
Dəyişiklikliyin qəbulu, yaxud ona qarşı etiraz haqqında hər hansı bir bəyanat, yaxud bu Maddənin
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(b)(vii)(2) yarım-bəndinə müvafiq verilmiş hər hansı bir bildiriş Təşkilatın Baş Katibinə təqdim edilir, o da
öz növbəsində bütün Razılığa Gələn Hökumətlərə qeyd olunan təqdimat və qəbul tarixi barədə məlumat
verir.
(f) Təşkilatın Baş Katibi bütün Razılığa Gələn Hökumətlərə bu Maddə əsasında qüvvəyə minmiş hər
hansı bir dəyişikliklə birgə qeyd olunan dəyişiklikliyin qüvvəyə minmə tarixi barəsində məlumat verir.
MADDƏ IX
İmzalanma, ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq edilmə və qoşulma
(a) Bu Konvensiya 1979-cu il noyabrın 1-dən 1975-ci il iyulun 1-nə kimi Təşkilatın Qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra da qoşulmaq üçün açıq qalır. Dövlətlər bu Konvensiyanın
aşağıdakı yollarla iştirakçısı ola bilər:
(i) ratifikasiya barədə qeyd-şərtsiz imzalama, qəbul və ya təsdiq etməklə; yaxud
ii) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya, qəbul
etməklə və ya təsdiq etməklə; yaxud
(ii) qoşulma
(b) Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma bu barədə sənədi Təşkilatın Baş Katibinə
saxlamağa təhvil vermək yolu ilə həyata keçirilir.
(c) Təşkilatın Baş Katibi bu Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş bütün Hökumətlərə hər
hansı bir sənədin ratifikasiyası, qəbulu, təsdiqi, yaxud ona qoşulmaq haqqında məlumatı, həmin məlumatı
saxlamaya verilməsi tarixi göstərməklə məlumat verir.
MADDƏ X
Qüvvəyə minmə
(a) Bu Konvensiya Maddə IX-yə müvafiq olaraq, ticarət gəmilərinin ümumi tutumu dünya ticarət
donanması gəmilərinin ümumi tutumunun azı əlli faizini təşkil edən ən azı iyirmi beş Dövlət onun iştirakçısı
olduğu tarixdən on iki ay sonra qüvvəyə minir.
(b) Bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra saxlanılmaya verilmiş hər hansı ratifikasiya,
qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma sənədi saxlanmaya verildiyi tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
(c) Maddə VIII əsasında qəbul edilmiş sayılan bu Konvensiyaya dəyişiklik tarixindən sonra
saxlanılmaya verilmiş hər hansı ratifikasiya, qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma sənədi dəyişiklik edilən kimi bu
Konvensiyaya tətbiq edilir.
MADDƏ XI
Denonsasiya
(a) Bu Konvensiya həmin Hökumət üçün bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş il
keçdikdən sonra hər hansı vaxtda istənilən Razılığa Gələn Hökumət tərəfindən denonsasiya edilə bilər.
(b) Denonsasiya digər bütün Razılığa Gələn Hökumətlərə daxilolma tarixini, eləcə də qeyd olunan
denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixini göstərməklə daxil olan hər hansı bir denonsasiya sənədi haqqında
bildiriş verən Təşkilatın Baş katibinə denonsasiya barədə sənədi saxlamağa təhvil vermək yolu ilə həyata
keçirilir.
(c) Denonsasiya bir ilə qüvvəyə minir, yaxud qeyd olunan müddət Təşkilatın Baş Katibi tərəfindən
qəbul edildikdən sonra denonsasiya sənədində müəyyən oluna bilər.
MADDƏ XII
Saxlanma və qeydiyyat
(a) Bu Konvensiya onun əsl mətninin təsdiq edilmiş surətlərinin həmin Konvensiyanı imzalamış və
ya ona qoşulmuş bütün Dövlətlərin Hökumətlərinə göndərir.
(b) Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən dərhal sonra mətn Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata alınmaq və dərc edilmək üçün Təşkilatın
Baş Katibi tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katiblinə göndərilir.
MADDƏ XIII
Dillər
Bu Konvensiya çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir və bütün
mətnlər eynidir. Ərəb və alman dillərinə rəsmi tərcümələri hazırlanaraq əsl mətnlə birlikdə saxlanmağa
təhvil verilir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, öz Hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş
aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzalamışlar.
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LONDONDA min doqquz yüz yetmiş dördüncü il noyabrın birinci günündə İMZALANMIŞDIR.
DƏNİZDƏ İNSAN HƏYATININ MÜHAFİZƏSİNƏ DAİR BEYNƏLXALQ
KONFRANSIN YEKUN AKTI, 1974
1. A. 304 (VIII) saylı, 23 noyabr 1973-cü il tarixli Qətnaməsi ilə Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət
Təşkilatı Assambleyası 1960-cı ilin 17 iyununda Londonda imzalanmış Dənizdə insan həyatının
mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanı əvəz etmək üçün yeni Konvensiyanı imzalamaq məqsədilə
1974-cü ildə beynəlxalq Konfrans çağırmaq barədə qərar qəbul etmişdir.
2. Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət Təşkilatının dəvəti ilə bu Konfrans 1974-cü ilin 21 oktyabr
tarixindən 1 noyabr tarixlərinədək Londonda keçirilmişdir. Konfransda aşağıdakı Dövlətlərin
nümayəndələri iştirak etmişdir:
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3. Avstraliya Konfransda Müşahidəçi tərəfindən təmsil olunmuşdur.
4. Təşkilatın Müxbir Üzvü olan Honq Konq Konfransa Müşahidəçi göndərib.
5. Təşkilatın dəvəti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemindəki aşağıdakı təşkilatlar Konfransa
Nümayəndələr göndərib:
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT)
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ)
6. Aşağıdakı qeyri - hökumət təşkilatları da Konfransa Müşahidəçi göndərib:
Beynəlxalq Gəmiçilik Palatası (BGP)
Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (BEK)
Beynəlxalq Azad Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (BAHİK)
Beynəlxalq Mayak Xidmətləri Assosiasiyası (BMXA)
Beynəlxalq Dəniz Radio Rabitə Komitəsi (BDRK)
Beynəlxalq Təsnifatlar Cəmiyyəti Assosiasiyası (BTCA)
Neft Şirkətlərinin Beynəlxalq Dəniz Forumu (NŞBDF)
Beynəlxalq Dəniz Losmanları Assosiasiyası (BDLA)
Okean Ehtiyatları üzrə Texniki Komitə (OETK)
Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (BHNA)
7. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndə heyətinin rəhbəri Kontr-Admiral R.Y. Edvards
Konfransın Vitse-Prezidenti seçilib. Aşağıdakı Vitse-Prezidentlər seçilib:
Ə. H. Dr. M. de Ançorena (Argentina)
Cb. M. A. El-Sammak (Misir)
Dr. H. Rentner (Almaniya Demokratik Respublikası)
Kapitan S. Tardana (İndoneziya)
Cb. J. G. Senghor (Seneqal)
8. Konfransa aşağıdakı əməkdaşlar təyin olunub:
Baş Katib Cb. C. P. Srivastava
Təşkilatın Baş Katibi
Baş Katibin Müavini Cb. J. Queguiner
Təşkilatın Baş Katibinin Müavini
İcra Katibi, Kapitan A. Savelive
Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsinin Katibi
İcra Katibinin Müavini, Kapitan Z. N. Sdougos
Dəniz Təhlükəsizliyi Şöbəsinin Direktoru
9. Konfrans aşağıdakı Komitələri təsis etdi: Rəhbər Komitə
Sədr: Kontr-Admiral R.Y. Edvards (Amerika Birləşmiş Ştatları) Konfransın Prezidenti
I Komitənin Sədri: Cb. G.A.E. Longe (Nigeriya) Sədr Müavini: Komandir E. Mirtopoulos
(Yunanıstan)
II Komitənin Sədri: Cb. P. Eriksson (İsveç) Sədr Müavini: Kapitan M. A Ghaffar (Pakistan)
Mandat Komissiyasının Sədri: Cb. A. Rozental (Meksika) Redaksiya Komitəsi Sədr: Cb. G. Unkles
(Avstraliya)
10.
Konfrans 1960-cı il tarixli Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq
Konvensiyadan əvvəl və sonra onun müzakirəsi üçün əsas kimi istifadə olunub.
- Konvensiyaya əsasən 1966, 1967, 1968, 1969, 1971 və 1973-cü illərdə Təşkilatın Assambleyası
tərəfindən ona dəyişikliklər qəbul edilib.
- 1960-cı il Konvensiyanın müəyyən Maddələrinə təklif edilən dəyişikliklər Təşkilatın Dəniz
Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən hazırlanıb
- Müəyyən Qaydalara müvafiq dəyişikliklər və redaktə,
- Maraqlı olan Hökumətlər və təşkilatlar tərəfindən Konfransa Maddələr və Qaydalar haqqında
təklif və şərhlərin təqdim edilməsi.
11.
Müvafiq Komitələrin hesabatlarında qeydə alınmış müzakirələrin və plenar sessiyaların
hesabatlarının nəticəsi olaraq Konfrans tərəfindən 1974-cü ildə bu 1 saylı Yekun Aktının 1 saylı Əlavəsini
təşkil edən Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanı qəbul edildi.
12.
Konfrans həmçinin mətnləri bu Yekun Aktına 2 saylı Əlavəni təşkil edən bir sıra
Qətnamələr qəbul edib.
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13.
Konfrans 1974-cü il tarixli Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq
Konvensiyaya daxil edilmiş Qaydaların tətbiqi zamanı metodiki köməklik göstərmək və texniki inkişafın
indiki mərhələsində diqqət tələb edən əsas problemə diqqəti çəkmək məqsədilə bir sıra Nüvə Gəmiləri üçün
Müvafiq Tövsiyələri qəbul etmişdir ki, onların da mətnləri bu Yekun Aktının 3 saylı Əlavəsini təşkil edir.
14.
Bu Yekun Aktın mətni, o cümlədən onun əlavələri Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət
Təşkilatının Baş Katibinə saxlanmaq məqsədilə təhvil verilir. Bu, çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində
bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir. Konvensiyanın ərəb, alman və italyan dilinə rəsmi tərcümələri hazırlanır
və Yekun Aktla birlikdə saxlanmağa təhvil verilir.
15.
Hökumətlərarası Dəniz Məşvərət Təşkilatının Baş Katibi bu Yekun Aktın təsdiqlənmiş
surətlərini, Konfransın Qətnamələrini, Konvensiyanın əsl mətnlərinin təsdiqlənmiş surətlərini və
hazırlanma tarixlərini və Konvensiyanın rəsmi tərcümələrini Konfransda təmsil olunur Dövlətlərə həmin
Hökumətlərin arzuları əsasında göndərir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, aşağıda imza edənlər bu Yekun Aktı imzalamışlar.
LONDONDA min doqquz yüz yetmiş dördüncü il noyabrın birinci günündə İMZALANMIŞDIR.
DƏNİZDƏ İNSN HƏYATININ MÜHAFİZƏSİNƏ DAİR 1974- CÜ İL TARİXLİ BEYNƏLXALQ
KONVENSİYAYA 1988-Cİ İL TARİXLİ PROTOKOL
BU PROTOKOLUN TƏRƏFLƏRİ
1974-cü il noyabrın 1-də Londonda imzalanmış Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair
Beynəlxalq Konvensiyanın TƏRƏFLƏRİ OLARAQ,
yuxarıda sözügedən Konvensiyaya yoxlama və digər beynəlxalq sənədlərin müvafiq müddəaları ilə
uyğunlaşdırılmış şəhadətnamələrin yoxlanması və tərtibi qaydalarının daxil edilməsi zərurətini ETİRAF
EDƏRƏK,
bu məqsədə çatmaq üçün Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyaya Protokolun qəbulunu ən yaxşı üsul HESAB EDƏRƏK,
Aşağıdakılar barədə RAZILIĞA GƏLDİLƏR:
MADDƏ I
Ümumi öhdəliklər
1 Bu Protokol Tərəfləri həmin Protokolun və onun ayrılmaz hissəsini təşkil edən Əlavənin
müddəalarını yerinə yetirməyi öhdələrinə götürür. Bu Protokola hər bir istinad eyni zamanda onun
Əlavəsinə istinadı bildirir.
2 Dəyişikliklər edilmiş Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanın (bundan sonra "Konvensiya" adlanacaq) müddəaları bu Protokolun Tərəfləri arasındakı
münasibətlərdə həmin Protokoldakı dəyişikliklər və əlavələr nəzərə alınmaqla tətbiq olunur.
3 Konvensiyanın və bu Protokolun Tərəfi hesab edilməyən Dövlətin bayrağı altında üzmək
hüququna malik olan gəmilərə münasibətdə həmin Protokolun Tərəfləri qeyd olunan gəmilərə daha əlverişli
rejim yaradılmasından ötrü Konvensiyanın və bu Protokolun tələblərini nə qədər zəruridirsə tətbiq edirlər.
MADDƏ II
Əvvəlki müqavilələr
1 Bu Protokolun Tərəfləri arasındakı münasibətlərdə həmin Protokol Konvensiyaya 1978- ci il
tarixli Protokolu əvəz edir və ləğv edir.
2 Bu Protokolun istənilən digər müddəalarına, Konvensiyanın qaydalarına əsasən və onlara
müvafiq surətdə verilmiş hər hansı şəhadətnaməyə, Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokolun qaydalarına
əsasən və onlara müvafiq surətdə verilmiş qeyd olunan şəhadətnaməyə istənilən əlavəyə baxmayaraq, bu
Protokol qüvvəyə minərkən, həmin şəhadətnaməni və ya əlavəni verən Tərəflərə münasibətdə onlardan
qüvvədə olanları, hadisədən asılı olaraq Konvensiyanın, yaxud Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokolun
şərtlərinə müvafiq surətdə onun qüvvədə olma müddəti qurtaranadək qüvvədə qalır.
3 Bu Protokolun Tərəfləri 1974-cü il noyabrın 1-də qəbul olunmuş Dənizdə insan həyatının
mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın müddəalarına əsasən və onlara müvafiq surətdə şəhadətnamə
vermir.
MADDƏ III
İnformasiyanın göndərilməsi
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Bu Protokolun Tərəfləri aşağıdakıları Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (bundan sonra "Təşkilat"
adlanacaq) Baş katibinə göndərməyi və saxlamağa təhvil verməyi öhdəyə götürürlər:
(a) bu Protokolda toxunulan müxtəlif məsələlərə dair dərc edilmiş qanunların, qərarların,
fərmanların, qaydaların və digər sənədlərin mətnlərini;
b) dənizdə insan həyatının mühafizəsinin təmin edilməsinə dair tədbirlərin görülməsini həyata
keçirən təyin olunmuş müfəttişlərin və ya onların adından müvəkkil edilən tanınmış təşkilatların siyahısını;
bu siyahı təyin olunmuş həmin müfəttişlərin, yaxud tanınmış təşkilatların konkret vəzifə öhdəlikləri və
onlara verilmiş səlahiyyət şərtləri barədə onların vəzifəli şəxslərinə məlumat və xəbər çatdırılması
məqsədilə Tərəflərə göndərilmək üçündür;
c) bu Protokolun müddəalarına əsasən verilən şəhadətnamələrin kifayət qədər nümunələrini.
MADDƏ IV
İmzalanma, ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və qoşulma
1 Bu Protokol 1989-cu il martın 1-dən 1990-cı il fevralın 28-nə kimi Təşkilatın qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır və bundan sonra da qoşulmaq üçün açıq qalır. Dövlətlər 3-cü bəndin müddəalarını
nəzərə almaqla, bu Protokolun müddəalarına riayət etməyə aşağıdakı yolla razılıq verdiklərini ifadə edə
bilərlər:
a) ratifikasiya barədə qeyd-şərtsiz imzalama, qəbul və ya təsdiq etməklə; yaxud
b) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə barədə qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya, qəbul
etməklə və ya təsdiq etməklə; yaxud
c) qoşulma.
2. Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma bu barədə sənədi Təşkilatın Baş katibinə
saxlamağa təhvil vermək yolu ilə həyata keçirilir.
3. Konvensiyanı yalnız qeyd-şərtsiz imzalayan, ratifikasiya edən, qəbul edən, təsdiq edən və ya ona
qoşulan dövlətlər bu Protokolu qeyd-şərtsiz imzalaya, ratifikasiya edə, qəbul edə, təsdiq edə və ya ona
qoşula bilərlər.
MADDƏ V
Qüvvəyə minmə
1 Bu Protokol aşağıdakı şərtlərin hər ikisinin yerinə yetirildiyi tarixdən on iki ay keçdikdən
sonra qüvvəyə minir:
ümumi
surətdə
il tarixli
(a) ticarət gəmilərinin ümumi tutumu dünya ticarət donanması gəmilərinin tutumunun azı əlli faizini
təşkil edən azı on beş Dövlət IV maddəyə müvafiq Protokolun müddəalarına riayət etməyə razılıqlarını
bildirmişlər, və
(b) yük markası haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci
Protokolun qüvvəyə minməsi üçün şərtlər yerinə yetirilmişdir,
bir şərtlə ki, bu Protokol 1992-ci il fevralın 1-dək qüvvəyə minməmiş olsun.
2 Bu Protokolu ratifikasiya etmək, qəbul etmək, təsdiq etmək və ya ona qoşulma barədə sənədi
onun qüvvəyə minməsindən ötrü şərtlər yerinə yetirildikdən sonra, ancaq qüvvəyə minmə, ratifikasiya
etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma tarixinə qədər saxlamağa təhvil verən Dövlətlər üçün
ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma, hansı tarixin daha sonra gəlməsindən asılı olaraq, ya
bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixində, ya da sənədin saxlanmağa verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən
sonra qüvvəyə minir.
3 Bu Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ratifikasiya etmək, qəbul etmək, təsdiq etmək və
ya qoşulmaq barədə saxlanmağa verilmiş hər hansı sənəd onun saxlanmağa verildiyi tarixdən etibarən üç
ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
4 Bu Protokola dəyişiklikliyin VI maddəyə əsasən qəbul edildiyi tarixdən sonra ratifikasiya etmə,
qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma barədə saxlanmağa verilmiş istənilən sənəd bu Protokola edilən
dəyişikliklərlə birlikdə ona aid edilir.
MADDƏ VI
Dəyişikliklər
Konvensiyanın VIII maddəsində şərh edilmiş rəsmi qaydalar bu Protokola edilən dəyişikliklərə
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aşağıdakı şərtlərlə tətbiq olunur:
a) həmin maddədə Konvensiyaya və Razılığa Gələn Hökumətlərə istinadlar bu Protokola və
müvafiq surətdə bu Protokolun Tərəflərinə istinadları bildirir;
b) bu Protokolun maddələrinə və ona Əlavəyə dəyişikliklər Konvensiyanın maddələrinə və ya ona
Əlavənin I fəslinə dəyişikliklərə tətbiq edilən rəsmi qaydaya (prosedura) müvafiq surətdə bəyənilməli və
qüvvəyə minməlidir;
c) bu Protokola Əlavəyə edilən əlavələrə dəyişikliklər I fəsil istisna edilməklə, Konvensiyaya
Əlavəyə edilən dəyişikliklərə tətbiq olunan rəsmi qaydaya müvafiq surətdə bəyənilə və qüvvəyə minə bilər.
MADDƏ VII
Denonsasiya
1 Bu Protokol həmin Tərəflər üçün bu Protokol qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş il keçdikdən
sonra hər hansı vaxtda istənilən Tərəfdən denonsasiya edilə bilər.
2. Denonsasiya Təşkilatın Baş katibinə denonsasiya barədə sənədi saxlamağa təhvil vermək yolu
ilə həyata keçirilir.
3 Denonsasiya bu barədə sənədin Təşkilatın Baş katibi tərəfindən alındığı tarixdən etibarən bir il
keçdikdən və ya həmin sənəddə göstərilə bilən daha uzun müddətdən sonra qüvvəyə minir.
4 Hər hansı Tərəfdən Konvensiyanın denonsasiyası həmin Tərəfdən bu Protokolun denonsasiyası
hesab edilir. Qeyd olunan denonsasiya Konvensiyanın XI maddəsinin (c) bəndinə müvafiq surətdə
Konvensiyanın denonsasiyası tarixindən qüvvəyə minir.
MADDƏ VIII Depositari
1. Bu Protokol Təşkilatın Baş katibinə (bundan sonra "Depositari" adlanacaq) saxlanmağa verilir.
2. Depozitari aşağıdakıları edir:
(a) bu Protokolu imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün Dövlətlərin Hökumətlərinə aşağıdakılar
barədə məlumat verir:
(i) tarixləri qeyd edilməklə ratifikasiya etmə, qəbul etmə, təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında hər
yeni imzalanmış və ya saxlanmağa verilmiş sənəd barədə;
(ii) bu Protokolun qüvvəyə minməsi tarixi barədə;
(iii)
bu Protokolun alınması tarixi və denonsasiyasının qüvvəyə minməsi tarixi qeyd edilməklə
onun denonsasiyası barədə istənilən sənədin saxlanmağa verilməsi barədə.
(b) bu Protokolun əsl mətninin təsdiq edilmiş surətləri həmin Protokolu imzalamış və ya ona
qoşulmuş bütün Dövlətlərin Hökumətlərinə göndərir.
3 Bu Protokol qüvvəyə mindikdən dərhal sonra onun əsl mətninin təsdiq edilmiş surəti Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq surətdə qeydiyyata alınmaq və dərc
edilmək üçün Depozitari tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə göndərilir.
MADDƏ IX
Dillər
Bu Protokol ərəb, çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir və
bütün mətnlər eynidir. İtalyan dilinə rəsmi tərcümə hazırlanaraq imzalanmış əsl mətnlə birlikdə
saxlanmağa təhvil verilir.
LONDONDA min doqquz yüz səksən səkkizinci il noyabrın on birində İMZALANMIŞDIR.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, öz Hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş
aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzalamışlar*.
Yoxlama və sertifikatlaşdırmaya dair uyğunlaşdırılmış sistem
haqqında Beynəlxalq Konfransın Yekun Aktı
1 Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Assambleyasının on beşinci sessiyasında və Dəniz Təhlükəsizliyi
Komitəsinin əlli beşinci sessiyasında qəbul edilmiş qərara müvafiq olaraq Təşkilat tərəfindən Yoxlama
sistemi və şəhadətnamələrinin rəsmiləşdirilməsinin uyğunlaşdırılmasına dair beynəlxalq konfrans
keçirmişdir. Bu Konfransın məqsədi yoxlama sistemi və şəhadətnamələrinin rəsmiləşdirilməsinin
uyğunlaşdırılmasını və digər məsələləri təqdim etmək üçün 1974-cü il tarixli Dənizdə insan həyatının
mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya ilə əlaqədar 1988-ci il tarixli Protokolu və Yük markası haqqında
1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya ilə əlaqədar 1988-ci il tarixli Protokolu müzakirə və qəbul
etməkdən ibarət olmuşdur.
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2 Bu Konfrans 1988-ci ilin 31 oktyabr tarixindən 11 noyabr tarixinədək Beynəlxalq Dəniz
Təşkilatının Londonda yerləşən Qərargahında keçirilmişdir.
3 Məhz aşağıdakı 72 Dövlətin nümayəndələri bu Konfransda iştirak etmişdir:
Əlcəzair
İslan
diya
Hindi
Argentina
stan
İndon
Avstraliya
eziya
Baham adaları
Banqladeş

İraq
İrland
iya

Belçika
Braziliya
Bruney Darüssəlam
Bolqarıstan
Kanada
Çili
Çin

İsrail
İtaliy
a
Yapo
niya
Keni
ya
Küve
yt
Liber
iya
Mala
yziya

Kolumbiya
Konqo
Kotivar
Kuba
Kipr
Çexoslovakiya
Koreya Xalq Demokratik
Respublikası
Yəmən Demokratik
Respublikası

Malta
Meks
ika
Məra
keş
Nider
land
Yeni
Zelandiya
Niger
iya
Norv
eç
Pana
ma

Danimarka
Ekvador
Misir

Peru
Filipp
in
Polşa
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Portu
qal
Qətər
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemindəki aşağıdakı təşkilatlar Konfransa Nümayəndələr göndərib:
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ)
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (ÜMT)
4 Aşağıdakı hökumətlərarası təşkilatla Konfransa müşahidəçilər göndərib:
Beynəlxalq Hidroqrafiya Təşkilatı (BHT)
Neftlə Çirklənməyə dair Beynəlxalq Kompensasiya Fondu (BNÇKF)
5 Aşağıdakı qeyri - hökumət təşkilatları da Konfransa müşahidəçilər göndərib:
Beynəlxalq Gəmiçilik Palatası (BGP)
Beynəlxalq Gəmiçilik Federasiyası, məhdud (BGF)
Beynəlxalq Azad Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (BAHİK)
Beynəlxalq Dəniz Radio Rabitə Komitəsi (BDRK)
Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyası (BLA)
Beynəlxalq Təsnifatlar Cəmiyyəti Assosiasiyası (BTCA)
Latın Amerikası Gəmi Sahibləri Assosiasiyası (LAGSA)
Neft Şirkətlərinin Beynəlxalq Dəniz Forumu (NŞBDF)
Beynəlxalq Naviqasiya İnstitutları Assosiasiyası (BNİA)
Müstəqil Tanker Sahiblərinin Beynəlxalq Assosiasiyası (İNTERTANKO)
6 Konfransı Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Katibi Cb. C. P. Srivastava açmışdır.
7 Konfransda Yemən Demokratik Respublikasının nümayəndə heyətinin rəhbəri Kapitan Saed
Abdulla Hussain Yafai Konfransın Prezidenti vəzifəsinə seçilmişdir.
8 Konfransın seçilmiş Vitse-Prezidentləri aşağıdakılardır:
Ministro L. Baqueriza (Argentina)
Kapitan A. Kaloudis(Yunanıstan)
Cb.S.D.Batra (Hindistan)
Cb.K. Toda (Yaponiya)
Kapitan B.A. Anyaeji (Nigeriya)
12 Konfransın Katibliyi aşağıdakı əməkdaşlardan ibarət olub:
Baş Katib:
Cb.C.P.Srivastava Təşkilatın Baş Katibi
İcra Katibi:
Cb. Y.Sasamura
2521

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Baş Katibin Köməkçisi/Direktor,
Dəniz Təhlükəsizliyi Şöbəsi
Baş Katibin Müavini:
Cb. F.Plaza
Senior Deputy Director,
Dəniz Təhlükəsizliyi Şöbəsi
13 Konfrans aşağıda göstərilmiş Komitəni və əməkdaşlarını təyin edib:
Komitənin tam tərkibi
Sədr: Cb. R. van der Poel (Niderland)
Sədr Müavini: Kapitan Shi Zhuanghuai (Çin) Cb.H.Pinon(Fransa)
Redaksiya Komitəsi
Sədr: Cb.J.J. Hole (Birləşmiş Krallıq)
Sədr Müavini: Cb.B.E.Stenmark (İsveç)
Mandat Komitəsi
Sədr: Cb.H.van Loocke (Belçika)
14 Konfrans öz işində Təşkilatın dəniz təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən hazırlanmış aşağıdakı
sənədlərdən əsas kimi istifadə etmişdir:
- 1974-cü il tarixli Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya dair 1988ci il tarixli Protokol mətninin layihəsi;
- 1974-cü il tarixli Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyaya dair 1988ci il tarixli Protokol mətninin layihəsi;
- Yük markası haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya dair 1988-ci il tarixli Protokol
mətninin layihəsi;
- Sərnişin gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə, Yük gəmisinin avadanlıq üzrə
təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə, Yük gəmisinin avadanlıq üzrə təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə,
Yük gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnaməyə əlavə olaraq avadanlığa dair hesabat qətnaməsinin
layihəsi;
- sertifikatların tanınmasına dair qətnamələrin layihəsi.
15 Konfransda həmçinin Hökumətlər və maraqlı təşkilatlar tərəfindən Konfransa yuxarıdakı
sözügedən təqdim olunmuş sənədlərdə qeyd olunan təklif və şərhlərə baxılıb.
16 Plenar iclasların yekun hesabatlarında qeydə alınmış müzakirələrin nəticəsi olaraq Konfrans
tərəfindən aşağıdakı sənədlər qəbul edilmişdir.
a) 1974-cü il tarixli Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya dair 1989cu il tarixli Protokol
(b) Yük markası haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya dair 1988-ci il tarixli Protokol.
17 Konfransda həmçinin bu Yekun Aktına Əlavədə irəli sürülən qətnamələr (1-dən 5-dək qətnamə)
qəbul edilmişdir.
18 Bu Yekun Aktın mətni, o cümlədən onun Əlavəsi ərəb, çin, ingilis, fransız, rus və ispan dillərində
bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir. Mətnin əsli Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Katibinə saxlanmağa təhvil
verilir.
19 Konfrans Baş Katibə Yük markası haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın
müəyyən edilmiş qaydada ərəb və çin dillərində rəsmi tərcüməsini hazırlamağı tapşırıb.
20 Konfrans Baş Katibə Yük markası haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın ispan
dilində yenidən işlənmiş rəsmi tərcüməsini hazırlamağı tapşırıb ki, bu da aidiyyəti olan Hökumətlər
tərəfindən baxıldıqdan sonra Konvensiyanın ispan dilindəki mövcud rəsmi tərcümə edilmiş nüsxəsini əvəz
edəcək.
21 Baş Katib bu Yekun Aktın təsdiqlənmiş surətlərini və Konfransın Qətnamələrini və yuxarıdakı
16-cı bənddə sözügedən Protokolların əsl mətnlərinin təsdiqlənmiş surətlərini Konfransa təmsil olunmaq
üçün dəvət almış Dövlətlərin Hökumətlərinə onların arzuları əsasında göndərir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, aşağıda imza edənlər* bu Yekun Aktı imzalamışlar.
LONDONDA min doqquz yüz yetmiş dördüncü il noyabrın birinci günündə İMZALANMIŞDIR.
* İmza yerləri boş buraxılıb.
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LONDONDA min doqquz yüz səksən səkkizinci il noyabrın on birinci günündə
İMZALANMIŞDIR.
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Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1 dekabr 1978-ci il tarixli Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom
verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il.
№ 276-IQ
Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və
növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli
BEYNƏLXALQ KONVENSİYA
Bu Konvensiyanın Tərəfləri,
Dənizdə insan həyatının və əmlakın mühafizəsini gücləndirməyə, habelə dəniz mühitinin
qorunmasını, dənizçilərin hazırlanması və növbə çəkməyə ümumi razılıq əsasında beynəlxalq normalar
müəyyən edilməsi yolu ilə kömək göstərilməsini arzulayaraq,
Dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkmə haqqında Beynəlxalq
Konvensiyanın bağlanmasını bu məqsədə çatmağın ən yaxşı üsulu hesab edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
Konvensiya üzrə ümumi öhdəliklər
(1) Tərəflər Konvensiyanın və onun ayrılmaz hissəsi olan Əlavənin müddəalarını icra etməyi
öhdələrinə götürürlər. Konvensiyaya edilən hər hansı bir istinad eyni zamanda Əlavəyə də edilən istinadı
bildirir.
(2) Tərəflər, dənizdə insan həyatının və əmlakın mühafizəsi, habelə dəniz mühitinin qorunması
baxımından gəmilərdə dənizçilərin lazımi ixtisasa malik olmaları və xidməti vəzifələrinin icrası üçün
yararlı olmalarını təmin etmək məqsədilə Konvensiyanın müddəalarının tam icrası üçün tələb oluna
biləcək bütün qanun, dekret, əmr və qaydaları qəbul etməyi və bütün digər tədbirləri görməyi öhdələrinə
götürürlər.
MaddəII
Anlayışlar
Konvensiyada, əgər xüsusi olaraq başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa,
(a) "Tərəf", onun üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi dövləti bildirir;
(b) "Administrasiya", bayrağı altında gəminin üzmək hüququ olan Tərəfin hökumətini bildirir;
(c) "Diplom" Administrasiya və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən verilən, yaxud
Administrasiya tərəfindən tanınan həqiqi sənəd deməkdir; necə adlandırılmasından asılı olmayaraq,
sahibinə bu sənəddə göstərilən və ya milli qaydalarla icazə verilən vəzifəni tutmaq hüququ verir;
(d) "Diplomun sahibi" qanuni əsaslarla diploma sahib olan şəxsi bildirir;
(e) "Təşkilat" Beynəlxalq Dəniz Təşkilatım (İMO) bildirir;
(f) "Baş katib" Təşkilatın Baş katibini bildirir;
(g) "Dəniz gəmisi" yalnız daxili sularda, mühafizə edilən və ya bilavasitə onlara yaxın olan su
hüdudlarında, yaxud liman qaydalarının qüvvədə olduğu rayonlarda üzən gəmilərdən fərqli olan gəmini
bildirir;
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(h) "Balıqovlayan gəmi" balıq, balina, suiti, morj və dənizin başqa canlı ehtiyatlarını ovlamaqla məşğul
olan gəmini bildirir;
(i) "Radiorabitə reqlamenti" radio rabitəsinin reqlamentini bildirir, bu reqlament qüvvəyə minən Elektrik
rabitəsi haqqında beynəlxalq Konvensiyanın əlavəsidir və ya onun əlavəsi kimi baxılır.
Maddə I I I
Tətbiq dairəsi
Konvensiya Tərəflərin bayrağı altında üzmək hüququ olan dəniz gəmilərində işləyən dənizçilərə tətbiq
olunur, aşağıdakı dənizçilər istisna edilir:
(a) hərbi gəmilərdə, yardımçı hərbi gəmilərdə və ya dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlət tərəfindən
istismar olunan və yalnız qeyri-kommersiya hökumət xidməti üçün istifadə edilən gəmilərdə xidmət edənlər.
Lakin hər bir Tərəf, ona məxsus olan və ya onun tərəfindən istismar edilən belə gəmilərin istismarına və ya
istismar imkanlarına zərər vurmayan müvafiq tədbirlər görmək yolu ilə belə gəmilərdə işləyən şəxslərin
Konvensiyanın tələblərinə, bu nə qədər məqsədəuyğun və təcrübədə mümkündürsə, cavab vermələrini
təmin etməlidir;
(b) balıqçı gəmilərində işləyənlər;
(c) kommersiya ilə məşğul olmayan gəzinti yaxtalarında işləyənlər və ya
(d) primitiv konstruksiyalı taxta gəmilərdə işləyənlər.
Maddə IV
Məlumatın təqdim olunması
(1) Tərəflər mümkün qədər qısa zamanda Baş katibə təqdim edirlər:
(a) Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlər üzrə dərc edilmiş qanım, dekret, əmr, qayda və digər
sənədlərin mətnini;
(b) Konvensiyaya müvafiq olaraq diplomların verilməsi üçün proqram və tədris müddətinə
münasibətdə, harda mümkündürsə, tam məlumatları, habelə milli imtahan və başqa tələbləri;
(c) Konvensiyaya müvafiq olaraq verilən diplomların kifayət sayda nümunələrini.
(2) Baş katib (1) (a) yarımbəndinə müvafiq olaraq alman istənilən təqdimat barədə bütün Tərəflərə
məlumat verir və xüsusilə IX və X maddələrin məqsədləri üçün ona (1) (b) və (c) yarımbəndlərinə müvafiq
olaraq təqdim edilmiş istənilən məlumatı Tərəflərin xahişinə görə onlara göndərir.
Maddə V
Başqa müqavilələr və təfsirlər
(1) Dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkmə normalarına dair Tərəflər
arasında hazırda qüvvədə olan bütün əvvəlki müqavilələr, konvensiyalar və sazişlər etibarda olduqları
müddət ərzində aşağıdakılara münasibətdə tam qüvvəsini saxlayır:
(a) bu Konvensiyanın tələb olunmadığı dənizçilərə;
(b)Konvensiyanın tətbiq olunduğu dənizçilərə, lakin o məsələlərdə ki, Konvensiyada xüsusi olaraq onlar
nəzərə alınmamışdır.
(2) Lakin bu Konvensiyanın müddəalarına zidd olan müqavilə, konvensiya və saziş üzrə öhdəlikləri
arasındakı ziddiyyətləri ləğv etmək məqsədilə Tərəflər belə müqavilə, konvensiya və sazişlər üzrə öz
öhdəliklərinə yenidən baxırlar.
(3) Konvensiyada xüsusi olaraq nəzərdə tutulmamış bütün məsələlər Tərəflərin qanunvericiliklərinin
mövzusu olaraq qalır.
(4) Heç nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının (XXV) 2750 C Qətnaməsinə
müvafiq olaraq çağırılmış BMT-nin dəniz hüququ üzrə Konfransının dəniz hüquqlarının kodlaşdırılması
və inkişafı, habelə dəniz hüququ və sahilboyu dövlətlərin təbiəti və yurisdiksiyası hüdudları və dövlət bayrağı
məsələləri üzrə hər hansı bir dövlətin indiki və ya gələcək iddialarını və hüquqi mövqelərini əvvəlcədən
Konvensiyada müəyyənləşdirmir.
Maddə VI
Diplomlar
(1) Kapitan, komandir və ya sıravi heyət üzvlərinin diplomları o namizədlərə verilir ki, onlar
Konvensiyanın Əlavəsinin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq işə, yaşa, sağlamlıqlarının vəziyyətinə,
hazırlıqlarına, ixtisaslarına və imtahanlara münasibətdə olan tələblərə Administrasiyanı təmin edəcək qədər
cavab verirlər.
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(2) Bu maddəyə müvafiq olaraq kapitanlara və komandir heyət üzvlərinə verilən diplomlar, onları verən
Administrasiya tərəfindən Əlavənin 1/2 qaydası ilə müəyyənləşdirilmiş formada təsdiqlənir. Əgər təsdiq
ingilis dilində tərtib edilməyibsə, təsdiq də bu dildə tərcümə olunmalıdır.
Maddə V I I
Keçid dövrünün müddəaları
(1)0 vəzifə ki, onu tutmaq üçün Konvensiya ilə diplom tələb olunur, Tərəflər üçün Konvensiya qüvvəyə
minənə qədər, Tərəflərin qanununa və ya Radiorabitə reqlamentinə müvafiq olaraq verilmiş peşəkar və ya
praktik standart diplomlar Tərəflər üçün Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra da etibarlı sayılır.
(2) Tərəf üçün Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra 5 ildən çox olmayan müddət ərzində Tərəfin
Administrasiyası artıq müəyyənləşmiş təcrübəyə müvafiq olaraq peşəkar standart diplomların verilməsini
davam etdirə bilər. Bu diplomlar Konvensiyanın məqsədləri üçün etibarlı sayılır. Keçid dövrü ərzində belə
diplomlar yalnız o dənizçilərə verilir ki, onlar gəmilərdə müəyyən ixtisas üzrə öz işlərinə başlamış olsunlar,
həmin ixtisasa aid olan belə diplomlar mövcud Konvensiya bu Tərəf üçün qüvvəyə minənə qədər verilmiş
olsun.
(3) Tərəf bu Konvensiya onun üçün qüvvəyə mindikdən sonra iki il müddətində bu Konvensiya üzrə
müvafiq diploma və ya belə Tərəf üçün Konvensiya qüvvəyə minənə kimi milli qanunlara uyğun olaraq
verilmiş peşəkar standart diploma malik olmayan dənizçilərə praktik diplomunu verə bilər, o dənizçilərə ki:
(a) Bu Tərəf üçün Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən əvvəlki 7 il hüdudlarında üç ildən az
olmayaraq praktik diplomu almaq istədiyi vəzifədə dənizdə işləmişlər;
(b) kafi işlədiklərinin sübutunu təqdim edirlər;
(c) ərizə verdikləri anda onların yaşı nəzərə alınmaqla, o cümlədən görmə və eşitmə də daxil
olmaqla, sağlamlıqlarının vəziyyətinə münasibətdə Administrasiyanın tələblərinə cavab verirlər.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün bu bəndin əsasında verilmiş praktik diplom Konvensiyanın
müddəaları əsasında verilmiş diplomun ekvivalenti kimi qəbul edilir.
Maddə V I I I
Güzəştli icazə
(1) Müstəsna zəruri hallarda Administrasiya, əgər onun fikrincə bu, insanlar, əmlak və ya ətraf mühit
üçün təhlükə yaratmırsa, müəyyən dənizçilərə müəyyən gəmidə, altı aydan artıq olmayan müəyyən vaxt
ərzində müvafiq diploma malik olmadığı vəzifədə işləməsi üçün güzəştli icazə verə bilər, bu şərtlə
ki, vakansiyanın olduğu vəzifəni tutmaq üçün güzəştli icazənin verildiyi şəxs təhlükəsizliyi təmin etməyə
münasibətdə Administrasiyanın tələblərinə cavab verən ixtisasa malik olsun. Belə icazə radiomütəxəssis və
ya radiotelefonçu vəzifəsini tutmaq üçün yalnız Radiorabitə reqlamentinin müvafiq müddəaları ilə nəzərdə
tutulmuş şərtlərlə verilir. Lakin kapitana və ya baş mexanikə güzəştli icazə yalnız fors-major şəraitində və
ancaq qısa zaman ərzində verilir.
(2) Hər hansı bir vəzifəni tutmaq üçün istənilən güzəştli icazə yalnız o şəxsə verilir ki, o, bir pillə
aşağı olan vəzifəni tutmaq üçün qanuni əsasda verilmiş sertifikatın sahibi olsun. Əgər Konvensiya ilə
bir pillə aşağıda olan vəzifəni tutmaq üçün diplom tələb olunmursa, güzəştli icazə Administrasiyanın
fikrincə, ixtisas və təcrübəsinə görə belə vəzifəni tutmaq üçün tələblərə aşkar surətdə uyğun gələn şəxsə
verilə bilər. Bununla belə, əgər həmin şəxs müvafiq diploma malik deyilsə, o, belə güzəştli icazənin
verilməsi ilə təhlükəsizliyin səviyyəsinin azaltmayacağının təsdiqi üçün Administrasiya tərəfindən qəbul
edilmiş yoxlamadan keçməlidir. Bundan başqa, Administrasiya mümkün olan qədər tez adı çəkilən
vəzifənin lazımi diplom sahibi tərəfindən tutulmasını təmin edir.
(3) Tərəflər hər ilin yanvar ayının birindən sonra mümkün qədər tez Baş katibə dəniz gəmilərində
işləmək üçün il ərzində hər bir vəzifəyə münasibətdə verilmiş güzəştli icazələrin ümumi sayı və ümumi
tutumu 1600 registr ton olan belə gəmilərin sayı barədə, ayrıca da ümumi tutumu 1600 registr tondan
artıq olan gəmilər üçün məlumatların olduğu məruzəni göndərirlər.
Maddə IX
Ekvivalentlər
(1) Konvensiya Administrasiyaya gəmidə iş stajmı və xüsusi olaraq texniki tərəqqini nəzərdə tutan
gəmi xidmətinin təşkilini, ayrı-ayrı gəmi tiplərini və yükdaşıma növlərini də əhatə edən mövcud nəzəri
və praktiki hazırlıq metodlarını qorumağı və ya başqa metodlar qəbul etməyi qadağan etmir, bu şərtlə
ki, gəmidə iş təcrübəsi, gəminin naviqasiya və texniki idarəetməsində və yüklə davranmaqda bilik və
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ixtisasların səviyyəsi dənizdə təhlükəsizliyin səviyyəsini təmin etsin və çirkləndirmənin qarşısını almaqda
ən azı Gəmiçiliyin tələblərinə ekvivalent olmaqla səmərə versin.
(2) Belə metodlar haqqında məlumatlar mümkün qədər qısa zaman ərzində onları bütün Tərəflərə
göndərən Baş katibə təqdim edilir.
Maddə X
Nəzarət
(1) Gəmilər, III maddə ilə istisna edilmiş gəmilərdən başqa, Tərəflərin limanlarında olduğu zaman bu
Tərəfin səlahiyyət verdiyi vəzifəli şəxslər tərəfindən bu gəmilərdə işləyən, Konvensiya üzrə diplomlara sahib
olmalı olan bütün dənizçilərin belə diplomlara və ya müvafiq güzəştli icazələrə malik olduqlarını yoxlamaq
məqsədilə apardıqları nəzarətə tabe olur. Bu diplomlar, əgər onların qeyri-qanuni yolla alınmasına və ya
diplom sahibinin əvvəlcədən verildiyi şəxs olmadığına güman etməyə gerçək əsaslar yoxdursa,
tanınmalıdır.
(2) (l)-ci bəndə və ya qayda 1/4 – “Nəzarət qaydası”nda göstərilən üsula müvafiq olaraq
çatışmazlıqların aşkar edildiyi hallarda, nəzarəti həyata keçirən vəzifəli şəxs dərhal gəmi kapitanını və
konsulu, əgər konsul yoxdursa, yaxında olan diplomatik nümayəndəni, yaxud gəminin bayrağı altında
üzdüyü dövlətin liman hakimiyyətini müvafiq tədbirlər görmək üçün yazılı surətdə xəbərdar edir. Belə
xəbərdarlıqda aşkar edilmiş çatışmazlıqlar haqqında ətraflı məlumat və bu çatışmazlıqların insanlar, əmlak
və ya ətraf mühit üçün təhlükə yaratdığını hesab etməyə Tərəfə imkan yaradan əsaslar olmalıdır.
(3) Əgər (l)-ci bəndə müvafiq surətdə nəzarətin həyata keçirildiyi zaman qayda 1/4-ün (3)-cü bəndində
adı çəkilən çatışmazlıqlar kənar edilməyibsə və gəminin ölçüsünü, tipini, səfərinin davamiyyətini və
xarakterini nəzərə alaraq, bununla insanlar, əmlak və ya ətraf mühit üçün təhlükənin yarandığı müəyyən
edilibsə, nəzarəti həyata keçirən Tərəf, belə təhlükənin kənarlaşdırıldığını hesab etməyə imkan verəcək
qədər bu tələblər yerinə yetirilənədək, gəminin dənizə çıxmaması üçün tədbirlər görür. Görülən tədbirlərə
dair faktlar haqqında Baş katibə dərhal məlumat verilir.
(4) Bu maddəyə müvafiq surətdə nəzarətin həyata keçirildiyi zaman gəminin əsaslandırılmamış
saxlanılmasına və limandan çıxmasını təxirə salmağa yol verməmək üçün bütün lazımi tədbirlər görülür.
Əgər gəmi əsaslandırılmadan saxlanıbsa və ya limandan çıxışı təxirə salınıbsa, bununla bağlı ona dəyən
zərərin və ya ziyanın əvəzinin ödənilməsinə hüququ vardır.
(5) Bu maddə tətbiq olunur, çünki onun tətbiqi Tərəf olmayan dövlətin bayrağı altında üzmək hüququ
olan gəmilərə Tərəfin bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərdən fərqli olaraq daha əlverişli şərait
yaradılmaması üçün lazım ola bilər.
Maddə XI
Texniki əməkdaşlığa kömək
(1)
Konvensiyanın Tərəfləri Təşkilatın məsləhəti və onun köməyi ilə aşağıdakılara münasibətdə
texniki yardım göstərilməsi xahişi ilə müraciət edən Tərəfləri, milli, subregional və regional əsasa üstünlük
verməklə Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsinə bundan sonra da yardımın
göstərilməsi üçün, inkişaf etməkdə olan dövlətlərin bu cəhətdən konkret ehtiyaclarını nəzərə alaraq
dəstəkləyirlər:
(a) inzibati (administrasiya-icra orqanı) və texniki heyətin hazırlanması;
(b) dənizçilərin hazırlanması üçün tədris ocaqlarının təsis edilməsi;
(c) tədris ocaqlarının avadanlıq və tədris vəsaitləri ilə təchiz edilməsi;
(d) dəniz gəmilərində təcrübə keçilməsi də daxil olmaqla, müvafiq hazırlıq proqramlarının
hazırlanması;
(e) dənizçilərin ixtisaslarının artırılması üzrə başqa tədbirlərin görülməsi.
(2) Təşkilat öz tərəfindən müvafiq surətdə yuxarıda şərh olunan istiqamətlərdə məsləhətlər üzrə və ya
başqa beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən də Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə yuxarıda şərh olunan
istiqamətlərdə əməkdaşlığa səy göstərməkdə davam edəcəkdir.
Maddə XII
Düzəlişlər
(1) Konvensiyaya düzəlişlər aşağıda göstərilən prosedurlardan hər biri ilə aparıla bilər.
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(a) düzəlişlər Təşkilat tərəfindən baxıldıqdan sonra:
(i) Tərəfin təklif etdiyi istənilən düzəliş Baş katibə təqdim edilir, Baş katib düzəlişə baxılmazdan ən azı
altı ay əvvəl, onu Təşkilatın bütün üzvlərinə, bütün Tərəflərə və Beynəlxalq əmək bürosunun Baş
direktoruna göndərir;
(ii) belə yolla təqdim edilmiş və göndərilmiş düzəliş Təşkilatın Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsinə
baxılmaq üçün verilir;
(iii) Tərəflər, Təşkilata üzv olub-olmamasından asılı olmayaraq, Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi
Komitəsinin düzəlişlərin baxılması və təqdir edilməsi işində iştirak etmək hüququna malikdirlər;
(iv) düzəlişlər tərkibi (a) (iii) yarımbəndi ilə nəzərdə tutulduğu kimi genişləndirilmiş Dənizdə
Təhlükəsizlik Komitəsində (bundan sonra - geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsi) iştirak edən və
səs verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə təqdir edilir, bu şərtlə ki, səsvermə anında Tərəflərin ən azı
üçdə biri iştirak etsin;
(v) bu yolla təqdir edilmiş düzəlişləri Baş katib qəbul edilmək üçün bütün Tərəflərə göndərir;
(vi) maddəyə düzəliş Tərəflərin üçdə ikisi tərəfindən qəbul edildiyi tarixdə qəbul edilmiş sayılır;
(vii) Əlavəyə düzəliş qəbul edilmiş sayılır:
(1) qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilən tarixdən iki il keçdikdən sonra; və ya
(2) bir ildən az olmayan müddət keçdikdən sonra, əgər o, geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik
Komitəsində onun təqdir edilməsi üçün iştirak edən və səs verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə
müəyyənləşdirilirsə;
əgər müəyyən edilmiş müddətdə Tərəflərin üçdə birindən çoxu və ya ümumi ticarət donanması tutumu
100 registr ton və artıq olan dünya ticarət donanması gəmilərinin ümumi tutumunun 50 və daha artıq faizini
təşkil edən Tərəflər Baş katibə belə düzəlişin əleyhinə olduqlarını bəyan etsələr, düzəliş qəbul edilmiş
sayılmır;
(viii) maddəyə düzəliş onu qəbul edən Tərəflər üçün düzəlişin qəbul edildiyi tarixdən altı ay keçdikdən
sonra o Tərəflər ki, düzəlişi bu tarixdən sonra qəbul edəcəkdir, - belə Tərəfin qəbul etdiyi tarixdən altı ay
keçdikdən sonra qüvvəyə minir;
(ix) Əlavəyə düzəliş onun qəbul olunduğu hesab edilən tarixdən altı ay keçdikdən sonra bütün Tərəflər
üçün qüvvəyə minir, (a) (vii) yarımbəndinə müvafiq olaraq belə düzəlişin əleyhinə olduqlarını bəyan etmiş
və belə bəyanatı geri götürməmiş Tərəflər isə istisna təşkil edirlər. Tərəf, düzəlişin qüvvəyə minmə tarixi
müəyyənləşənə qədər, belə düzəlişi onun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq, bir ildən çox olmamaqla və
ya geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik Komitəsində düzəlişin təqdir edilməsi üçün iştirak edən və səs
verən Tərəflərin üçdə iki səs çoxluğu ilə müəyyənləşdirilən daha artıq müddətdə, tətbiq etməkdən özünü
azad edəcəyi barədə Baş katibi xəbərdar edə bilər.
(b) Konfransı çağırmaqla edilən düzəlişlər:
(1) Tərəflərin üçdə birinin dəstəklədiyi Tərəfin xahişi ilə Təşkilat Beynəlxalq əmək bürosunun Baş
direktoru ilə birlikdə və ya onun məsləhəti ilə Konvensiyaya edilən düzəlişlərə baxmaq üçün Konfrans
çağırır;
(ii) belə Konfransda iştirak edən və səs verən Tərəflərin çoxluğu - üçdə ikisi tərəfindən təqdir edilmiş
düzəliş qəbul edilmək üçün bütün Tərəflərə Baş katib tərəfindən göndərilir;
(iii) əgər Konfrans başqa qərar qəbul etməsə, düzəliş qəbul olunmuş hesab edilir və bu məqsəd üçün
(a) (vi) və (a) (vii) və ya (a) (vii) və (a) (ix) yarımbəndləri ilə nəzərdə tutulmuş prosedurların şərtlərinə
müvafiq olaraq qüvvəyə minir, həm də bu yarımbəndlərdə geniş tərkibdə Dənizdə Təhlükəsizlik
Komitəsinə istinad Konfransa istinadı bildirir.
(2) Düzəlişin qəbul edildiyi barədə və ya onun əleyhinə olan bəyanat və ya xəbərdarlıq (1) bəndinin (a)
(ix) yarımbəndinə müvafiq olaraq yazılı surətdə Baş katibə verilir, o da belə təqdimatlar və onların alınma
tarixi barədə bütün Tərəflərə məlumat verir.
(3) Baş katib qüvvəyə minən hər hansı düzəliş və hər bir düzəlişin qüvvəyə mindiyi tarix barədə bütün
Tərəflərə məlumat verir.
Maddə XIII
İmzalanma, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
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(1) Konvensiya 1978-ci il dekabr ayının 1-dən 1979-cu il noyabr ayının 30-dək Təşkilatın qərargahında
imzalanmaq üçün açıqdır, daha sonra qoşulmaq üçün açıq qalacaqdır. İstənilən dövlət aşağıdakı yolla Tərəf
ola bilər:
(a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqda qeyd-şərt olmadan imzalama;
(b) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqda qeyd-şərtlə imzalama; sonradan ratifikasiya,
qəbuletmə və ya təsdiq etməklə və ya
(c) qoşulmaqla.
(2) Ratifikasiya, qəbul etmə, təsdiqetmə və ya qoşulma müvafiq sənədi saxlamaq üçün Baş katibə təhvil
verməklə həyata keçirilir.
(3) Baş katib ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədin istənilən
imzalanması və ya saxlanılmaq üçün təhvil verilməsi və onun təhvil verildiyi tarix haqda Konvensiyanı
imzalamış və ya ona tərəfdar çıxmış bütün dövlətlərə və Beynəlxalq əmək bürosunun Baş direktoruna
məlumat verir.
Maddə
XIV
Qüvvəyə minmə
(1) Konvensiya ümumi ticarət donanması tutumu 100 və daha artıq registr ton olan dünya ticarət
donanması gəmilərinin ümumi tutumunun 50 faizindən az olmayan ən azı iyirmi beş dövlətin onu
ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqda qeyd-şərt olmadan imzaladığı, ya da XIII maddəyə uyğun
olaraq ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında müvafiq sənədləri saxlamaq üçün təhvil
verdikləri tarixdən keçən on iki ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
(2) Baş katib Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə onun qüvvəyə mindiyi
tarix barədə məlumat verir.
(3) On iki ay ərzində saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş (1) bənddə adı çəkilən ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənəd Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya hansı tarixin sonra
gələcəyindən asılı olaraq, belə sənədin saxlanılmaq üçün təhvil verildiyi tarixdən keçən üç aydan sonra
qüvvəyə minir.
(4) Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş ratifikasiya,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənəd təhvil verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra
qüvvəyə minir.
(5) Ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənəd XII maddə əsasında
Konvensiyaya düzəlişin qəbul olunduğu hesab edilən tarixdən sonra saxlanılmaq üçün təhvil verildikdə,
belə düzəlişlə olan Konvensiyaya aid edilir.
Maddə XV
Denonsasiya
(1) Konvensiyanı istənilən Tərəf həmin Tərəf üçün Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən beş il
keçdikdən sonra istənilən vaxt denonsasiya edə bilər.
(2) Denonsasiya Baş katibə yazılı xəbərdarlıq göndərmək yolu ilə həyata keçirilir, o da qalan Tərəflərə
və Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş direktoruna alman xəbərdarlıq və onun alınma tarixi, habelə
denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix haqqında məlumat verir.
(3) Denonsasiya Baş katibin bu barədə xəbərdarlıq aldığı tarixdən on iki ay keçdikdən sonra və ya
xəbərdarlıqda göstərilə bilən daha artıq müddət başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minə bilər.
Maddə XVI
Saxlanılmaq üçün təhvil vermə və qeydə alma
(1) Konvensiya saxlanılmaq üçün Baş katibə təhvil verilir, o da təsdiq edilmiş surətləri Konvensiyam
imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə göndərir.
(2) Konvensiya qüvvəyə minən kimi, Baş katib onun mətnini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə müvafiq olaraq qeydiyyat və dərc edilmək üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
Maddə XVII
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Dillər
Konvensiya ingilis, ispan, Çin, rus və fransız dillərində bir nüsxədə olmaqla imzalanmışdır, həm də
bütün mətnlər eynidir. Ərəb və alman dillərinə rəsmi tərcümələr hazırlanaraq, imzalanmış əsl nüsxə ilə
birlikdə saxlanılmağa təhvil veriləcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş şəxslər
Konvensiyanı imzaladılar.
Min doqquz yüz yetmiş səkkizinci il iyul ayının 7-də Londonda imzalanmışdır.
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Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 19 dekabr 1954-cü il tarixli Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına
qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il.
№ 278-IQ
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb etməyə
yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1997-ci il fevralın 18-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Gürcüstan Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin
ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının alınması haqqında Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 15 aprel 1997-ci il.
№ 265-IQ
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Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Konsulluq Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında 1996-cı il dekabrın 23-də Tbilisi şəhərində
imzalanmış Konsulluq Konvensiyası təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 7 mart 1997-ci il.
№ 254-IQ
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Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 1995-ci il iyunun 6-da Bakı şəhərində
imzalanmış Konsulluq konvensiyası təsdiq edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 4 fevral 1997-ci il
№ 236-IQ
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Asiya və Sakit Okean dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi
dərəcələrin tanınması barədə Regional Konvensiyaya qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Asiya və Sakit Okean dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında
diplomların və elmi dərəcələrin tanınması barədə 1983-cü il 16 dekabr tarixli Regional Konvensiyaya
qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 iyul 1996-cı il.
№ 142-IQ.

Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in
Asia and the Pacific 1983
Bangkok, 16 December 1983
Preamble
The States of Asia and the Pacific, Parties to this Convention,
Guided by a common will to strengthen the bonds by which geography and history have linked
them,
Recalling that, as stated in the Constitution of UNESCO, the purpose of the organization is to
contribute to peace and security by promoting collaboration among nations through education, science and
culture..:',
Mindful, of the need to intensify their cultural exchanges with a view to faciliting the economic,
social, cultural and technological development of each and all of the countries of the region of Asia and the
Pacific and to promoting peace there,
Anxious in particular to strengthen and extend their collaboration with a view to making optimum
use of their potential so as to encourage the advance of knowledge and continually improve the quality of
higher education and convinced that, within the framework of such collaboration, the recognition of studies,
diplomas and degrees in higher education, by allowing students and specialists to move freely, constitutes
a prerequisite for accelerating the development of the region, which demands the training and full
employment of increasing numbers of scientists, technicians and specialists,
Convinced that the great diversity of the cultures and higher education systems existing in the Asia
and the Pacific region constitutes an exceptional resource and anxious to enable their peoples to take full
advantage of this cultural resource by faciliting access for the nationals of each Contracting State, in
particular its students, teachers, researchers and members of the professions, to the educational resources
of the other Contracting States by authorizing them to continue their training and research in the higher
educational institutions of the other States, with due regard for their domestic legislation,
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Recognizing also the substantial diversity which exists in the region in educational traditions and
systems, in traditions and requirements for professional practice and in constitutional, legal and
administrative arrangements,
Recalling also that many Contracting States have already concluded bilateral or subregional
agreements on equivalence and recognition among themselves, but desirous, after making efforts at bilateral
and subregional level and strengthening such efforts, of extending their collaboration to the whole region
of Asia and the Pacific,
Considering that because of the diversity and complexity of courses it may not always be feasible
to establish between diplomas or degrees of different countries, or even of different higher educational
institutions in the same country, an equivalence based on the notion of a strict equality of value and that,
for the purposes of authorization to move on to further stages of study, recourse should be had to a method
of recognition of studies which, in the interests of both social and international mobility, allows of
evaluating the level of competence reached, consideration being given to the learning attested by the
diplomas or degrees obtained and to any other experience regarded by the authorities concerned as
guaranteeing that competence,
Considering that the recognition by all the Contracting states of studies, certificates, diplomas and
degrees obtained in any one of them is calculated to develop the mobility of persons and the exchange of
ideas, knowledge and scientific and technological experience,
Noting that this recognition constitutes one of the conditions necessary for:
1. enabling means of education existing in their territories to be used effectively as possible for the
common good,
2. ensuring that teachers, students, research workers and members of the professions have greater
mobility,
3. alleviating the difficulties encountered on their return by persons who have been trained abroad,
Desiring as to ensure that studies, certificates, diplomas and degrees are recognized as widely as
possible, taking into account the principles of the promotion of lifelong education, the democratization of
education, and the adoption and application of an education policy allowing for structural, economic,
technological and social changes and suited to the cultural context of each country,
Determined to sanction and organize their future collaboration in these matters by means of a
convention which will be the starting point for concerted dynamic action taken in particular by means of
national, bilateral, subregional and multilateral machinery already existing or set up for the purpose,
Mindful that the ultimate objective set by the General Conference of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural organization consists in 'preparing an international convention on the
recognition and the validity of degrees, diplomas and certificates issued by establishments of higher
learning and research in all countries,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
I. DEFINITIONS
Article 1
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1. For the purpose of this Convention, the 'recognition' of a foreign certificate, diploma or degree
of higher education means its acceptance by the competent authorities of a Contracting State and the
granting to the holder of the rights enjoyed by persons possessing a national certificate, diploma or degree
with which the foreign one is assessed as comparable by competent authorities within the Contracting State.
Such rights extend to either the pursuit of studies or the practice of a profession, or both, according to the
applicability of the recognition.
(a) Recognition of a certificate, diploma or degree with a view to undertaking or pursuing studies
at the higher level shall entitle the holder to be considered for admission to the higher educational and
research institutions situated in any Contracting State under the same conditions as those applying to
holders of a comparable certificate, diploma or degree issued in the Contracting State concerned. Such
recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with
any conditions (other than those relating to the holding of a diploma or degree) which may be required for
admission by the higher educational or research institution concerned in the State granting such recognition.
(b) Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to the practice of a profession
constitutes recognition that the holder has received-the technical training required for the practice of that
profession. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from
complying with any other conditions for the practice of the profession concerned which may be laid down
by the competent governmental or professional authorities of Contracting States concerned.
(c) However, recognition of a certificate, diploma holder in another Contracting State to more rights
than he would enjoy in the country in which it was conferred.
2. For the purposes of this Convention:
(a) 'secondary education' means that stage of studies of any kind which follows primary or
elementary education and the aims of which may include the preparing of pupils for access to higher
education';
(b) 'higher education' means all education, training or research at post-secondary level.
3. For the purposes of this Convention 'partial studies' means periods of study or training which,
although not constituting a complete course of study, are such that they add significantly to the acquisition
of knowledge or skills.
II. AIMS
Article 2
1. The Contracting States intend to contribute through their joint action to the promotion of the
active co-operation of all the nations of the Asia and the Pacific region in the cause of peace and
international understanding and to the development of more effective collaboration with other Members
States of UNESCO with regard to a more comprehensive use of their educational, technological and
scientific potential.
2. The Contracting States solemnly declare their firm resolve to co-operate closely within the
framework of their legislative and constitutional structures with a view to:
(a) enabling the educational and research resources available to them to be used as effectively as
possible in the interests of all Contracting States, and, for this purpose:
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(i) making their higher educational institutions as widely accessible as possible to students or
researchers from any of the Contracting States;
(ii) recognizing the studies, certificates, diplomas and degrees of such persons;
(iii) elaborating and adopting terminology and evaluation criteria that are as similar as possible in
order to facilitate the application of a system capable of ensuring the comparability of credits, subjects of
study, certificates, diplomas and degrees, and of the conditions of access to higher education;
(iv) adopting a dynamic approach in matters of admission to further stages of study, bearing in
mind knowledge acquired, as attested by certificates, diplomas and degrees, and also the individual's other
relevant qualifications, so far as these may be deemed acceptable by competent authorities;
(v) adopting flexible criteria for the evaluation of partial studies, based on the educational level
reached and on the content of the courses taken, bearing in mind the interdisciplinary character of
knowledge at higher educational levels;
(vi) establishing and improving the system for the exchange of information regarding the
recognition of studies, certificates, diplomas and degrees;
(b) constantly improving curricula in the Contracting States and methods of planning and
promoting higher education, including harmonization of the conditions of access to higher education on the
basis of not only the requirements for economic, social and cultural development, the policies of each
country and also the objectives that are set out in the recommendations made by the competent organs of
the United Nations Educational, Scientific and Cultural organization concerning the continuous
improvement of the quality of education, the promotion of lifelong education and the democratization of
education, but also the aims of the full development of the human personality and of understanding,
tolerance and friendship among nations and in general all aims concerning human rights assigned to
education by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights
and the UNESCO Convention against Discrimination in Education;
(c) promoting regional and worldwide co-operation in the matter of comparability and recognition
or equivalence of studies and academic qualifications.
3. The Contracting States agree to take all feasible steps at the national, bilateral and multilateral
levels, in particular by means of bilateral, subregional, regional or other agreements, arrangements between
universities or other higher educational institutions and arrangements with the competent national or
international organizations and other bodies, with a view to the progressive attainment of the goals defined
in the present article.
III. UNDERTAKINGS FOR IMMEDIATE APPLICATION
Article 3
1. The Contracting States agree to take all feasible steps to give recognition, as defined in Article
1, paragraph 1(a), to secondary school Leaving certificates and other diplomas issued in the other
contracting States that grant access to higher education with a view to enabling the holders to undertake
studies in institutions of higher education situated in the respective territories of the Contracting States.
2. However, admission to a given educational institution may, without prejudice to the provisions
of Article 1, paragraph 1(a), be dependent on the availability of places and also on the conditions concerning
linguistic knowledge required in order profitably to undertake the studies in question.
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Article 4
1. The Contracting States agree to take all feasible steps with a view to:
(a) giving recognition as defined in Article 1, paragraph 1(a), to certificates, diplomas and degrees
with a view to enabling the holders to pursue advanced studies and training and undertake research in the
institutions of higher education situated in their territory;
(b) defining, so far as possible, the procedure applicable to the recognition, for the purpose of the
poursuit of studies, of the partial studies pursued in higher educational institutions situated in the other
Contracting States.
2. The provisions of Article 3, paragraph 2, above shall apply to the cases covered by this article.
Article 5
The Contracting States agree to take all feasible steps to ensure that certificates, diplomas or degrees
issued by the competent authorities of the other Contracting States are effectively recognized for the
purpose of practising a profession within the meaning of Article 1, paragraph 1 (b).
Article 6
Where decisions relating to admission to educational institutions and to credit for partial studies or
entry to professional practice in the territory of a Contracting State are outside the control of the State, it
shall transmit the text of the Convention to the institutions and authorities concerned and use its best
endeavours to obtain the acceptance by them of the principles stated in sections II and III of the Convention.
Article 7
1. Considering that recognition refers to the studies followed and the certificates, diplomas or
degrees obtained in the recognized institutions of a given Contracting State, any person, of whatever
nationality or political or legal status, who has followed such studies or obtained such certificates, diplomas
or degrees shall be entitled to benefit from the provisions of Articles 3, 4 and 5 above.
2. Any national of a Contracting State who has obtained in the` territory of a non-Contracting State
one or more certificates, diplomas or degrees comparable to those defined in Articles 3, 4, and 5 above may
avail himself of those provisions which are applicable, on condition that his certificates, diplomas or
degrees have been recognized in his home country and in the country in which he wishes to continue his
studies.
IV. MACHINERY FOR IMPLEMENTATION
Article 8
The Contracting States shall undertake to work for the attainment of the objectives defined in
Article 2 and shall make their best efforts to ensure that the undertakings set forth in Articles 3, 4, 5 and 6
above are put into-effect by means of:
(a) national bodies;
(b) the Regional Committee defined in Article 10 hereafter;
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(c) bilateral or subregional bodies.
Article 9
1. The Contracting States recognize that the attainment of the goals and the execution of the
undertakings defined in this Convention will require, at the national level, close co-operation and coordination of the efforts of a great variety of national authorities, whether governmental or nongovernmental, particulary universities, validating bodies and other educational institutions. They therefore
agree to entrust the study of the problems involved in the application of this Convention to appropriate
national bodies with which all the sectors concerned will be associated and which will propose appropriate
solutions. The Contracting States will furthermore take all feasible measures required to speed up the
effective functioning of these national bodies.
2. The Contracting States shall co-operate with each other to collect all information of use to them
in their activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education and other academic
qualifications.
3. Every national body shall have it disposal the necessary means to enable it either to collect,
process and file all information of use to it in its activities relating to studies, diplomas and degrees in higher
education, or to obtain the information it requires in this connection at short notice from a separate national
documentation center.
Article 10
1. A Regional Committee composed of representatives of the governments of Contracting States is
hereby set up. Its secretariat is entrusted to the Director General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
2. The function of the Regional Committee shall be to promote the application of this Convention.
It shall receive and examine the periodic reports which the Contracting States shall communicate to it on
the progress made and obstacles encoutered by them in the application of the Convention and also the
studies carried out by its secretariat on the said Convention. The Contracting States undertake to submit a
report to the Committee at least once every two years. Another function of the Regional Committee shall
be to promote the collection, dissemination and exchange, among the states of the region, of information
and documentation concerning studies, diplomas and degrees in higher education.
3. The Regional Committee shall, where appropriate, address to the Contracting States
recommendations of a general or individual character concerning the application of this Convention.
Article 11
1. The Regional Committee shall elect its Chairman for each session and adopt its Rules of
Procedure. It shall meet in ordinary session at least every two years. The Committee shalt meet for the first
time three months after the sixth instrument of ratification, approval or acceptance has been deposited.
2. The secretariat of the Regional Committee shalt prepare the agenda for the meetings of the
Committee, in accordance with the instructions it receives from the Committee and the provisions of the
Rules of Procedure. It shall help national bodies to obtain the information needed by them in their activities.
V. DOCUMENTATION
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Article 12
1. The Contracting States shall engage in exchanges of information and documentation pertaining
to studies, certificates, diplomas and degrees in higher education and other academic qualifications.
2. They shall endeavour to promote the development of methods and machinery for collecting,
processing, classifying and disseminating all the necessary information pertaining to the recognition of
studies, certificates, diplomas and degrees in higher education, taking into account existing methods and
machinery as well as information collected by national, regional, subregional and international bodies, in
particular the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
VI. CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Article 13
The Regional Committee shall make all the appropriate arrangements for associating with its
efforts, for the purpose of ensuring that this Convention is applied as fully as possible, the competent
international governmental and nongovernmental organizations.
VII. INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION UNDER THE AUTHORITY OF MORE
THAN ONE STATE
Article 14
1. The provisions of this Convention apply to studies pursued at, and the certificates, diplomas and
degrees obtained from, any institution of higher education under the authority of a Contracting State, even
when this institution is situated outside its territory.
2. When an institution of higher education is under the authority of a number of States, not all of
which are contracting Parties to this Convention, it shall be the responsibility of the Contracting States
concerned to obtain the assent of the no Contracting State or States in question to the full and unrestricted
application of the Convention to the institution in question, and to inform the Director-General accordingly
by depositing with him an official statement to that effect.
VIII. RATIFICATION, APPROVAL, ACCEPTANCE, ACCESSION AND ENTRY INTO
FORCE
Article 15
This Convention shall be open for signature and ratification, approval or acceptance by the States
of the Asia and the Pacific region, which has been invited to take part in the Diplomatic Conference,
entrusted with the adoption of, this Convention.
Article 16
1. Other States which are members of the United Nations, of one of the Specialized Agencies or of
the International Atomic Energy Agency or which are Parties to the Statute of the International Court of
Justice may be authorized to accede to this Convention.
2. Any request to this effect shall be communicated the Director General of the of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural organization who shall transmit it to the Contracting States at
least three months before the meeting of the ad hoc committee referred to in paragraph 3 of this article.
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3. The Contracting States shall meet as an ad hoc committee comprising one representative for each
Contracting State, with an express mandate from his government to consider such a request. In such cases,
the decision of the committee shall require a two thirds majority of the Contracting States.
4. This procedure shall apply only when the Convention has been ratified, approved or accepted by
a least six of the States referred to in Article 15.
Article 17
Ratification, approval or acceptance of this Convention or accession to it shall be effected by
depositing an instrument of ratification, approval, acceptance or accession with the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Article 18
This Convention shall enter into force one month after the second instrument of ratification,
approval or acceptance has been deposited, but solely with respect to the States which have deposited their
instruments of ratification, approval or acceptance. It shall enter into force for each other State one month
after that State has deposited its instrument of ratification, approval, acceptance or accession.
Article 19
1. The Contracting States shall have the right to denounce this Convention.
2. The denunciation shall be signified by an instrument in writing deposited with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the instrument of denunciation has been
received. However, persons having benefited from the provisions of this Convention who may be pursuing
studies in the territory of the State denouncing the Convention will be able to complete the course of studies
they have begun.
Article 20
Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or
implementation of the Convention shall be settled through consultation between the Contracting Parties
concerned.
Article 21
This Convention shall not affect in any way the treaties and conventions already in force between
the Contracting States or the national legislation adopted by them in so far as such treaties, conventions and
legislation offer greater advantages than those provided for in the Convention.
Article 22
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall
inform the Contracting States and the other States mentioned in Articles 15 and 16 above and also the
United Nations of the deposit of all the instruments of ratification, approval or acceptance referred to in
Article 17, accession referred to in Article 16 or official statements referred to in Article 14, as well as of
the denunciations provided for in Article 19 of this Convention.
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Article 23
In conformity with Article 102 of the United Nations Charter, this Convention shall be registered
with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization.
IN FAITH WHEREOF the undersigned representatives, being duly authorized thereto, have signed
this Convention.
Done at Bangkok, this sixteenth day of December 1983, in the Chinese, English, French and
Russian languages, the four texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in
the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall
be sent to all the States referred to in Articles 15 and 16 and to the United Nations.
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Avropa regionu dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin
tanınması barədə Konvensiyaya qoşulmaq haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Avropa regionu dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında
diplomların və elmi dərəcələrin tanınması barədə 1979-cu il 21 dekabr tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 iyul 1996-cı il.
№ 143-IQ.

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in
the States belonging to the Europe Region 1979
Paris, 21 December 1979
Preamble
The States of the Europe Region, Parties to this Convention,
Recalling that, as the General Conference of UNESCO has noted on several occasions in its
resolutions concerning European co-operation, `the de-velopment of co-operation between nations in the
fields of education, science, culture and communication, in accordance with the principles set out in
UNESCO Constitution, plays an essential role in the promotion of peace and international understanding',
Conscious of the close relationship that exists between their cultures, despite their diversity of
languages and the differences in economic and social systems, and desiring to strengthen their co-operation
in the field of education and training in the interests of the well-being and lasting prosperity of their peoples,
Recalling that the States meeting in Helsinki expressed, in the Final Act of the Conference on
Security and Co-operation in Europe (1 August 1975), their intention `to improve access, under mutually
acceptable conditions, for students, teachers and scholars of the participating States to each other's
educational, cultural and scientific institutions ... in particular by ... arriving at the mutual recognition of
academic degrees and diplomas either through governmental agreements, where necessary, or direct
arrangements between universities and other institutions of higher learning and research', and also by
`promoting a more exact assessment of the problems of comparison and equivalence of academic degrees
and diplomas',
Recalling that, with a view to promoting the attainment of these objectives, most of the Contracting
States have already concluded bilateral or subregional agreements among themselves concerning the
equivalence or recognition of diplomas ; but desiring, while pursuing and intensifying their efforts at the
bilateral and subregional levels, to extend their co-operation in this field to the whole Europe Region,
Convinced that the great diversity of higher education systems in the Europe Region constitutes an
exceptionally rich cultural asset which should be preserved, and desiring to enable all their peoples to
benefit fully from this rich cultural asset by facilitating access by the inhabitants of each Contracting State
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to the educational resources of the other Contracting States, more especially by authorizing them to
continue their education in higher educational institutions in those other States,
Considering that, to authorize admission to further stages of study, the concept of the recognition of
studies should be employed, a concept which in a context of social and international mobility, makes it
possible to evaluate the level of education reached bearing in mind knowledge acquired, as attested by
diplomas and degrees obtained and also the individual's other relevant qualifications, so far as these may
be deemed acceptable by competent authorities,
Considering that the recognition by all the Contracting States of studies, certificates, diplomas and
degrees obtained in any one of them is intended to' develop the international mobility of persons and the
exchange of ideas, knowledge and scientific and technological experience, and that it would be desirable
to accept foreign students into establishments of higher education on the understanding that recognition of
their studies or diplomas shall at no time confer on them greater rights than those enjoyed by national
students,
Noting that this recognition constitutes one of the conditions necessary for:
1. Enabling means of education existing in their territories to be used as effectively as possible,
2. Ensuring that teachers, students, research workers and professional workers have greater mobility,
3. Alleviating the difficulties encountered on their return by persons who have been trained or
educated abroad,
Desiring to ensure that studies, certificates, diplomas and degrees are recognized as widely as
possible, taking into account the principles of the promotion of lifelong education, the democratization of
education, and the adoption and application of an education policy allowing for structural, economic,
technological and social changes and suited to the cultural context of each country,
Determined to sanction and organize their future collaboration in these matters by means of a
convention which will be the starting point for concerted dynamic action taken in particular by means of
national, bilateral, subregional and multilateral machinery already existing or that may be deemed
necessary.
Mindful that the ultimate objective set by the General Conference of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization consists in `preparing an International Convention on the Recognition
and the Validity of Degrees, Diplomas and Certificates issued by establishments of Higher Learning and
Research in all Countries',
Have agreed, as follows:
I. Definitions
Article 1
1. For the purpose of this Convention, the `recognition' of a foreign certificate, diploma or degree of
higher education means its acceptance as a valid credential by the competent authorities in a Contracting
State and the granting to its holder of rights enjoyed by persons who possess a national certificate, diploma
or degree with which the foreign one is assessed as comparable.
Recognition is further defined as follows:
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(a) Recognition of a certificate, diploma or degree with a view to undertaking or pursuing studies at
the higher level shall enable the holder to be considered for entry to the higher educational and research
institutions of any Contracting State as if he were the holder of a comparable certificate, diploma or degree
issued in the Contracting State concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign
certificate, diploma or degree from complying with the conditions (other than those relating to the holding
of a diploma) which may be required for admission to the higher educational or research institution
concerned of the receiving State.
(b) Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to the practice of a profession
is recognition of the professional preparation of the holder for the practice of the profession concerned,
without prejudice, however, to the legal and professional rules or procedures in force in the Contracting
States concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree
from complying with any other conditions for the practice of the profession concerned which may be laid
down by the competent governmental or professional authorities.
(c)Recognition of a certificate, diploma or degree should not, however, entitle the holder to more
rights in another Contracting State' than he would enjoy in the country in which the certificate, diploma or
degree was awarded.
2. For the purposes of this Convention, `partial studies' means periods of study or training which
while not constituting a complete course are such that they add significantly to the acquisition of knowledge
or skills.
II. Aims
Article 2
1. The Contracting States intend to contribute through their joint action both to the promotion of the
active co-operation of all the countries of the Europe Region in the cause of peace and international
understanding, and to the development of more effective collaboration with other Member States of
UNESCO with regard to a better use of their educational, technological and scientific potential.
2. The Contracting States solemnly declare their firm resolve to co-operate closely within the
framework of their legislation and constitutional structures, as well as within the framework of existing
intergovernmental agreements, with a view to:
(a) Enabling, in the interest of the Contracting States, and consistent with their general policy for
educational provision and administrative procedures, the best use of their available education and research
resources, and for this purpose
(i) to make their higher educational institutions as widely accessible as possible to students or
researchers from any of the Contracting States;
(ii) to recognize the studies, certificates, diplomas and degrees of such persons;
(iii) to examine the possibility of elaborating and adopting similar terminology and evaluation criteria
which would facilitate the application of a system which will ensure the comparability of credits, subjects
of study and certificates, diplomas and degrees;
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(iv) to adopt a dynamic approach in matters of admission to further stages of study, bearing in mind
knowledge acquired, as attested by certificates, diplomas and degrees, and also the individual's other
relevant qualifications, so far as these may be deemed acceptable by competent authorities ;
(v) to adopt flexible criteria for the evaluation of partial studies, based on the educational level
reached and on the content of the courses taken, bearing in mind the interdisciplinary character of
knowledge at the higher educational level;
(vi) to improve the system for the exchange of information regarding the recognition of studies,
certificates, diplomas and degrees;
(b) Constantly improving curricula in the Contracting States and methods of planning and promoting
higher education, on the basis of not only the requirements for economic, social and cultural development,
the policies of each country and also the objectives that are set out in the recommendations made by the
competent organs of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concerning the
continuous improvement of the quality of education, the promotion of lifelong education and the
democratization of education, but also the aims of the full development of the human personality and of
understanding, tolerance and friendship among nations and in general all aims concerning human rights
assigned to education by the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations International
Covenants on Human Rights and the UNESCO Convention Against Discrimination in Education.
(c) Promoting regional and world-wide co-operation for the solution of the `problems of comparison
and equivalence between academic degrees and diplomas'. .. as well as for recognition of studies and
academic diplomas.
3. The Contracting States agree to take all feasible steps at the national, bilateral and multilateral
levels, in particular by means of bilateral, subregional, regional or other agreements, arrangements between
universities or other higher educational institutions and arrangements with the competent national or
international organizations and other bodies, with a view to the progressive attainment by the competent
authorities concerned of the goals defined in the present article.
III. Undertakings for immediate application
Article 3
1. The Contracting States in addition to any obligations of governments, agree to take all feasible
steps with a view to encouraging the competent authorities concerned to give recognition, as defined in
Article 1, paragraph 1 to secondary school leaving certificates and other diplomas issued in the other
Contracting States that grant access to higher education with a view to enabling the holders to undertake
studies in institutions of higher education situated in the respective territories of the Contracting States.
2. Without prejudice to the provisions of Article 1, paragraph 1(a), however, admission to a given
higher educational institution may also be dependent upon the availability of places and the qualifications
concerning linguistic knowledge required in order profitably to undertake the studies in question.
Article 4
1. The Contracting States, in addition to any obligations of governments, agree to take all feasible
steps with a view to encouraging the competent authorities concerned to:
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(a) give recognition as defined in Article 1, paragraph I to certificates, diplomas and degrees with a
view to enabling the holders to pursue advanced studies and training and undertake research in their
institutions of higher education ;
(b) define, so far as possible, the procedure applicable to the recognition, for the purpose of the
pursuit of studies, of the partial studies pursued in higher educational institutions situated in the other
Contracting States.
2. The provisions of Article 3, paragraph 2 above shall apply to the cases covered by this article.
Article 5
The Contracting States, in addition to any obligations of governments, agree to take all feasible steps
with a view to encouraging the competent authorities concerned to give recognition to the certificates,
diplomas or degrees issued by the competent authorities of the other Contracting States for the purpose of
practicing a profession within the meaning of Article 1, paragraph 1(b).
Article 6
Where admission to educational institutions in the territory of a Contracting State is outside the
control of that State, it shall transmit the text of the Convention to the institutions concerned and use its
best endeavours to obtain the acceptance by the latter of the principles stated in Sections II and III of the
Convention.
Article 7
1. Considering that recognition refers to the studies followed and the certificates, diplomas or degrees
obtained from institutions approved by the competent authorities concerned in the Contracting State in
which the certificates, diplomas, or degrees were obtained, any person, of whatever nationality or political
or legal status, who has followed such studies and obtained such certificates, diplomas or degrees shall be
eligible for consideration to benefit from the provisions of Articles 3, 4 and 5.
2. Any national of a Contracting State who has obtained in the territory of a non-Contracting State
one or more certificates, diplomas or degrees comparable to those defined in Articles 3, 4 and 5 may avail
himself of those provisions which are applicable, on condition -that his certificates, diplomas or degrees
have been recognized in his home country and in the country in which he wishes to continue his studies.
IV. Machinery for implementation
Article 8
The Contracting States shall undertake to work for the attainment of the objectives defined in Article
2 and shall make their best efforts to ensure that the undertakings set forth in Articles 3, 4, 5 and 6 above
are put into effect by means of:
(a) national bodies;
(b) the Regional Committee defined in Article 10;
(c) bilateral or subregional bodies.
Article 9
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1. The Contracting States recognize that the attainment of the goals and the execution of the
undertakings defined in this Convention will require, at the national level, close co-operation and coordination of the efforts of a great variety of national authorities, whether governmental or nongovernmental, particularly universities, validating bodies and other educational institutions. They therefore
agree to entrust the study of the problems involved in the application of this Convention to appropriate
national bodies, with which all the sectors concerned will be associated and which will be empowered to
propose appropriate solutions. The Contracting States will furthermore take all feasible measures required
to speed up the effective functioning of these national bodies.
2. The Contracting States shall co-operate with the competent authorities of another Contracting
State especially by enabling them to collect all information of use to them in their activities relating to
studies, diplomas and degrees in higher education.
3. Every national body shall have at its disposal the necessary means to enable it either to collect,
process and file all information of use to it in its activities relating to studies, diplomas and degrees in higher
education, or to obtain the information it requires in this connection at short notice from a separate national
documentation center.
Article 10
1. A regional committee composed of representatives of the governments of the Contracting States
is hereby set up. Its Secretariat is entrusted to the Director-General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
2. Non-Contracting States of the Europe Region which have been invited to take part in the
diplomatic conference entrusted with the adoption of this Convention shall be able to participate in the
meetings of the Regional Com-mittee.
3. The function of the Regional Committee shall be to promote the application of this Convention. It
shall receive and examine the periodic reports which the Contracting States shall communicate to it on the
progress made .and the obstacles encountered by them in the application of the Convention and also the
studies carried out by its Secretariat on the said Convention. The Contracting States undertake to submit a
report to the Committee at least once every two years.
4. The Regional Committee shall, where appropriate, address to the Contracting States
recommendations of a general or individual character concerning the application of this Convention.
Article 11
1. The Regional Committee shall elect its Chairman for each session and adopt its Rules of
Procedure. It shall meet in ordinary session at least every two years. The Committee shall meet for the first
time three months after the sixth instrument of ratification or accession has been deposited.
2. The Secretariat of the Regional Committee shall prepare the agenda for the meetings of the
Committee, in accordance with the instructions it receives from the Committee and the provisions of the
Rules of Procedure. It shall help national bodies to obtain the information needed by them in their activities.
V. Documentation
Article 12
2549

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. The Contracting States shall engage in exchanges of information and docu-mentation pertaining
to studies, certificates, diplomas and degrees in higher education.
2. They shall endeavour to promote the development of methods and machinery for collecting,
processing, classifying and disseminating all the necessary information pertaining to the recognition of
studies, certificates, diplomas and degrees in higher education, taking into account existing methods and
machinery as well as information collected by national, regional, subregional and international bodies, in
particular the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
VI. Co-operation with international organizations
Article 13
The Regional Committee shall make all the appropriate arrangements for associating with its efforts,
for the purpose of ensuring that this Convention is applied as fully as possible, the competent international
governmental and non-governmental organizations. This applies particularly to the intergovernmental
institutions and agencies vested with responsibility for the application of sub regional conventions or
agreements concerning the recognition of diplomas and degrees in the States belonging to the Europe
Region.
VII. Institutions of higher education under the authority of a Contracting State but situated outside
its territory
Article 14
The provisions of this Convention shall apply to studies pursued at, and to certificates, diplomas and
degrees obtained from, any institution of higher education under the authority of a Contracting State, even
when this insti-tution is situated outside its territory, provided that the competent authorities in the
Contracting State in which the institution is situated have no objections.
VIII. Ratification, accession and entry into force
Article 15
This Convention shall be open for signature and ratification by the States of the Europe Region which
have been invited to take part in the diplomatic conference entrusted with the adoption of this Convention
as well as by the Holy See.
Article 16
1. Other States which are members of the United Nations, of one of the Specialized Agencies or of
the International Atomic Energy Agency or which are Parties to the Statute of the International Court of
Justice may be authorized to accede to this Convention.
2. Any request to this effect shall be communicated to the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization who shall transmit it to the Contracting States at least
three months before the meeting of the ad hoc committee referred to in paragraph 3 of this article.
3. The Contracting States shall meet as an ad hoc committee comprising one representative for each
Contracting State, with an express mandate from his government to consider such a request. In such cases,
the decision of the committee shall require a two-thirds majority of the Contracting States.
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4. This procedure shall apply only when the Convention has been ratified by at least 20 of the States
referred to in Article 15.
Article 17
Ratification of this Convention or accession to it shall be effected by depositing an instrument of
ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization.
Article 18
This Convention shall enter into force one month after the fifth instrument of ratification has been
deposited, but solely with respect to the States which have deposited their instruments of ratification. It
shall enter into force for each other State one month after that State has deposited its instrument of
ratification or accession.
Article 19
1. The Contracting States shall have the right to denounce this Convention.
2. The denunciation shall be signified by an instrument in writing deposited with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the instrument of denunciation has been
received. However, persons having benefited from the provisions of this Convention who may be pursuing
studies in the territory of the State denouncing the Convention will be able to complete the course of studies
they have begun.
Article 20
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall
inform the Contracting States and the other States mentioned in Articles 15 and 16 and also the United
Nations of the deposit of all the instruments of ratification or accession referred to in Article 17 and the
denunciations provided for in Article 19 of this Convention.
Article 21
In conformity with Article 102 of the United Nations Charter, this Convention shall be registered
with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, being duly authorized, have signed this
Convention.
Done at Paris, this 21st day of December 1979, in the English, French, Russian and Spanish
languages, the four texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall be
sent to all the States referred to in Articles 15 and 16 and to the United Nations.
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Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında Konsulluq Konvensiyasının
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında 1996-cı il aprelin 10-də
İslamabad şəhərində imzalanmış Konsulluq Konvensiyası təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 25 iyun 1996-cı il.
№ 132-IQ.
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında ikiqat
vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlirlərə görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın
qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında ikiqat
vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlirlərə görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında 1996-cı il aprelin 10-da İslamabad şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri 25 iyun 1996-cı il.
№ 133-IQ.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ
PAKİSTAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA
İKİQAT VERGİYƏ CƏLB ETMƏYƏ YOL VERİLMƏMƏSİ,
GƏLİRLƏRƏ VƏ VERGİLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİNDƏN
YAYINMANIN QARŞISININ
ALINMASI HAQQINDA
KONVENSİYA
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti ikiqat vergiyə cəlb
etməyə yol verilməməsi, gəlirlərə görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya bağlamağı arzulayaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
MADDƏ 1
Konvensiyanin tətbiq edildiyi şəxslər
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə
tətbiq olunur.
MADDƏ 2
Konvensiyanın şamil edildiyi vergi növləri
1. Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətin və ya onun ərazi-inzibati bölmələrinin, yerli hakimiyyət
orqanlarının alınma qaydasından asılı olmayaraq, gəlirlərə görə alınan vergilərə tətbiq olunur.
2. Daşınar və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirdən vergi və
müəssisələr tərəfindən verilən əmək haqqının və ya məvacibin ümumi məbləğindən tutulan vergilər də
daxil olmaqla, gəlirlərin ümumi məbləğindən, yaxud onların ayrı-ayrı elementlərindən tutulan bütün
vergilər gəlirə görə vergilər hesab edilir.
3. Konvensiyanın şamil edildiyi mövcud vergilər əsasən bunlardır:
a) Azərbaycan Respublikasında
i)
hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən vergi
ii)
fiziki şəxslərdən alınan gəlir vergisi
iii)
torpaq vergisi
(burada və sonra “Azərbaycan vergisi” adlanır)
b) Pakistan İslam Respublikasında
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i)
ii)
iii)

gəlirdən vergi
supervergi
əlavə yığım
(burada və sonra “Pakistan vergisi” adlanır)
4. Konvensiya, onun imzalandığı tarixdən sonra, Razılığa gələn Dövlətlər tərəfindən mövcud olan
vergilərə əlavə olaraq, yaxud onların əvəzinə tutulan bütün eyni cür və ya oxşar vergilərə də tətbiq edilir.
Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları onların vergi qanunvericiklərində edilən hər bir
əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birinə məlumat verməlidirlər.
MADDƏ 3
Ümumi təriflər
1. Bu Konvensiyada, kontekst başqa cür tələb etmirsə, aşağıdakı təriflər qəbul olunur:
a) “Azərbaycan Respublikası”- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyən edilmiş
mənada Azərbaycan Respublikasının ərazisi deməkdir, ona hüdudlarında Azərbaycanın suveren
hüquqlarının dəniz dibi, yerin təki və təbii resurslara münasibətdə həyata keçirilə biləcəyi istənilən dəniz
sahəsi, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən
edilmiş və ya bundan sonra müəyyən edilə biləcək istənilən sahə aiddir;
b) “Pakistan” termini coğrafi mənada istifadə olunaraq, Pakistan İslam Respublikasının
Konstitusiyasında müəyyən edildiyi mənada “Pakistan” deməkdir və Pakistanın ərazi sularının
hüdudlarından kənarda olan, Pakistanın qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq
hüdudlarında Pakistanın dəniz dibinin, yerin təkinin təbii resurslarına münasibətdə öz suveren hüquqlarını
həyata keçirdiyi istənilən sahədir.
v) “şəxs”- hər hansı fiziki şəxs şirkət, və ya hər hansı şəxslər qrupunu bildirir;
q) “şirkət”- vergi məqsədləri üçün korporativ qurum, hər hansı korporativ birlik və ya digər təşkilatı
bildirir;
ğ) “Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi” və “Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsi”- müvafiq
olaraq Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni və Razılığa gələn digər
Dövlətin rezidenti tərəfindən idarə olunan müəssisəni bildirir;
d)
“Razılığa gələn Dövlət” və “Razılığa gələn digər Dövlət” - kontekstdən asılı olaraq
Azərbaycan Respublikasını və ya Pakistan İslam Respublikasını bildirir;
e) “beynəlxalq daşımalar”- dəniz və ya hava gəmisi, yalnız razılığa gələn həmin Dövlətdə yerləşən
məntəqələr arasında istifadə edildiyi hallar istisna olunmaqla, faktiki rəhbər orqanı Razılığa gələn
Dövlətlərdən birində yerləşən müəssisə tərəfindən istifadə edilən dəniz və ya hava gəmisi ilə bütün
daşımaları bildirir;
ə) “səlahiyyətli orqanlar”:
i)
Azərbaycanda Maliyə Nazirliyi və ya onun səlahiyyətli nümayəndələrini;
ii)
Pakistanda Gəlirlər üzrə Mərkəzi İdarəni və ya onun səlahiyyətli nümayəndələrini
bildirir.
j) “milli şəxs”- vətəndaşı olan hər hansı fiziki şəxs, habelə Razılığa gələn Dövlətlərin qüvvədə olan
qanunlarına əsasən həmin statusu almış hər hansı hüquqi şəxs, yoldaşlıq və ya asossiasiya deməkdir;
2. Bu Konvensiyanın razılığa gələn hər hansı dövlət tərəfindən tətbiqi zamanı burada tərifi
verilməyən hər hansı termin, kontekstdən başqa cür məna çıxmırsa, həmin Dövlətin Konvensiyanın tətbiq
olunduğu vergilər haqqında qanunlarında nəzərdə tutulan mənaya malikdir.
Maddə 4 Rezident
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti” termini bu Dövlətin
qanunvericiliyinə görə yaşayış yerinə, daimi olduğu, rəhbərliyinin yerləşdiyi və ya digər oxşar meyarlara
görə vergiyə cəlb edilməli olan şəxsi bildirir.Bununla belə, bu termin yalnız həmin razılığa gələn həmin
razılığa gələn Dövlətdəki mənbələrdən alınan gəlirlərə və ya əmlak dəyərinin artımından gəlirlərə görə
vergiyə cəlb olunan şəxsləri əhatə etmir.
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2. Əgər bu Maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq fiziki şəxs, Razılığa gələn hər iki Dövlətin
Rezidentidirsə, onun statusu aşağıdakı müddəalarla müəyyən edilir:
a) əgər bir Dövlətdə onun sərəncamında daimi yaşayış yeri varsa, o, həmin Dövlətin rezidenti hesab
olunur.Əgər hər iki Razılığa gələn Dövlətdə onun daimi yaşayış yeri varsa, onda hansı dövlətlə daha sıx
şəxsi və iqtisadi əlaqələrə malikdirsə (həyati mənafelərinin mərkəzi), həmin razılığa gələn Dövlətin
rezidenti hesab olunur;
b) əgər onun həyati mənafelər mərkəzinin hansı razılığa gələn dövlətdə olduğunu müəyyən etmək
mümkün deyilsə və ya razılığa gələn Dövlətlərin heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, onda həmin fiziki
şəxs adətən yaşadığı Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab olunmalıdır;
v) əgər o, adətən razılığa gələn hər iki Dövlətdə yaşayırsa və ya həmin dövlətlərdən heç birində
yaşamırsa, onu milli şəxsi olduğu Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab etmək lazımdır;
q) əgər o, Razılığa gələn hər iki Dövlətin milli şəxsidirsə və ya onların heç birinin milli şəxsi deyilsə,
onda razılığa gələn tərəflərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll etməlidirlər.
3. Bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəalarında göstərilən səbəblərə görə fiziki şəxs olmayan bir şəxs
Razılığa gələn hər iki Dövlətin rezidentidirsə, səlahiyyətli orqanlar məsələni qarşılıqlı razılıq əsasında həll
etməyə səy göstərirlər. Belə bir razılıq əldə edilmədikdə, bu Konvensiya ilə verilən hər hansı vergi
imtiyazından istifadə etmək və ya vergidən azad olunmaq barəsində iddia irəli sürülə bilməz.
MADDƏ 5
Daimi nümayəndəlik
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “daimi nümayəndəlik” termini müəssisənin sahibkarlıq
fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirdiyi yeri bildirir.
2. “Daimi nümayəndəlik” termininə aşağıdakılar daxildir:
a) idarəetmə yeri;
b) filial;
v) ofis;
q) fabrik;
ğ) emalatxana;
d) şaxta, neft və ya qaz quyusu, daş karxanası, habelə təbii sərvətlərin kəşfiyyatının aparıldığı və
çıxarıldığı hər hansı yer;
3. “Daimi Nümayəndəlik” termini həmçinin:
a) inşaat meydançası, tikinti, quraşdırma və ya yığma obyektlərini və ya onlarla əlaqədar, əgər bu
cür meydança, obyekt və ya fəaliyyətlər 6 aydan artıq davam edirsə;
b) müəssisənin bu məqsədlər üçün muzdla tutduğu işçilər və ya başqa personal vasitəsi ilə həyata
keçirdiyi məsləhət xidməti də daxil olmaqla, xidmətlərin göstərilməsi, əgər belə fəaliyyət 12 aylıq dövr
ərzində ölkə daxilində ayrılıqda və ya məcmu olaraq 183 gün və ya daha artıq davam edirsə;
deməkdir.
4. Bu maddənin yuxarıda göstərilən müddəalarına zidd olmayaraq, aşağıdakı fəaliyyət növləri
“daimi nümayəndəlik” termininə aid edilmir:
a) tikililərin, müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların yalnız saxlanması və ya nümayiş
etdirilməsi məqsədləri üçün istifadə olunması;
b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatının yalnız saxlanması və ya nümayiş
etdirilməsi üçün saxlanması;
v) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatının yalnız digər müəssisədə emalı məqsədləri
üçün saxlanılması;
q) daimi fəaliyyət yerinin yalnız müəssisə üçün malların və ya məmulatların alınması və ya müəssisə
lazımi informasiya toplamaq məqsədilə saxlanılması;
ğ) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız hazırlıq və ya köməkçi xarakterli hər hansı başqa
fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədləri üçün saxlanılması;
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d) daimi fəaliyyət yerinin müəssisə üçün yalnız a)-ğ) yarımbəndlərində göstərilən fəaliyyət
növlərinin hər hansı kombinasiyasının yerinə yetirilməsi üçün bu kombinasiyalar nəticəsində daimi
fəaliyyət yerinin məcmu fəaliyyəti hazırlıq və köməkçi xarakter daşıması şərti ilə saxlanılması.
5. 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına zidd olmayaraq, əgər şəxs bu maddənin 7- ci bəndinin şamil
edildiyi müstəqil statusa malik agentdən fərqli şəxs kimi Razılığa gələn Dövlətdə Razılığa gələn digər
Dövlətin müəssisəsinin adından fəaliyyət göstərirsə, onda bu müəssisə birinci Razılığa gələn Dövlətdə
həmin şəxsin müəssisə üçün yerinə yetirdiyi istənilən fəaliyyətə münasibətdə daimi nümayəndəliyi olan
müəssisə hesab edilir; o şərtlə ki, həmin şəxs:
a) bu Dövlətdə müəssisənin adından 4-cü bənddə göstərilən və hətta, həmin bəndin müddəalarına
uyğun olaraq, daimi fəaliyyət yeri vasitəsi ilə həyata keçirilsə belə bu daimi fəaliyyət yerinin daimi
nümayəndəlik kimi qəbul edilmədiyi fəaliyyətlə məhdudlaşdırılmayan hallarda müqavilələr bağlamaq
səlahiyyətinə malikdir və adətən, bundan istifadə edir;
b) bu cür səlahiyyətlərə malik deyildir, lakin, adətən, birinci Dövlətdə mal və məhsul ehtiyatları
saxlayır və onları müntəzəm olaraq müəssisə adından göndərir.
6. Bu Maddənin əvvəlki müddəalarına zidd olmayaraq, təkrar sığorta halları istisna olmaqla,
Razılığa gələn Dövlətin sığorta müəssisəsi o halda Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyə
malik müəssisə hesab edilir ki, o həmin digər Dövlətin ərazisində 7-ci bənddə göstərilən müstəqil statuslu
agent olmayan şəxs vasitəsi ilə sığorta haqqları yığır və ya oradakı mümkün riskdən sığorta edir.
7. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər dövlətdə broker, komissionçu və
başqa müstəqil statusa malik agent vasitəsilə iş görürsə, belə şəxslər fəaliyyətlərinin adi qaydası ilə
işləyirsə, o, Razılığa gələn digər Dövlətdə daimi nümayəndəliyi olan hesab olunmur. Əgər həmin agent
fəaliyyətini tamamilə və ya əsasən bu müəssisəyə həsr edərsə, onda o, bu bənd çərçivəsində müstəqil statusa
malik agent hesab edilmir.
8. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan
şirkəti nəzarət etməsi və ya ona həmin şirkət tərəfindən nəzarət olunması, yaxud onun həmin digər dövlətdə
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərməsi (daimi nümayəndəlik və ya başqa yollarla) dəlili, özlüyündə bu şirkətlərin
birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.
MADDƏ 6
Daşınmaz əmlakdan gəlir
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisindəki əmlakdan
(kənd təsərrüfatından və meşə təsərrüfatından gəlir daxil olmaqla) əldə etdiyi gəlir həmin digər Dövlətdə
vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bu Konvensiyada “daşınmaz əmlak” termini göstərilən əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn
Dövlətin qanunvericiliyə əsasən malik olduğu mənanı daşıyır. Bütün hallarda termin daşınmaz əmlaka
köməkçi əmlakı, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq təsərrüfatında istifadə olunan ev heyvanları
və avadanlıqları, torpaq qanunvericiliyinə dair hüquqları, daşınmaz əmlaka aid verilmiş hüquqları və
mineral qazıntıların, mənbəələrin və digər təbii ehtiyatların işlənməsi hüquqlarını və ya onların işlənməsinə
görə kompensasiya kimi dəyişən və tam müəyyən edilmiş tədiyələrin ödənilməsi hüquqlarını əhatə
etməlidir, qayıqlara, dəniz və hava gəmilərinə daşınmaz əmlak kimi baxılır.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə
verilməsindən və ya istənilən digər formada istifadə olunmasından əldə edilən gəlirlərə də tətbiq edilir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərinin müddəaları müəssisələrin daşınmaz əmlakından gəlirlərə
və müstəqil şəxsi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq
edilir.
MADDƏ 7
Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət
1. Əgər Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində daimi
nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyət göstərmirsə, o zaman onun mənfəəti ancaq Razılığa gələn Dövlətdə
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vergiqoymaya cəlb edilir. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini “Razılığa gələn digər dövlətin ərazisində
daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə, onun mənfəətinin ancaq həmin daimi nümayəndəliyə aid
olan hissəsi digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bu maddənin 3-cü bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsi
Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata
keçirirsə, Razılığa gələn hər bir Dövlətdə bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun ayrıca bir müəssisə
kimi eyni və ya oxşar şəraitdə, eyni və ya oxşar fəaliyyəti yerinə yetirdiyi və habelə daimi nümayəndəliyi
olduğu müəssisədən tam müstəqil olaraq fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.
3. Daimi nümayəndəliyin mənfəətini müəyyən edərkən idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin
ədalətli bölgüsü də daxil olmaqla, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, bu xərclərin
daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə və ya onun ərazisində çəkilməsindən asılı
olmayaraq, çıxılmasına yol verilir.
4. Əgər Razılığa gələn bir Dövlətdə daimi nümayəndəliyə aid edilən mənfəətin, müəssisənin ümumi
mənfəət məbləğinin onun müxtəlif bölmələri üzrə mütənasib olaraq bölüşdürülməsi əsasında müəyyən
edilməsi adi təcrübədirsə, onda, 2-ci bənd Razılığa gələn Dövlətin vergiyə cəlb edilən mənfəəti, adətən
qəbul edilmiş bölgü vasitəsi ilə müəyyənləşdirməsini qadağan etmir; bölgünün seçilmiş metodu bu
maddədə olan prinsiplərə uyğun gələn nəticələr verməlidir.
5. Daimi nümayəndəliyə öz müəssisəsi üçün mal və ya məmulatların yalnız satın alınmasına görə
heç bir mənfəət hesablanmır.
6. Əgər mənfəətin hesablanma qaydasının dəyişməsi üçün kifayət qədər mühüm və əsaslı səbəblər
yoxdursa, əvvəlki bəndlərin məqsədləri üçün, daimi nümayəndəliyə aid mənfəət hər il eyni qaydada
müəyyən edilir.
7. Mənfəətə bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca göstərilən gəlir və ya əmlak dəyərinin
artımından gəlir növləri daxil olduğu hallarda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına
təsir göstərmir.
MADDƏ 8
Dəniz, daxili su nəqliyyatı və hava nəqliyyatı
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsinin beynəlxalq
daşımalarda dəniz və ya hava nəqliyyatının istismarından əldə etdiyi mənfəət, yalnız bu Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin müəssisəsi tərəfindən qayıqların daxili sulardakı daşımalar zamanı
istismarından əldə edilən mənfəət yalnız bu Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
3. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti sayılan nəqliyyat müəssisəsi tərəfindən malların və
məmulatların daşınmasında istifadə edilən konteynerlərin (konteynerlərin daşınması üçün treylerlər və
digər avadanlıq daxil olmaqla) istismarından, yalnız Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində istismar
edilən konteynerlər istisna olmaqla, saxlanmasından və icarəyə verilməsindən əldə edilən mənfəət yalnız
bu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. 1-ci bəndin müddəaları nəqliyyat vasitələrinin istismarı üzrə pula da, birgə müəssisədə və ya
beynəlxalq təşkilatda iştirakdan əldə olunan mənfəətə də tətbiq edilir.
MADDƏ 9
Assosiasiya olunmuş müəssisələr

1. Aşağıdakı:
a) Razılığa gələn

bir Dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin idarə
edilməsində, nəzarətində və ya kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak etdiyi; və ya
b) eyni şəxslər Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn bir Dövlətin
müəssisəsinin idarə edilməsində, ona nəzarət edilməsində və ya kapitalında birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak
etdiyi;
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və, iki müəssisə arasında mövcud qarşılıqlı kommersiya və maliyyə münasibətləri iki müstəqil
müəssisə arasında ola biləcəyindən fərqli olaraq yaradıldığı və müəyyən olduğu bütün hallarda, bunlardan
birinə aid edilə biləcək, lakin bu şərtlərin mövcud olması nəticəsində ona hesablanmayan istənilən mənfəət
edilməklə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn Dövlət, Razılğa gələn digər Dövlətin müəssisəsinin həmin digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilmiş mənfəətini, həmin Dövlətin müəssisəsinin gəlirinə daxil edib müvafiq olaraq vergilərə cəlb
etdiyi halda, belə qaydada daxil edilən mənfəət, iki müəssisə arasındakı münasibətlər iki müstəqil müəssisə
arasında təyin olunmuş şərtlərdən fərqlənmədiyi halda, birinci göstərilən Dövlətin müəssisəsinə
hesablanmalı olan mənfəətdirsə, onda, digər Dövlət həmin mənfəətdən alınan verginin məbləğinə müvafiq
düzəliş etməlidir. Belə düzəlişlərin müəyyən edilməsində Konvensiyanın digər müddəalarını mükəmməl
öyrənmək və zəruri olduqda Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələrinin məsləhətləşmələrini
keçirmək lazımdır.
MADDƏ 10
Dividendlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti olan hüquqi şəxsin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə
ödədiyi dividentlər həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Lakin, belə dividendlər onları ödəyən kompaniyanın rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətdə də,
bu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergiyə cəlb edilə bilər, lakin dividend alan onun faktiki
sahibidirsə, müəyyən edilən vergi dividendlərin ümumi məbləğinin 10 %-dən artıq olmamalıdır. Razılığa
gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı anlaşma yolu ilə bu məhdudiyyətin tətbiq edilmə üsulunu
müəyyənləşdirirlər. Bu bənd dividendlərin ödənildiyi şirkətin mənfəətinin vergiyə cəlb edilməsinə aid
deyildir.
3. Bu maddədə istifadə olunan “dividend” termini mənfəəti bölüşdürən şirkətin rezidenti olduğu
Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səhmlərdən gəlir kimi vergi tənzimlənməsinə cəlb olunan,
habelə digər korporativ hüquqlardan mənfəətin bölüşdürülməsində iştirak hüququ verən, səhmlərdən və ya
borc öhdəlikləri olmayan digər hüquqlardan əldə olunan gəliri bildirir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan dividendlərin faktiki sahibi, onları ödəyən hüquqi şəxsin
nümayəndəsi olduğu Razılığa gələn digər Dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi
nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirirsə və ya həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil
şəxsi xidmətlər göstərirsə, habelə dividendlərin ödənildiyi xoldinq həqiqətən belə daimi nümayəndəliyə və
ya daimi bazaya aiddirsə, 1-ci və 2-ci bəndin müddəaları tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu
Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.
5. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər Dövlətdən mənfəət və ya gəlir
əldə etdiyi halda, razılığa gələn digər Dövlət bu şirkətinin ödədiyi dividendləri onların həmin digər Dövlətin
rezidentinə ödənildiyi, yaxud dividendlərin ödənildiyi xoldinq həqiqətən həmin digər Dövlətin ərazisində
yerləşən daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aid olduğu hallar istisna olunmaqla, vergilərdən azad
edə bilər və şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətindən vergilər, hətta dividendlər ödənildikdə və ya
bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya onun bir hissəsi həmin digər Dövlətdə yaradılan mənfəət və ya
gəlirdən ibarət olduqda belə, vergiyə cəlb olunmur.
MADDƏ 11
Faizlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətdə hesablanan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən
faizlər həmin digər Dövətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Lakin bu faizlər yarandıqları Razılığa gələn Dövlətdə, bu Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
surətdə vergiyə cəlb edilə bilər, əgər faizləri alan onların faktiki sahibidirsə, alınan vergi faizlərin məcmu
məbləğinin 10 %-dən artıq olmamalıdır.
3. Bu maddədə istifadə olunan “faizlər” termini istənilən növ borc öhdəliklərindən gəliri və o
cümlədən uduş və mükafatlar da daxil edilməklə, Dövlətin qiymətli kağızlarından, istiqrazlardan və ya borc
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öhdəliklərindən gəliri bildirir.
4. Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olan faizlərin faktiki sahibi, bu faizlərin yarandığı digər Razılığa
gələn Dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti yaxud həmin digər Dövlətdə daimi
bazadan müstəqil şəxsi xidmətlər göstərirsə, onda bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları tətbiq
edilmir və faizin ödənildiyi borc öhdəliyi həqiqətən həmin daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya şamil
olunur. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14- cü Maddələrinin müddəaları tətbiq
edilir.
5. Hesab olunur ki, Razılığa gələn Dövlətdə faizlər, Dövlətin özü, onun ərazi- inzibati bölməsi, yerli
hakimiyyət orqanları və ya bu Dövlətin rezidenti ödəyici kimi çıxış edərkən yaranır. Lakin, faizləri ödəyən
şəxsin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətdə
faizləri ödənilən borcun yarandığı daimi nümayəndəliyi və ya daimi bazası vardırsa və bu faizlərin
ödənilməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza çəkirsə, onda, belə hesab edilir ki,
bu faizlər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətdə meydana gəlir.
6. Ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların ikisi və digər şəxs arasında xüsusi münasibətlər
olduqda, borc öhdəliyinə əsasən ödənilmiş faizlərin məbləği ödəyici və sahib arasında belə sıx əlaqələrin
olmadığı halda, onların arasında razılaşdırılmış məbləğdən çox olarsa, bu maddənin müddəaları, yalnız,
göstərilən axırıncı məbləğə aid edilməlidir. Bu halda, ödənişin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər
müddəalarını nəzərə almaqla, Razılığa gələn hər bir Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vergiyə
cəlb edilir.
Maddə 12
Royalti
1. Razılığa gələn bir Dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödənilən royalti
həmin Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Lakin, royaltilər yarandıqları Razılığa gələn Dövlətdə, bu Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
surətdə vergiyə cəlb edilə bilər, ancaq bu gəlirləri alan onların faktiki sahibidirsə, bu qaydada alınan vergi
royaltilərin məcmu məbləğinin 10 %-dən artıq olmamalıdır. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli
orqanları qarşılıqlı anlaşma yolu ilə bu məhdudiyyətin tətbiq edilmə üsulunu müəyyənləşdirirlər.
3. Bu maddədə “royalti” termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elm əsərinə müəlliflik
hüquqlarının kinofilmlər, radio və televiziya verilişləri üçün film və yazılışlar daxil olmaqla, hər hansı
patentin fabrik markasının, modelin, layihənin, planın, məxfi düsturun və ya prossesin istifadəsinə və ya
istifadəsi üçün hüquq verilməsinə yaxud sənaye, kommersiya və ya elm sahələrində təcrübəyə dair
məlumata görə kompensasiya kimi əldə edilən hər cür ödənc mənasında istifadə olunur.
4. Razılğa gələn bir Dövlətin rezidenti olan royaltinin faktiki sahibi, royaltinin yarandığı Razılığa
gələn digər Dövlətdə fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə və ya
həmin digər Dövlətdə yerləşən daimi bazadan müstəqil şəxsi xidmətlər göstərirsə və royaltinin mənbəyi
olan hüquq və ya əmlak həqiqətən həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə əlaqədar olduqda, bu
maddənin 1 və 2-ci bəndlərinin müddəaları etibarlı sayılmır. Bu halda, şəraitdən asılı olaqraq, bu
Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrin müddəaları qüvvədədir.
5. Tədiyyəçi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduqda, royaltilər bu Dövlətdə yaranmış hesab
edilir. Əgər royalti tədiyyəçisi, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub- olmamasından asılı olmayaraq,
Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya malikdirsə və bununla əlaqədar royalti
ödənilən borc yaranmışdırsa, həmçinin bu royaltinin ödənməsi üzrə xərcləri həmin daimi nümayəndəlik və
ya daimi baza çəkirsə, onda bu royalti daimi nümayəndəlik və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə
yaranmış hesab edilir.
5. Tədiyyəçi və sahib arasında və ya onların ikisi ilə üçüncü şəxs arasında xüsusi münasibətlərlə
əlaqədar, royaltidən istifadəyə görə gəlirin məbləği belə xüsusi münasibətlərin mövcud olmadığı təqdirdə
ödəniləcək məbləğdən çox olarsa, bu maddənin müddəaları, yalnız, göstərilən axırıncı məbləğə aid edilir.
Bu halda, artıq ödənilmiş vəsaitlər bu Konvensiyanın digər müddəaları nəzərə alınmaqla, hər Razılığa gələn
Dövlətin qanununa uyğun şəkildə vergiyə cəlb edilməlidir.
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Maddə 13
Kapitalın artımı
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində müəyyən olunan və
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirləri
həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsini Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi nümayəndəliyinin
sahibkarlıq əmlakına, yaxud müstəqil şəxsi xidmətlər göstərmək üçün Razılığa gələn bu Dövlətin Razılığa
gələn digər Dövlətdə rezidentinin daimi bazasına aid olan daşınar əmlakına özgəninkiləşdirilməsindən
alınan gəlirlər, həmin daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya müəssisələrlə birlikdə) və ya bu cür daimi
bazanın özgəninkiləşdirilməsindən alınan gəlirlərlə birlikdə Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb
edilə bilər.
3. Razılığa gələn Dövlətin beynəlxalq daşımalarda istifadə edilən 8-ci Maddədə istinad edilən dəniz
və ya hava gəmilərinin, daxili sularda istifadə edilən nəqliyyatın və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin,
qayıqların istismarı ilə əlaqədar olan daşınar əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə etdiyi gəlirlər yalnız
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
4. Əmlakı bilavasitə və ya dolayısı ilə əsasən daşınmaz əmlakdan ibarət olan və Razılığa gələn
Dövlətdə yerləşən şirkətin səhmdar kapitalının səhmlərinin özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlir
həmin Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
5. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərdə göstərilən əmlakdan fərqli digər hər hansı əmlakın
özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər, əmlakı özgəninkiləşdirilən şəxsin rezidenti olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb olunur.
Maddə 14
Müstəqil fərdi xidmətlər
1. Müstəqil xarakterli peşəkar xidmətlərin göstərilməsindən və başqa müstəqil fəaliyyətdən Razılığa
gələn bir Dövlətin rezidentinin əldə etdiyi gəlir, digər Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə biləcəyi
aşağıdakı hallar üzrə gəlirlər istisna olmaqla yalnız bu Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Razılığa gələn digər Dövlətdə onun müntəzəm əlaqəsi
olduğu daimi bazasının mövcüdluğu halında yalnız bu bazaya aid olan gəlirlər və ya
b) onun Razılığa gələn digər Dövlətdə olması müddəti baxılan təqvim ilində başlayan və ya sona
çatan 12 aylıq dövrdə 183 gün və ya ondan çox olduğu halda həmin digər Dövlətdə həmin il ərzində həyata
keçirdiyi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər
2. “Peşəkar xidmətlər” termini xüsusən müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya müəllimlik
fəaliyyətini, o cümlədən, həkimlərin, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların, diş həkimlərinin və
mühasiblərin müstəqil fəaliyyətini bildirir.
Maddə 15
Asılı fərdi xidmətlər
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin muzdlu işlə əlaqədar aldığı əmək haqqı və digər bu kimi
mükafatlar, həmin iş Razılığa gələn digər Dövlətdə yerinə yetirilmədikdə, Bu Konvensiyanın 16, 18, 19 və
20-ci maddələrin müddəalarına müvafiq olaraq, ancaq bu Dövlətdə vergiyə cəlb edilir. Muzdla iş bu
qaydada həyata keçirilirsə, işə görə haqqlar həmin digər Dövlətdə də vergiyə cəlb edilə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin
Razılığa gələn digər Dövlətdə yerinə yetirdiyi muzdlu işlə əlaqədar aldığı haqqlar aşağıdakı hallarda birinci
göstərilən Dövlətdə vergiyə cəlb edilir:
a) haqq alan cari vergi ilində başlayan və ya sona çatan istənilən 12 aylıq dövrdə cəmi 183 gündən
artıq olmayan dövr və ya dövrlər ərzində digər Dövlətdə olduqda, və
b) haqqlar, digər. Dövlətin rezidenti olmayan, işə götürən tərəfindən və ya onun adından
ödənildikdə, və
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v) haqqların ödənilməsi üzrə xərclər işə götürənin digər Dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyi və
ya daimi bazası tərəfindən aparılmadıqda.
3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, beynəlxalq daşımalarda istismar edilən
gəmidə, yaxud hava gəmisində muzdlu işlə əlaqədar haqq, həmin müəssisənin rezidenti olduğu Razılığa
gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 16
Direktor qonorarı
Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan şirkətin
direktorlar şurasının və ya oxşar orqanın üzvü kimi aldığı direktor qonorarı və bu kimi ödəmələr həmin
digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.
Maddə 17
Artistlər və idmançılar
1. Razılığa gələn bir Dövlətin rezidentinin teatr, kino, estrada, radio və televiziya artisti, musiqiçi
və ya idmançı kimi Razılığa gələn digər Dövlətdə həyata keçirdiyi şəxsi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlir, bu
Konvensiyanın 14 və 15-ci maddələrin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə
cəlb edilə bilər.
2. Məşqçi və ya idmançının yuxarıdakı kimi şəxsi fəaliyyətdən əldə etdiyi, lakin başqa şəxsə
hesablanan gəliri, bu Konvensiyanın 7, 14 və 15-ci maddələrinin müddəalarına baxmayaraq, həmin məşqçi
və idmançının fəaliyyət göstərdikləri Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər.
3. İncəsənət işçilərinin, məşqçilərin və ya idmançıların Razılığa gələn Dövlətdə olması Razılığa
gələn bir və ya hər iki Dövlətin əsasən ictimai fondlarından, onların ərazi-inzibati bölmələri və ya yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilirsə, Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinin müddəaları bu
işçilərin həmin Dövlətdə fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirə tətbiq edilmir. Bu halda gəlir, yalnız incəsənət
işçisinin, məşqçinin və ya idmançının rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 18
Pensiyalar
1. Razılığa gələn Dövlətin rezidentinə keçmişdəki muzdlu işi ilə əlaqədar ödənilən pensiyalar və
digər bu kimi mükafatlar, yalnız bu dövlətdə vergiyə cəlb olunurlar.
2. Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi-inzibati bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən,
yaxud onların yaratdığı fondlardan bu Dövlətə onun ərazi-inzibati bölməsinə və ya yerli hakimiyyət
orqanına göstərdiyi xidmətlərə görə hər bir fiziki şəxsə verilən hər cür pensiya yalnız bu Dövlətdə vergiyə
cəlb olunur. Əgər, fiziki şəxs Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür pensiya
yalnız həmin Razılığa gələn digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilir.
Maddə 19
Dövlət xidməti
1. Razılığa gələn Dövlət, onun ərazi inzibati bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən hər
hansı fiziki şəxsə onun həmin Dövlət, onun ərazi-inzibati bölməsi və ya hakimiyyət orqanları üçün həyata
keçirdiyi şəxsi xidməti üçün haqqlar, pensiyalardan fərqli olaraq, yalnız bu Dövlətdə vergiyə cəlb olunur,
2. fiziki şəxs bu Dövlətin rezidentidirsə və xidmət həmin dövlətdə həyata keçirilirsə, zəhmət haqqı
yalnız Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb oluna bilər, bu şərtlə ki həmin fiziki şəxs
i) bu Dövlətin vətəndaşıdır və ya
ii)yalnız xidməti həyata keçirmək məqsədi ilə bu Dövlətin nümayəndəsi olmamışdır.
3. Razılığa gələn Dövlətin, onun ərazi-inzibati bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanlarının
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq həyata keçirilən xidmətlərə görə verilən haqqlara və pensiyalara
bu Konvensiyanın 15, 16 və 18-ci maddələrinin müddəaları tətbiq olunur.
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Maddə 20
Tələbələr və stajorlar
1. Razılığa gələn Dövlətlərdən birinə gəlməzdən qabaq Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan
və yalnız təhsil almaq və ya təcrübə keçmək məqsədi ilə yuxarıda göstərilən 1-ci Dövlətdə olan tələbə və
yaxud stajor aşağıdakı gəlirlər üzrə həmin digər Dövlətdə vergidən azad edilir:
a) ona özünü saxlamaq, təhsil almaq və ya təcrübə keçmək məqsədləri üçün, həmin digər Dövlətin
hüdudlarından kənarda daimi yaşayan şəxslər tərəfindən ödənilən vəsaitlər və
b) həmin digər Dövlətdə istənilən maliyyə ili ərzində 500 ABŞ dollarından çox olmayan, onun
məşğələləri ilə bilavasitə əlaqədar olan və özünü saxlamaq məqsədi ilə həyata keçirilən muzdlu işdən əldə
edilən vəsaitlər.
2. Bu maddə üzrə güzəştlər yalnız təhsilin və ya təcrübənin başa çatdırılması üçün zəruri olan
akademik və ya ənənəvi müddətə şamil edilir, lakin heç bir halda hər hansı bir fiziki şəxs onun Razılığa
gələn digər Dövlətə ilk gəlişindən başlayaraq dörd illik müddətdən artıq olan müddətdə bu maddınin
güzəştlərindən istifadə edə bilməz.
Maddə 21
Professorlar, müəllimlər və elmi işçilər
1. Razılığa gələn Dövlətlərdən birinə gəlməzdən əvvəl Razılığa gələn digər Dövlətin rezidenti olan,
həmin digər Razılığa gələn Dövlət universitetində, kollecində, məktəbində və ya digər seçilmiş təhsil
müəssisəsində tədrislə və ya elmi-tədqiqat işi ilə məşğul olan professor və müəllimlərin əldə etdiyi vəsaitlər
onların digər Razılığa gələn Dövlətə gəldikləri gündən sonrakı beş il ərzində həmin digər Razılığa gələn
Dövlətdə vergiyə cəlb edilmir.
2. Bu maddə əsasən başqa şəxsin və ya şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirilən elmi
tədqiqatlardan alınan gəlirlərə şamil edilmir.
3. Bu maddənin məqsədləri üçün fiziki şəxs o halda Razılığa gələn Dövlətin rezidenti sayılır ki, o,
gəlirlərin əldə edildiyi ildə və ya həmin ildən bilavasitə öncə həmin Razılığa gələn Dövlətin rezidenti kimi
digər Razılığa gələn Dövlətə getmiş olsun.
4. 1-ci bəndin məqsədləri üçün “seçilmiş təhsil müəssisəsi” dedikdə, Razılığa gələn Dövlətin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən seçilən təhsil müəssisələri başa düşülür.
Maddə 22
Sair Gəlirlər
1. Yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq Razılığa gələn Dövlətin rezidentinin, bu Konvensiyanın
əvvəlki maddələrində nəzərdə tutulmayan gəlir maddələri, yalnız bu Dövlətdə vergiyə cəlb edilməlidir.
2. 6-cı maddənin 2-ci bəndində göstərildiyi kimi daşınmaz əmlakla əlaqədar olmayan gəlirlərə, belə
gəlirləri əldə edən Razılığa gələn Dövlətin rezidenti Razılığa gələn digər Dövlətdə kommersiya fəaliyyətini
orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə və həmin digər Dövlətdə yerləşən daim
bazadan müstəqil şəxsi xidmətlər göstərirsə habelə gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar hüquq və ya əmlak
həqiqətən belə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya aiddirsə, bu zaman 1-ci bəndinin müddəaları şamil
edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, 7 və ya 14-cü maddələrin müddəaları tətbiq olunur.
Maddə 23
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
1.Əgər Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti Razılığa gələn Digər Dövlətdə bu Konvensiyanın
müddəalarına müvafiq olaraq digər Dövlətdə vergi tutula bilən gəlir əldə edirsə, bu gəlirə görə verginin
həmin digər Dövlətdə ödənməli olan məbləği göstərilən birinci Dövlətdə belə gəlirlərlə əlaqədar olaraq bu
şəxsdən tutulan vergilərdən çıxıla bilər. Lakin bu cür tutulan məbləğ birinci Dövlətin vergi
qanunvericiliyinə əsasən belə gəlirə görə həmin Dövlətin müəyyən etdiyi verginin məbləğindən artıq
olmamalıdır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin məqsədləri üçün Razılığa gələn Dövlətin alacağı vergi hesablanan
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zaman, alınmalı olan, lakin müvafiq Razılığa gələn Dövlətin güzəşt rejimi haqqında qanunvericiliyinə
uyğun olaraq vergidən azad edilən və ya güzəşt edilən istənilən məbləğ vergiyə cəlb edilmir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin məsədləri üçün Razılığa gələn bir Dövlətin rezidenti tərəfindən əldə
edilən və digər Razılığa gələn Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən mənfəət, gəlir və ya dəyər artımı bu
Konvensiyaya uyğun olaraq həmin digər Razılığa gələn Dövlətdə əldə edilmiş hesab edilir.
Maddə 24
Antidiskriminasiya
1. Razılığa gələn bir Dövlətin milli şəxsləri, xüsusilə də rezidentləri Razılığa gələn Dövlətdə, eyni
şəraitdə başqa dövlətin milli şəxslərinə tətbiq edilən və ya tətbiq edilə biləcək vergiqoymadan və bununla
əlaqədar öhdəliklərə cəlb edilməyəcəklər. Bu müddəa, 1-ci maddənin müddəalarına baxmayaraq, Razılığa
gələn Dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olmayan fiziki şəxslərə də tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətin rezidentləri olan, lakin vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa gələn
Dövlətlərin heç birində, dövlətin milli şəxslərinə eyni vəziyyətlərdə tətbiq olunan və ya tətbiq oluna bilən,
vergiqoymaya və ya bununla əlaqədar öhdəliklərə nisbətən daha ağır vergiqoymaya cəlb olunmamalı və
onlara bununla əlaqədar daha ağır heç bir öhdəliklər qoyulmamalıdır.
Nəzərə alınır ki, müvafiq Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları vətəndaşlığı olmayan bu şəxslərin hər
hansı digər dövlətin milli şəxsləri olmadığını təsdiq edir və onlara bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərindəki
güzəştlərin aid olunmasını müəyyən edir.
3. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətdəki daimi
nümayəndəliyinin vergiyə cəlb edilməsi, həmin digər Dövlətdə eyni sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən həmin
digər Dövlətin müəssisələrinə oxşar şəraitdə tətbiq olunan vergiqoymanın şərtlərindən əlverişsiz
olmamalıdır. Bu müddəa Razılığa gələn bir Dövlətin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentlərinə onların
vətəndaş statusu və ya ailə öhdəliklərinə görə vergiqoyma üzrə şəxsi güzəştlər və azaltmalar vermək
məcburiyyəti kimi başa düşülməməlidir.
4. Bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndi, 11-ci maddəsinin 6-cı bəndi, yaxud 12-ci
maddəsinin 6-cı bəndinin müddəalarında nəzərdə tutulan hallardan başqa, Razılığa gələn bir Dövlətin
müəssisəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin rezidentinə ödədiyi faizlər, royaltilər və başqa ödənişlər, belə
müəssisələrin vergiyə cəlb edilən mənfəətini müəyyən etmək üçün birinci göstərilmiş Dövlətin rezidentinə
ödənildiyi eyni şərtlərlə çıxılmalara cəlb edilirlər. Razılığa gələn bir Dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn
digər Dövlətin rezidentinə olan borcları, bu müəssisənin vergiyə cəlb edilən kapitalını müəyyən etmək
məqsədilə, Razılığa gələn Dövlətlərin müvafiq qanunlarına uyğun olaraq çıxıla bilər.
5. Kapitalının tamamilə və ya bir hissəsinin Razılığa gələn digər Dövlətin bir və ya bir neçə
rezidentinə məxsus olduğu habelə bunlar tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarət olunduğu, Razılığa
gələn bir Dövlətin müəssisələri bu Dövlətdə onun başqa oxşar müəssisələrinə tətbiq edilən və ya tətbiq
edilə bilən vergilərdən və bununla əlaqədar tələblərdən daha ağır olan vergi və tələblərə cəlb edilmirlər.
Maddə 25
Qarşılıqlı razılaşma qaydaları
1. Əgər Razılığa gələn Dövlətin rezidenti hesab edirsə ki, Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin və ya
hər ikisinin fəaliyyəti onun bu konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən vergilərə cəlb edilməsinə
səbəb olur və ya səbəb ola bilər, o, həmin Dövlətlərin milli qanunvericiliklərində nəzərdə tutulan müdafiə
vasitələrindən asılı olmayaraq, öz işlərini baxılmaq üçün rezidenti olduğu Razılığa gələn Dövlətin, və ya
onun işi bu Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiqdirsə, milli şəxsi olduğu Dövlətin
səlahiyyətli orqanına verə bilər. Müraciət vergitutmanın Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olmaması
barədə ilk xəbərdarlıqdan üç il ərzində verilməməlidir.
2. Əgər səlahiyyətli orqan ərizəni əsaslı hesab edirsə və o özü qaneedici qərara gəlmək iqtidarında
deyilsə, Konvensiyaya müvafiq olmayan vergitutmaya yol verməmək məqsədi ilə məsələni Razılığa gələn
digər Dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə çalışmalıdır.
3. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları Konvensiyanın tətbiq və ya şərhi zamanı
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meydana çıxan istənilən çətinliklərin və ya şübhələrin qarşılıqlı razılaşma əsasında həllinə çalışmalıdır.
Onlar həmçinin Konvensiyada nəzərdə tutulmayan hallarda ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması
məqsədilə məsləhətləşə bilərlər.
4. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları əvvəlki bəndlərin anlaşılmasında razılıq əldə
etmək üçün bir-birilə birbaşa əlaqələrə girə bilərlər. Razılığa nail olmaq üçün şifahi fikir mübadiləsi təşkil
etmək məqsədəuyğun olarsa, bu mübadilə Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələrindən
ibarət komissiyada aparıla bilər.
Maddə 26
İnformasiya mübadiləsi
1. Razılığa gələn Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, xüsusən fırıldaqçılığın qarşısını almaq üçün
(qanuni) yayınma hallarına qarşı qanunla müəyyən edilmiş müddəaların həyata keçirilməsinə şərait
yaratmaq üçün vergi tutulması Konvensiyaya zidd olmayan hallarda bu Konvensiyanın və ya Razılığa gələn
Dövlətlərin vergilərə dair milli qanunvericiliyin müddəalarının yerinə yetirilməsindən ötrü zəruri olan
informasiya mübadiləsi edirlər. Razılığa gələn Dövlətin hər hansı bir informasiya sirr kimi qiymətləndirilir
və yalnız Konvensiyada nəzərdə tutulan vergilərlə əlaqədar appelyasiyalara baxmaqla və ya məhkəmə
təqibləri ilə bağlı məcburi cərimə və ya qiymətləndirilmələrlə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara
(məhkəmələr və inzibati orqanlar daxil olmaqla) bildirilir. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin informasiyadan
yalnız göstərilən məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu informasiyanı açıq məhkəmə iclasının gedişində
və yaxud məhkəmə qərarları qəbul olunarkən aça bilərlər.
2. 1-ci bəndin müddəaları Razılığa gələn Dövlətlər üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin qoyulması kimi
başa düşülə bilməz:
a) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyi və inzibati təcrübəsindən kənara çıxan
inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsi;
b) Razılığa gələn bu və ya digər Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən və ya bir qayda olaraq inzibatçılıq
təcrübəsinin gedişində alınması mümkün olmayan informasiyanı başqasına vermək;
v) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirlərini, habelə açılması dövlət
siyasətinə zidd ola biləcək ticarət prosesini və ya informasiyanı başqalarına vermək.
Maddə 27
Diplomatik agentlər və konsulluq qulluqçuları
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik agentlərin və ya konsulluq qulluqçularının
beynəlxalq hüququn ümumi normaları, habelə xüsusi razılaşmalar əsasında müəyyən olunmuş vergi
imtiyazlarına toxunmur.
Maddə 28
Qüvvəyə minməsi
1. Bu Konvensiya mümkün qədər qısa zamanda ratifikasiya ediləcək və ratifikasiya sənədləri
İslamabadda/Bakıda mübadilə olunacaqdır.
2. Konvensiya ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsindən sonra qüvvəyə minir və onun müddəaları
Konvensiyanın ratifikasiya olunduğu ildən sonrakı maliyyə ilinin ilk günündən başlayaraq tətbiq
ediləcəkdir.
Maddə 29
Fəaliyyətinin dayandırılması
Bu Konvensiya, Razılığa gələn Dövlətlərdən biri onu etibarsız elan edənədək qüvvədədir. 2000-ci
ildən sonra Razılığa gələn Dövlətlərdən hər biri istənilən təqvim ilinin sonuna ən azı altı ay qalmışa qədər
bu haqqda diplomatik kanallar vasitəsi ilə xabərdarlıq verilməsi yolu ilə Konvensiyanı etibarsız elan edə
bilər. Bu halda Konvensiya, onun fəaliyyətinin dayandırılması haqqında yazılı xəbərdarlığın verildiyi ildən
sonrakı maliyyə ilinin ilk günündən sonra başlayan maliyyə ili ərzində alınan gəlirə şamil edilir.
Bunu təsdiq edərək öz hökümətləri tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş şəxslər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
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İslamabad şəhərində, “10” aprel 1996-cı ildə, iki əsl nüsxədə, Azərbaycan və İngilis dillərində, bütün
mətnlər eyni autentik olmaqla tərtib edilmişdir. Mətnlərin təfsirində fərq olduğu halda ingiliscə mətn əsas
götürülür.
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Azərbaycan Respublikası və Norveç Krallığı arasında bağlanmış ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol
verilməməsi, gəlirlərə və kapitala görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması
haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası və Norveç Krallığı arasında bağlanmış ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol
verilməməsi, gəlirlərə və kapitala görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
1996-cı il aprelin 24-də Oslo şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 25 iyun 1996-cı il.
№ 136-IQ.
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İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 21 dekabr 1965-ci ildə qəbul olunmuş Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulsun.
2.Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 95-IQ
İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
Konvensiya
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin hər bir insana məxsus olan ləyaqət və bərabərlik
prinsiplərinə əsaslandığını və Təşkilatın üzvü olan bütün dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
vəzifələrindən biri olan irqinə, cinsinə, dilinə və dininə görə fərq qoyulmadan hamı üçün insan hüquqlarına
və əsas azadlıqlara hamılıqla hörmət edilməsinin və onlara riayət olunmasının təşviq edilməsinə və
inkişafına nail olmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq şəraitində birgə və müstəqil
fəaliyyət göstərməyi öhdələrinə götürdüyünü nəzərə alaraq,
İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin bütün insanların ləyaqətcə və hüquqca bərabər
və azad doğulduğunu və hər bir insanın heç bir fərq, o cümlədən irqinə, dərisinin rənginə, yaxud milli
mənşəyinə görə fərq qoyulmadan, orada elan edilən bütün hüquq və azadlıqlara malik olmasının vacibliyini
bəyan etdiyini nəzərə alaraq,
bütün insanların qanun qarşısında bərabər olduğunu və hər cür ayrı-seçkilikdən və ayrı-seçkiliyə
təhrikdən qanunla bərabər şəkildə qorunmaq hüququ olduğunu nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının harada və hansı formada təzahür etməsindən asılı olmayaraq,
müstəmləkəçiliyi, onunla bağlı seqreqasiya və ayrı-seçkilik praktikasını pislədiyini və Müstəmləkə
ölkələrinə və xalqlarına istiqlaliyyət verilməsi haqqında 1960-cı il 14 dekabr tarixli Bəyannaməsində (Baş
Məclisin 1514(XV) nömrəli qətnaməsi) bütün bunlara təcili surətdə və qeyd-şərtsiz son qoyulmasının
zəruriliyini təsdiq və təntənəli surətdə elan etdiyini nəzərə alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
1963-cü il 20 noyabr tarixli Bəyannaməsində (Baş Məclisin 1904(XVIII) nömrəli qətnaməsi) bütün
dünyada irqi ayrı-seçkiliyin bütün forma və təzahürlərinin tezliklə ləğv edilməsinin və şəxsiyyətin, insan
ləyaqətinin dərk edilməsinin və ona hörmətin təmin olunmasının zəruriliyinin təntənəli surətdə
təsdiqləndiyini nəzərə alaraq,
irqi fərqlərə əsaslanan hər hansı üstünlük fəlsəfəsinin elmi cəhətdən saxta, əxlaqi cəhətdən çirkin,
sosial cəhətdən ədalətsiz və təhlükəli olduğuna və irqi ayrı-seçkiliyə harada olursa-olsun nə nəzəri, nə də
praktik baxımdan bəraət qazandırmağın mümkünsüzlüyünə əmin olaraq,
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insanlara irqinə, dərisinin rənginə, yaxud etnik mənşə əlamətlərinə görə ayrı-seçkilik qoyulmasının
millətlər arasında dostluq və sülh münasibətlərinə mane olduğunu və xalqlar arasında sülh və
təhlükəsizliyin, habelə eyni dövlət daxilində insanların ahəngdar birgə yaşayışının pozulmasına gətirib
çıxara biləcəyini təsdiq edərək,
irqi əngəllərin hər hansı insan cəmiyyətinin ideallarına zidd olduğuna əmin olaraq,
dünyanın bəzi bölgələrində hələ də müşahidə edilən irqi ayrı-seçkilik təzahürlərindən, habelə irqi
üstünlüyə, yaxud irqi nifrətə əsaslanan dövlət siyasətindən, məsələn, aparteid, seqreqasiya, yaxud ayrıseçkilik siyasətindən təşviş keçirərək,
irqi ayrı-seçkiliyin bütün forma və təzahürlərini tezliklə ləğv etmək üçün bütün zəruri tədbirləri
görmək və irqlər arasında qarşılıqlı anlaşmaya yardım etmək və irqi seqreqasiyanın və irqi ayrı-seçkiliyin
bütün formalarından azad beynəlxalq birlik yaratmaq məqsədilə irqi nəzəriyyələrin kökünü kəsmək əzmi
ilə,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 1958-ci ildə təsdiq etdiyi İşə götürmə və əmək sahəsində ayrıseçkilik haqqında Konvensiyanı və Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlərin Təhsil,
Elm və Mədəniyyət Təşkilatının 1960-cı ildə təsdiq etdiyi Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliyin qarşısının
alınması haqqında Konvensiyanı nəzərə alaraq;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
Bəyannaməsində ifadə olunmuş prinsiplərin həyata keçirilməsini və bu məqsədə nail olmaq üçün təcili
praktik tədbirlərin görülməsini təmin etməyi arzulayaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I hissə
Maddə 1
1. Bu Konvensiyada «irqi ayrı-seçkilik» ifadəsi məqsedi, yaxud nəticəsi siyasi, iqtisadi, sosial,
mədəni və ictimai həyatın hər hansı digər sahəsində insanın hüquq və azadlıqlarının bərabər əsasda
tanınmasını, istifadə olunmasını, yaxud həyata keçirilməsini ləğv etmək və ya pisləşdirmək olan, irqi,
dərinin rəngi, nəsil, milli, yaxud etnik mənşə əlamətlərinə əsaslanan hər hansı fərqləndirməni, istisnanı,
məhdudiyyəti, yaxud üstün tutulmanı bildirir.
2. Bu Konvensiya onun iştirakçısı olan dövlətlərin öz vətəndaşları ilə onların vətəndaşları
olmayanlar arasında qoyduğu fərqlərə, istisnalara, məhdudiyyətlərə, yaxud üstün tutmalara şamil edilmir.
3. Bu Konvensiyada heç nə iştirakçı dövlətlərin milli mənsubiyyətə, vətəndaşlığa, naturalizasiyaya
dair qanunvericilik müddəalarına hansısa şəkildə təsir göstərmək kimi yozula bilməz, bir şərtlə ki, belə
qərarlarda hər hansı müəyyən milliyyət barəsində ayrı-seçkilik nəzərdə tutulmasın.
4. Müstəsna olaraq, müdafiəyə ehtiyacı olan bəzi irqi və ya etnik qrupun, yaxud ayrı-ayrı şəxslərin
lazımi tərəqqisini təmin etmək məqsədilə belə qrup və şəxslərin insan hüquqlarından və əsas azadlıqlardan
bərabər istifadə etməsinin təmin olunması üçün zəruri ola bilən xüsusi tədbirlərin görülməsinə ancaq bir
şərtlə irqi ayrı-seçkilik kimi baxılmır ki, belə tədbirlər müxtəlif irqi qruplar üçün əlahiddə hüquqların
saxlanılmasına gətirib çıxarmasın və onlar hansı məqsədlərlə tətbiq edilmişdirsə, həmin məqsədlərə nail
olunduqdan sonra qüvvədə qalmasın.
Maddə 2
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1. İştirakçı dövlətlər irqi ayrı-seçkiliyi pisləyir və təxirə salınmadan bütün mümkün vasitələrlə irqi
ayrı-seçkiliyin bütün formalarını ləğv etmək siyasəti yürütməyi və bütün irqlər arasında qarşılıqlı
anlaşmaya yardım göstərməyi öhdələrinə götürürlər və bu məqsədlə:
a) hər bir iştirakçı dövlət ayrı-ayrı şəxslərə, qruplara, yaxud təsisatlara münasibətdə irqi ayrıseçkiliklə bağlı heç bir hərəkət etməməyi və ya fəaliyyət göstərməməyi öhdəsinə götürür və bütün milli,
eləcə də yerli dövlət orqanlarının və idarələrinin bu öhdəliyə müvafiq hərəkət edəcəklərinə təminat verir;
b) hər bir iştirakçı dövlət hər hansı şəxsin, yaxud təşkilatın həyata keçirdiyi irqi ayrı-seçkiliyi təşviq
və müdafiə etməməyi, yaxud ona dəstək verməməyi öhdəsinə götürür;
c) hər bir iştirakçı dövlət hökumətin milli və yerli miqyasda siyasətinə yenidən baxılması, habelə
irqi ayrı-seçkiliyin meydana gəlməsinə, yaxud hər hansı şəkildə möhkəmlənməsinə aparan hər hansı qanun
və qərarların dəyişdirilməsi, yaxud ləğv edilməsi üçün təsirli tədbirlər görməlidir;
d) hər bir iştirakçı dövlət bütün lazımi vasitələrdən, o cümlədən şəraitdən asılı olaraq,
qanunvericilik tədbirlərindən istifadə edərək hər hansı şəxsin, qrupun, yaxud təşkilatın yeritdiyi irqi ayrıseçkiliyi qadağan etməli və ona son qoymalıdır;
e) hər bir iştirakçı dövlət, lazımi hallarda, irqi əngəlləri dəf etməyə yönəlmiş başqa tədbirlərlə
yanaşı, çoxirqli birləşdirici təşkilat və hərəkatları təşviq etməyi, irqi bölünmənin dərinləşməsinə yardım
edən belə təşkilat və hərəkatları isə müdafiə etməməyi öhdəsinə götürür.
2. İştirakçı dövlətlər, şərait tələb etdikdə, onlara mənsub müəyyən irqi qrupların, yaxud şəxslərin
inkişafını və müdafiəsini təmin etmək məqsədilə sosial, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə, onların insan
hüquqlarından və əsas azadlıqlardan tam və bərabər istifadə etməsinə zəmanət verən xüsusi və konkret
tədbirlər görməlidirlər. Belə tədbirlər nəticədə onların naminə tətbiq edildikləri məqsədlərə nail olunduqdan
sonra qətiyyən müxtəlif irqi qruplar üçün qeyri-bərabər, yaxud əlahiddə hüquqların saxlanmasına gətirib
çıxarmamalıdır.
Maddə 3
İştirakçı dövlətlər irqi seqreqasiya və aparteidi xüsusilə pisləyir və öz yurisdiksiyalarında olan
ərazilərdə bu xarakterli hər cür praktikanın qarşısını almağı, qadağan etməyi və kökünü kəsməyi öhdələrinə
götürürlər.
Maddə 4
İştirakçı dövlətlər müəyyən irqin, yaxud dərisi müəyyən rəngli, yaxud müəyyən etnik mənşəli insan
qrupunun üstünlüyü ideyasına, yaxud nəzəriyyəsinə əsaslanan, yaxud hər hansı formada irqi nifrətə və ayrıseçkiliyə bəraət qazandırmağa, yaxud onu təşviq etməyə cəhd göstərən hər cür təbliğatı və təşkilatı pisləyir
və belə ayrı-seçkiliyə hər cür təhrikçiliyin, yaxud ayrı-seçkilik hərəkətlərinin kökünün kəsilməsinə
yönəldilmiş təcili və pozitiv tədbirlər görməyi öhdələrinə götürürlər. Bu məqsədlə onlar İnsan hüquqları
haqqında ümumi bəyannamənin prinsiplərinə və bu Konvensiyanın 5-ci maddəsində aydın ifadə olunmuş
hüquqlara müvafiq olaraq, habelə:
a) irqi üstünlüyə, yaxud nifrətə əsaslanan ideyaların hər hansı şəkildə yayılmasını, irqi ayrıseçkiliyə hər cür təhrikçiliyi, eləcə də hər hansı irqə, yaxud başqa rəngli dəriyə, yaxud etnik mənşəyə
mənsub insan qrupları əleyhinə yönəldilmiş bütün zorakılıq hərəkətlərini, yaxud belə hərəkətlərə
təhrikçiliyi, habelə irqi ayrı-seçkilik fəaliyyəti aparılması üçün, onun maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla,
hər cür yardım göstərilməsini qanunla cəzalandırılan cinayət növü elan edirlər;
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b) irqi ayrı-seçkiliyi və ona təhrikçiliyi təşviq edən təşkilatları, eləcə də hər cür digər mütəşəkkil
təbliğat fəaliyyətini qeyri-qanuni elan və qadağan edir, habelə belə təşkilat və fəaliyyətlərdə iştirakı qanunla
cəzalandırılan cinayət növü kimi tanıyırlar;
c) milli, yaxud yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının, dövlət idarələrinin irqi ayrı-seçkiliyi təşviq
etməsinə, yaxud ona təhrik etməsinə yol vermirlər.
Maddə 5
Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində ifadə olunmuş əsas öhdəliklərə müvafiq olaraq, iştirakçı
dövlətlər irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarını qadağan və ləğv etməyi və irqinə, dərisinin rənginə, milli,
yaxud etnik mənşəyinə görə fərq qoyulmadan hər bir insanın,-xüsusilə aşağıdakı hüquqları həyata
keçirməyə münasibətdə,-qanun qarşısında bərabərliyini təmin etməyi öhdələrinə götürürlər:
a) məhkəmə və ədalət mühakiməsi icra edən digər orqanlar qarşısında bərabərlik hüququ;
b) şəxsi təhlükəsizlik hüququ, istər vəzifəli hökumət adamları, istərsə də ayrı-ayrı şəxslər, qruplar,
yaxud təsisatlar tərəfindən məruz qaldıqları zorakılığa, yaxud bədən xəsarətinə görə dövlət tərəfindən
müdafiə olunmaq hüququ;
c) siyasi hüquqlar, o cümlədən ümumi və bərabər seçki hüququ əsasında keçirilən seçkilərdə iştirak
etmək-səs vermək və öz namizədliyini irəli sürmək hüququ, ölkənin idarə olunmasında, eləcə də bütün
səviyyələrdə dövlət işlərinə rəhbərlikdə iştirak etmək hüququ, habelə dövlət qulluğuna girməkdə bərabərlik
hüququ;
d) digər mülki hüquqlar, o cümlədən:
i) dövlətin hüdudlarında yer dəyişmək və yaşamaq azadlığı hüququ;
ii) öz ölkəsi də daxil olmaqla, hər hansı ölkəni tərk etmək və öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ;
iii) vətəndaşlıq hüququ;
iv) nikaha və ər-arvad seçmək hüququ;
v) istər təkbaşına, istərsə də müştərək əmlak sahibliyi hüququ;
vi) vərəsəlik hüququ;
vii) fikir, vicdan və din azadlığı hüququ;
viii) əqidə azadlığı və onu sərbəst ifadə etmək hüququ;
ix) sərbəst toplaşma və birləşmə hüququ;
e) iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə hüquqlar, o cümlədən:
i) əmək hüququ, sərbəst iş seçmək, ədalətli və əlverişli əmək şəraiti, işsizlikdən müdafiə, eyni əmək
üçün bərabər ödəniş, ədalətli və qənaətbəxş haqq hüququ;
ii) həmkarlar ittifaqları yaratmaq və onlara daxil olmaq hüququ;
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iii) mənzil hüququ;
iv) səhiyyə, tibbi yardım, sosial təminat və sosial xidmət huququ;
v) təhsil və peşə hazırlığı hüququ;
vi) mədəni həyatda bərabər iştirak etmək hüququ;
f) ictimai istifadə üçün nəzərdə tutulan istənilən yerə və xidmət növü yerlərinə, məsələn nəqliyyata
minmək, restoran, kafe, teatr və parklara daxil olmaq hüququ.
Maddə 6
İştirakçı dövlətlər onların yurisdiksiyasında olan hər bir insanın, bu Konvensiyanın pozulması ilə
onun hüquqlarına və əsas azadlıqlarına qəsd olan hər hansı irqi ayrı-seçkilik hərəkətləri törədildikdə
səlahiyyətli milli məhkəmələr və digər dövlət təsisatları vasitəsilə təsirli müdafiə vasitələri ilə müdafiə
olunmaq, habelə bu məhkəmələrdə belə ayrı-seçkilik nəticəsində ona vurulmuş hər hansı zərərin ədalətli
və adekvat əvəzinin ödənilməsi barədə iddia qaldırmaq hüququnu təmin edirlər.
Maddə 7
İştirakçı dövlətlər irqi ayrı-seçkiliyə gətirib çıxaran xurafatla mübarizə aparmaq və millətlər, irqi,
yaxud etnik qruplar arasında qarşılıqlı anlaşmanı, dözümlülüyü və dostluğu təşviq etmək məqsədilə təcili
və təsirli tədbirlər-o cümlədən tədris, tərbiyə, mədəniyyət və informasiya sahələrində tədbirlər görməyi,
habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin, İnsan hüquqları haqqında ümumi Bəyannamənin,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
Bəyannaməsinin və bu Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərini geniş yaymağı öhdələrinə götürürlər.
II hissə
Maddə 8
1. İştirakçı dövlətlərin öz vətəndaşları arasından seçdikləri yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik və
qərəzsizlikləri ilə tanınmış 18 ekspertdən ibarət ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üzrə Komitə (bundan sonra
«Komitə» adlandırılacaq) təsis edilməlidir. Onlar öz vəzifələrini ayrıca şəxs qismində yerinə
yetirməlidirlər. Komitənin üzvləri seçilərkən ədalətli coğrafi bölgüyə, müxtəlif sivilizasiya formalarının,
habelə başlıca hüquq sistemlərinin təmsil olunmasına diqqət yetirilir.
2. Komitə üzvləri iştirakçı dövlətlərin namizədliyini irəli sürdükləri şəxslərin daxil edildiyi siyahı
üzrə gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər və hər iştirakçı dövlət bir vətəndaşının namizədliyini irəli sürə bilər.
3. İlk seçkilər bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən altı ay sonra keçirilir. Hər dəfə seçkilərə, heç
olmasa üç ay qalmış Baş katib namizədliyi bu yolla irəli sürülmüş bütün şəxslərin, onların namizədliyini
irəli sürmüş iştirakçı dövlətlər göstərilməklə, əlifba sırası ilə düzülmüş siyahısını hazırlayır və həmin
siyahını Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə göndərir.
4. Komitə üzvlərinin seçkisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi idarələrində iştirakçı
dövlətlərin Baş katib tərəfindən çağırılan iclasında keçirilir. İştirakçı dövlətlərin üçdə ikisinin yetərsay
təşkil etdiyi bu iclasda ən çox səs alan və iclasda və səsvermədə iştirak edən iştirakçı dövlətlərin
nümayəndələrinin mütləq əksəriyyətinin səsini qazanan namizədlər Komitəyə üzv seçilmiş olurlar.
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5. a) Komitə üzvləri dörd ilə seçilirlər. Lakin ilk seçkilərdə seçilmiş doqquz üzvün səlahiyyət
müddəti ikinci ilin sonunda bitir; həmin doqquz üzvün adı ilk seçkilərdən dərhal sonra Komitə sədri
tərəfindən püşk yolu ilə müəyyən edilir.
b) Gözlənilməz vakansiyaların yerini doldurmaq üçün eksperti artıq Komitənin uzvü olmayan
iştirakçı dövlət, Komitənin bəyənməsi şərtilə, öz vətəndaşları arasından yeni ekspert təyin edir.
6. İştirakçı dövlətlər Komitə üzvlərinin onlar Komitədə vəzifələrini yerinə yetirdiyi müddətdə
xərclərinin ödənilməsinə məsuliyyət daşıyırlar.
Maddə 9
1. İştirakçı dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə Komitədə baxılmaq üçün bu
Konvensiyanın həyata keçirilməsinə kömək etmək məqsədilə gördüyü qanunvericilik, məhkəmə, inzibati
və digər tədbirlər haqqında məruzə təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər:
a) aidiyyəti dövlət üçün bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra bir il ərzində;
b) bundan sonra isə iki ildə bir dəfə və Komitə hər dəfə tələb etdikdə. Komitə Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərdən əlavə informasiya istəyə bilər.
2. Komitə öz fəaliyyəti barədə hər il Baş katib vasitəsilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Məclisinə məruzə təqdim edir və Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərdən alınmış məruzə və
informasiyaların öyrənilməsi əsasında təkliflər və ümumi tövsiyələr verə bilər. Belə təkliflər və ümumi
tövsiyələr Baş Məclisə Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin qeydləri ilə (əgər varsa) birlikdə bildirilir.
Maddə 10
1. Komitə özünün məxsusi prosedur qaydalarını müəyyən edir.
2. Komitə öz vəzifəli şəxslərini iki il müddətinə seçir.
3. Komitənin Katibliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi tərəfindən təmin edilir.
4. Komitənin iclasları, adətən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi idarələrində keçirilir.
Maddə 11
1. Hansısa iştirakçı dövlət digər iştirakçı dövlətin bu Konvensiyanın müddəalarını yerinə
yetirmədiyini hesab edirsə, bunu Komitənin nəzərinə çatdıra bilər. Sonra Komitə bu məlumatı maraqlı
iştirakçı dövlətə verir. Bildiriş alan dövlət üç ay ərzində Komitəyə bu məsələni və həmin dövlətin görmüş
ola biləcəyi tədbirləri aydınlaşdıran yazılı izahat, yaxud bəyanat təqdim edir.
2. Məsələ, belə dövlət ilk bildiriş alandan sonra altı ay ərzində ikitərəfli danışıqlar, yaxud onlar
üçün mümkün olan digər vasitələrlə hər iki tərəf üçün qənaətbəxş şəkildə tənzimlənmədikdə, bu iki
dövlətdən hər hansı biri həmin məsələni Komitəyə, habelə digər dövlətə bildiriş göndərməklə, yenidən
Komitənin müzakirəsinə verə bilər.
3. Komitə bu maddənin 2-ci bəndinə əsasən ona verilmiş məsələyə, beynəlxalq hüququn hamı
tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərinə müvafiq olaraq konkret halda bütün mümkün daxili hüquqi müdaifə
vasitələrinin sınaqdan çıxarıldığını və tükəndiyini müəyyənləşdirdikdən sonra baxır. Həmin vasitələrin
tətbiqi həddindən artıq ləngidildikdə bu qayda tətbiq olunmur.
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4. Komitə onun müzakirəsinə verilmiş hər bir məsələ üzrə işə aid istənilən informasiyanın təqdim
olunmasını maraqlı iştirakçı dövlətlərdən istəyə bilər.
5. Bu maddənin müddəalarından irəli gələn hər hansı bir məsələyə Komitədə baxıldıqda, maraqlı
iştirakçı dövlətlər öz nümayəndələrini məsələyə baxıldığı müddətdə səs hüququ olmadan Komitənin
iclaslarında iştirak etməyə göndərə bilər.
Maddə 12
1. a) Komitə lazım saydığı bütün informasiyanı aldıqdan və diqqətlə yoxladıqdan sonra sədr
Komitənin üzvü ola və olmaya bilən beş nəfərdən ibarət xüsusi Razılaşdırıcı Komissiya (bundan sonra
«Komissiya» adlandırılacaq) təyin edir. Komissiya üzvləri mübahisə edən tərəflərin yekdil razılığı ilə təyin
edilir. Komissiya məlum məsələni Konvensiyanın müddəalarına riayət edilməsi əsasında dincliklə
tənzimləmək məqsədilə maraqlı dövlətlərə xeyirxah xidmət göstərir.
b) Əgər üç ay ərzində mübahisənin tərəfləri olan dövlətlər arasında Komissiyanın bütövlükdə
tərkibinə, yaxud tərkibinin bir hissəsinə dair razılıq əldə edilməzsə, təminatları haqqında, mübahisədə tərəf
olan dövlətlərin razılıq əldə etmədikləri Komissiya üzvləri Komitə üzvlərinin tərkibindən gizli səsvermə
yolu ilə üçdə iki səs çoxluğu ilə seçilir.
2. Komissiya uzvləri vəzifələrini ayrıca şəxs qismində yerinə yetirirlər. Onlar mübahisədə tərəf
olan, yaxud Konvensiyada iştirak etməyən dövlətlərin vətəndaşı olmamalıdırlar.
3. Komissiya sədrini seçir və özünün məxsusi prosedur qaydalarını muəyyən edir.
4. Komissiyanın iclasları, adətən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi idarələrində, yaxud
Komissiyanın qərarı ilə hər hansı digər münasib yerdə keçirilir.
5. Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər arasında mübahisə Komissiya yaradılmasına gətirib
çıxardıqda, Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq təmin edilən Katiblik
Komissiyaya da xidmət göstərir.
6. Mübahisədə tərəflər olan dövlətlər Komissiya üzvlərinin bütün xərclərini Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Baş katibinin təqdim etdiyi smetaya əsasən bərabər şəkildə ödəyirlər.
7. Baş katib, lazım gəldikdə, Komissiya üzvlərinin xərclərini, həmin xərcləri bu maddənin 6-cı
bəndinə müvafiq olaraq mübahisənin tərəfləri olan dövlətlər ödəyəndən əvvəl ödəyə bilər.
8. Komitənin aldığı və diqqətlə yoxladığı informasiya Komissiyanın sərəncamına verilir və
Komissiya məsələyə dair istənilən informasiyanı əldə etmək istəyi ilə maraqlı dövlətlərə müraciət edə bilər.
Maddə 13
1. Komissiya məsələni tam nəzərdən keçirdikdən sonra Komitə sədrinə tərəflər arasındakı
mübahisənin faktik cəhətlərinə aid bütün məsələlər barəsində rəyindən və mübahisənin həlli üçün zəruri
saydığı tövsiyələrindən ibarət məruzə təqdim edir.
2. Komitənin sədri Komissiyanın məruzəsini mübahisədə iştirak edən dövlətlərin hər birinə
göndərir. Bu dövlətlər üç ay ərzində Komissiyanın məruzəsindəki tövsiyələrlə razı olub-olmadıqlarını
Komitənin sədrinə bildirməlidirlər.
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3. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan müddət qurtardıqdan sonra Komitənin sədri
Komissiyanın məruzəsini və maraqlı iştirakçı dövlətlərin bəyanatlarını Konvensiyanın iştirakçısı olan digər
dövlətlərə göndərməlidir.
Maddə 14
1. İştirakçı dövlət istənilən vaxt Komitənin, onun yurisdiksiyası hüdudlarında, bu Konvensiyada
ifadə olunmuş hüquqlarından hər hansının məlum iştirakçı dövlət tərəfindən pozulmasının qurbanı
olduqlarını iddia edən ayrı-ayrı şəxslərdən, yaxud şəxslər qrupundan məlumat almaq və onlara baxmaq
səlahiyyətini qəbul etdiyini bəyan edə bilər. Komitə Konvensiyanın belə bəyanat verməmiş iştirakçı dövləti
haqqında bu qəbildən heç bir məlumat qəbul etməməlidir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatı verən hər bir iştirakçı dövlət öz
yurisdiksiyası hüdudlarında bu Konvensiyada ifadə olunmuş hüquqlarından hər hansının pozulmasının
qurbanı olduqlarını iddia edən və digər mümkün yerli huquqi müdafiə vasitələrini tükəndirən ayrı-ayrı
şəxslərdən, yaxud şəxslər qrupundan şikayət qəbul etmək və baxmaq üçün səlahiyyətli təsisat yarada, yaxud
öz milli hüquq sistemi çərçivəsindəki belə orqanı göstərə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq edilən bəyanat, eləcə də bu maddənin 2-ci bəndinə
müvafiq olaraq təsis edilmiş, yaxud göstərilmiş orqanın adları müvafiq iştirakçı dövlət tərəfindən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilməlidir. Baş katib onların surətlərini qalan iştirakçı
dövlətlərə göndərir. Bəyanat bu haqda Baş katibə xəbər verilməklə istənilən vaxt geri götürülə bilər. Lakin
bu, Komitənin baxmaqda olduğu məlumatlara qətiyyən təsir etməməlidir.
4. Şikayətlərin siyahısı bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq təsis edilmiş, yaxud göstərilmiş
orqan tərəfindən tərtib olunur, bu siyahının təsdiq edilmiş surətləri isə hər il müvafiq kanallarla Baş katibə
təhvil verilir, həm də onların məzmunu aşkarlanmamalıdır.
5. Şikayətçi bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq təsis edilmiş, yaxud göstərilmiş orqanın
fəaliyyətindən narazı qaldıqda, altı ay ərzində həmin məsələni Komitəyə vermək hüququna malikdir.
6. a) Komitə aldığı hər bir məlumatı məxfi qaydada Konvensiyanın hər hansı bir müddəasını
pozmaqda ittiham olunan iştirakçı dövlətin nəzərinə çatdırır. Lakin müvafiq şəxsin, yaxud şəxslər qrupunun
adları onun, yaxud onların aydın ifadə edilmiş razılığı olmadan açıqlanmır. Komitə anonim məlumatları
qəbul etməməlidir.
b) Bildiriş almış dövlət 3 ay ərzində Komitəyə bu məsələni və həmin dövlətin görmüş ola biləcəyi
tədbirləri aydınlaşdıran yazılı izahat, yaxud bəyanat təqdim etməlidir.
7. a) Komitə məlumatı maraqlı iştirakçı dövlətin və ərizəçinin onun sərəncamına təqdim etdikləri
bütün məlumatları nəzərə almaqla nəzərdən keçirir. Komitə şikayətçinin bütün mümkün daxili hüquqi
müdafiə vasitələrinin tükəndiyini müəyyən etməyincə, heç bir şikayətçinin məlumatına baxmamalıdır.
Lakin bu qayda həmin vasitələrin tətbiqi həddən artıq ləngidildiyi hallarda tətbiq olunmur.
b) Komitə, təklif və tövsiyələri olduqda, onları maraqlı iştirakçı dövlətə və şikayətçiyə göndərir.
8. Komitə öz illik məruzəsinə bu cür məlumatların xülasəsini və lazım gəldikdə, maraqlı iştirakçı
dövlətlərin izahat və bəyanatlarının qısa xülasəsini, habelə öz məxsusi təklif və tövsiyələrini də daxil edir.
9. Komitə bu maddədə nəzərdə tutulan funksiyasını yalnız Konvensiyanın heç olmasa on iştirakçı
dövləti bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq bəyanat verdiyi hallarda yerinə yetirə bilər.
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Maddə 15
1. Baş Məclisin 1960-cı il 14 dekabr tarixli 1514(XV) nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş
Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına istiqlaliyyət verilməsi haqqında Bəyannaməsinin məqsədlərinə nail
olunana qədər, bu Konvensiyanın müddəaları digər beynəlxalq sənədlərin, yaxud Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının və onun ixtisaslaşmış qurumlarının, yaxud digər beynəlxalq sənədlərin xalqlara verdiyi şikayət
hüququnu qətiyyən məhdudlaşdırmır.
2. a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bilavasitə bu Konvensiyanın prinsip və məqsədlərinə aid
məsələlərlə məşğul olan orqanları qəyyumluq altında olan və özü tərəfindən idarə olunmayan ərazilərin və
1514(XV) nömrəli qətnamənin tətbiq edildiyi bütün digər ərazilərin əhalisinin bu Konvensiyada nəzərdə
tutulan və həmin orqanlarda baxılmaqda olan məsələlərə dair şikayətlərini müzakirə edərkən, bu
Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq təsis edilmiş Komitə onlardan şikayətlərin surətlərini
alır və öz rəy və tövsiyələrini onlara təqdim edir.
b) Komitə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səlahiyyətli orqanlarından bilavasitə bu Konvensiyanın
prinsip və məqsədlərinə aid olan və idarə edən dövlətlərin bu bəndin a) yarımbəndində xatırlanan ərazilərdə
həyata keçirdiyi qanunvericilik, məhkəmə, inzibati və digər tədbirlərə dair məruzələrin surətlərini alır,
habelə bu barədə öz rəyini bildirir və həmin orqanlara tövsiyələr verir.
3. Komitə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının orqanlarından aldığı şikayət və məruzələrın xülasəsini,
habelə Komitənin həmin şikayət və məruzələr barədə rəy və tövsiyələrini Baş Məclisə təqdim edəcəyi
məruzəyə daxil edir.
4. Komitə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibindən bu maddənin 2 a) bəndində xatırlanan
ərazilərə dair onun sərəncamında olan bu Konvensiyanın məqsədlərinə aid bütün informasiyaları istəyir.
Maddə 16
Bu Konvensiyanın mübahisələrin tənzimlənməsinə, yaxud şikayətlərə baxılmasına dair müddəaları
ayrı-seçkilik sahəsində mübahisə və şikayətlərin həllinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və onun
ixtisaslaşmış qurumlarının əsas sənədlərində, yaxud sonuncular tərəfindən bəyənilmiş konvensiyalarda
təsbit olunmuş digər üsullara xələl gətirmədən tətbiq edilir və iştirakçı dövlətlərin mübahisələrin həlli üçün
onların münasibətlərində qüvvədə olan ümumi, yaxud xüsusi beynəlxalq sazişlərə müvafiq olaraq digər
üsullardan istifadə etməsinə mane olmur.
III hissə
Maddə 17
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yaxud onun hər hansı ixtisaslaşmış qurumunun
istənilən üzvü, Beynəlxalq Məhkəmə Statutunun istənilən iştirakçısı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
Məclisinin bu Konvensiyada iştiraka dəvət etdiyi hər bir dövlətin imzalaması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
saxlanılmağa verilir.
Maddə 18
1. Bu Konvensiya onun 17-ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən hər bir dövlətin qoşulması üçün
açıq olacaqdır.
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2. Qoşulma bu haqda sənədin saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Maddə 19
1. Bu Konvensiya iyirmi yeddinci təsdiqnamə, yaxud qoşulma haqqında sənədin saxlanılmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilməsindən sonrakı otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı iyirmi yeddinci təsdiqnamə, yaxud qoşulma haqqında sənəd saxlanılmağa
təhvil verildikdən sonra təsdiq edən, yaxud ona qoşulan dövlət üçün bu Konvensiya həmin dövlət öz
təsdiqnaməsini, yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanılmağa verəndən sonrakı otuzuncu gün qüvvəyə
minir.
Maddə 20
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi dövlətlərin təsdiqetmə, yaxud qoşulma zamanı
etdikləri qeyd-şərtlərin mətnlərini alır və bu Konvensiyanın iştirakçısı olan, yaxud iştirakçısı ola bilən bütün
dövlətlərə göndərir. Qeyd-şərtlərə etiraz edən hər bir dövlət yuxarıda göstərilən bildirişi alan gündən
sonrakı doxsan gün ərzində müvafiq qeyd-şərti qəbul etmədiyini Baş katibə bildirməlidir.
2. Bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələri ilə bir araya sığmayan, eləcə də, bu Konvensiya əsasında
yaradılan hər hansı orqanın işinə maneçilik törədə bilən qeyd-şərtlərə yol verilmir. Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərin ən azı üçdə ikisi qeyd-şərtə etiraz etdikdə, həmin qeyd-şərt yolverilməz, yaxud
işə mane olan sayılır.
3. İstənilən vaxt Baş katibə müvafiq bildiriş göndərilməklə qeyd-şərt geri götürülə bilər. Belə
bildiriş alındığı gündən qüvvəyə minir.
Maddə 21
Hər bir İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı bildiriş göndərməklə,
bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katib bu barədə bildiriş alan gündən bir il sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 22
Bu Konvensiyanın təfsirinə, yaxud tətbiqinə dair iki, yaxud bir neçə iştirakçı dövlət arasında olan
danışıqlar, yaxud bu Konvensiyada xüsusi olaraq nəzərdə tutulan prosedurlar yolu ilə həll edilməyən hər
hansı mübahisə, mübahisə edən tərəflər başqa tənzimləmə vasitəsi haqqında razılığa gəlmədikdə, həmin
mübahisədəki tərəflərdən hər hansı birinin tələbi ilə həll edilmək üçün Beynəlxalq Məhkəməyə verilir.
Maddə 23
1. Hər bir iştirakçı dövlət istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı
bildiriş göndərməklə bu Konvensiyaya yenidən baxılmasını xahiş edə bilər.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi lazım gəldikdə, belə xahişlə əlaqədar, tədbirlər
görülməsi barədə qərar qəbul edir.
Maddə 24
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 1-ci bəndində
xatırlanan bütün dövlətlərə aşağıdakılar haqqında məlumatları çatdırır:
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a) 17-ci və 18-ci maddələrə müvafiq olaraq imzalama, təsdiq etmə və qoşulma haqqında;
b) 19-cu maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
c) 14-cü, 20-ci və 23-cü maddələrə müvafiq olaraq alınmış məlumatlar və bəyanatlar haqqında;
d) 21-ci maddəyə müvafiq olaraq denonsasiyalar haqqında.
Maddə 25
1. İngilis, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Konvensiya
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivində saxlanılır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq olunmuş surətlərini
Konvensiyanın 17-ci maddəsinin 1-ci bəndində xatırlanan hər hansı kateqoriyaya aid olan bütün dövlətlərə
göndərir.
Azərbaycan Respublikası 1996-cı il 31 may tarixli 95-IQ nömrəli Qanunu ilə bu Konvensiyaya
qoşulmuşdur
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Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 30 noyabr 1973-cü ildə qəbul
olunmuş Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 96-IQ
Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında
Beynəlxalq Konvensiya
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin müddəalarına müvafiq olaraq bütün üzv dövlətlərin,
irqinə, cinsinə, dilinə və ya dininə görə fərq qoyulmadan bütün insanların hüquqlarına və əsas azadlıqlarına
hamılıqla hörmət edilməsinə və onlara riayət olunmasına nail olmaq üçün Təşkilatla əməkdaşlıq şəraitində
birgə və müstəqil fəaliyyət göstərməyi öhdələrinə götürdüklərini xatırladaraq, bütün insanların ləyaqətcə
və hüquqca bərabər doğulduğunu və bütün insanların heç bir fərq, o cümlədən irqinə, dərisinin rənginə,
yaxud milli mənsubiyyətinə görə fərq qoyulmadan öz mətnində elan etdiyi bütün hüquq və azadlıqlara
malik olmasının vacibliyini bildirən İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməni nəzərə alaraq, Baş
Məclisin Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına istiqlaliyyət verilməsi haqqında Bəyannamədə azadlıq
hərəkatının qarşısını almaq, yaxud onu geri döndərməyin mümkün olmadığını və insan ləyaqəti, tərəqqi və
ədalət naminə müstəmləkəçiliyə və onunla bağlı hər cür seqreqasiya və ayrı-seçkilik praktikasına son
qoyulmasının zəruriliyini bəyan etməsini nəzərə alaraq, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya müvafiq olaraq dövlətlərin seqreqasiya və aparteidi xüsusilə
pislədiklərini və onların yurisdiksiyasındakı ərazilərdə hər cür belə praktikanın qarşısını almağı, qadağan
etməyi və kökünü kəsməyi öhdələrinə götürdüklərini qeyd edərək, Soyqırımı cinayətinin qarşısının
alınması və ona görə cəzalandırma haqqında Konvensiyada aparteid kimi qiymətləndirilə bilən bir sıra
hərəkətlərin də beynəlxalq hüquqa görə cinayət olduğunu qeyd edərək, Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə
qarşı cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında
Konvensiyada «aparteid siyasətinin nəticəsi olan insanlıqdan kənar əməllərin» bəşəriyyətə qarşı cinayət
kimi qiymətləndirildiyini qeyd edərək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin aparteid siyasətini və
praktikasını bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi pisləyən bir sıra qətnamə qəbul etdiyini qeyd edərək,
Təhlükəsizlik Şurasının aparteidin və onun güclənməkdə və genişlənməkdə davam etməsinin beynəlxalq
sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi maneə və təhdid olduğunu nəzərə çarpdırdığını qeyd edərək, Aparteid
cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın aparteid
cinayətinin qarşısını almaq və ona görə cəzalandırmaq məqsədilə beynəlxalq və milli səviyyələrdə yeni,
daha təsirli tədbirlərin görülməsinə imkan verəcəyinə əmin olaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər bəyan edirlər ki, aparteid bəşəriyyətə qarşı cinayətdir
və bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən edilən aparteid siyasəti və praktikasının və ona oxşar irqi
seqreqasiya və ayrı-seçkilik siyasəti və praktikasının nəticəsi olan insanlıqdankənar hərəkətlər beynəlxalq
hüquq prinsiplərini, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərini
pozan və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid doğuran cinayətlərdir.
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2. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər aparteid cinayəti törədən təşkilatları, təsisatları və ayrıayrı şəxsləri cinayətkar elan edirlər.
Maddə 2
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «aparteid cinayəti» termini Afrikanın cənub hissəsində tətbiq
edildiyi şəkildə aparılan ona oxşar irqi seqreqasiya və ayrı-seçkilik siyasətini və praktikasını ehtiva edir və
bir irqə mənsub insan qrupunun hər hansı digər irqə mənsub insan qrupu üzərində ağalığını və onu
müntəzəm istismar etməsini bərqərar və müdafiə etmək məqsədilə törədilən aşağıdakı insanlıqdankənar
cinayətləri bildirir:
a) irqi qrupp, yaxud qrupların üzvünü və ya üzvlərini yaşamaq və şəxsiyyət azadlığı hüququndan
məhrum etmək:
i) irqi qrup, yaxud qrupların üzvlərini öldürməklə;
ii) irqi qrup yaxud qrupların üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirmək və onlara
qarşı işgəncə, yaxud qəddar, insanlıqdankənar və insanın ləyaqətini alçaldan davranış və cəza tətbiq etmək
nəticəsində onların azadlığına və ləyaqətinə qəsd etməklə;
iii) irqi qrup, yaxud qrupların üzvlərini özbaşına həbs etmək və qanunsuz olaraq həbsxanalarda
saxlamaqla;
b) irqi qrup, yaxud qruplar üçün qəsdən onun və ya onların bütünlüklə və ya bir hissəsinin fiziki
məhvinə hesablanmış həyat şəraiti yaratmaq;
c) irqi qrup, yaxud qrupların ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında iştirakına yol
verilməməsini nəzərdə tutan hər cür qanunvericilik xarakterli və digər tədbirlər görmək və belə qrup, yaxud
qrupların tam inkişafına qəsdən mane olan şərait yaratmaq, məsələn, irqi qrup, yaxud qrupların üzvlərini
əmək hüququ, rəsmən tanınmış həmkarlar ittifaqları yaratmaq hüququ, təhsil hüququ, öz ölkəsini
tərk etmək və oraya qayıtmaq hüququ, vətəndaşlıq hüququ, sərbəst yerdəyişmə və yaşayış yeri seçmək
hüququ, əqidə və onu sərbəst şəkildə ifadə etmək hüququ və dinc yığıncaqlar keçirmək və assosiasiyalar
yaratmaq hüququ daxil olmaqla, əsas insan hüquq və azadlıqlarından məhrum etmək;
d) irqi qrup, yaxud qrupların üzvləri üçün təcrid olunmuş rezervasiya və gettolar
yaratmaqla əhalini irqi əlamətinə görə ayırmağa yönəldilmiş hər cür, o cümlədən qanunvericilik
xarakterli tədbirlər, müxtəlif irqi qrupların üzvləri arasında qarışıq nikahlar bağlanmasının qadağan
olunması, irqi qrupa, qruplara, yaxud onların ailə üzvlərinə məxsus torpaq mülkiyyətinin ekspropriasiyası;
e) irqi qrup, yaxud qrupların üzvlərinin əməyinin istismar edilməsi, məsələn, onların məcburi
əməyindən istifadə;
f) təşkilat və şəxslərin aparteidə qarşı çıxdıqlarına görə əsas hüquq və azadlıqlardan məhrum edilməklə
təqib olunması.
Maddə 3
Belə hərəkətlərin törədildiyi dövlətin ərazisində, eləcə də hər hansı digər dövlətdə yaşayaraq:
a) bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində göstərilən hərəkətləri törədən, törədilməsində iştirak edən,
onlara bilavasitə təhrikçilik edən, yaxud onları törətmək məqsədilə gizli sövdələşən;
b) aparteid cinayətinin törədilməsində bilavasitə iştirak edən, onu təşviq edən, yaxud onun
törədilməsində əməkdaşlıq edən şəxslər, təşkilat və təsisat üzvləri, səbəbindən asılı olmayaraq, beynəlxalq
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər.
Maddə 4
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər öhdələrinə götürürlər:
a) aparteid cinayətinin kökünü kəsmək, eləcə də aparteid cinayətinin və ona oxşar seqreqasiya
siyasətinin, yaxud onun təzahürlərinin hər cür təşviq edilməsinin qarşısını almaq və bu cinayətdə günahkar
olanları cəzalandırmaq üçün hər cür qanunvericilik aktları və digər aktlar qəbul etməyi;
b) bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən edilmiş hərəkətlərini törədilməsinə görə məsuliyyət
daşıyan, yaxud onların törədilməsində təqsirləndirilən şəxsləri, onların bu hərəkətlərin törədildiyi dövlətin
ərazisində olub-olmamasından, həmin dövlətin, yaxud hər hansı digər dövlətin vətəndaşı olmasından,
yaxud vətəndaşlığı olmayan şəxslər olmasından asılı olmayaraq öz yurisdiksiyalarına uyğun olaraq təqib
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etmək, məhkəməyə cəlb etmək və cəzalandırmaq üçün qanunvericilik, məhkəmə və inzibati tədbirlər
görməyi.
Maddə 5
Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində sadalanan hərəkətlərin törədilməsində ittiham olunan şəxslər
onların şəxsiyyəti üzərində yurisdiksiya əldə edə bilən hər hansı iştirakçı dövlətin səlahiyyətli
məhkəməsində, yaxud iştirakçı dövlətlərin razılığı ilə, onların yurisdiksiyasına münasibətdə sərəncam verə
bilən beynəlxalq cinayət tribunalında mühakimə edilə bilərlər.
Maddə 6
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinə müvafiq
olaraq Təhlükəsizlik Şurasının aparteid cinayətinin qarşısını almağa kökünü kəsməyə və ona görə
cəzalandırmağa yönəldilmiş qərarlarını qəbul etməyi və onları yerinə yetirməyi və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının digər səlahiyyətli orqanlarının bu Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün qəbul etdikləri
qərarların həyata keçirilməsinə yardım göstərməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 7
1. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər 9-cu maddəyə müvafiq olaraq təsis edilmiş qrupa
özlərinin bu Konvensiyanın müddəalarını yerinə yetirmək üçün gördükləri qanunvericilik, məhkəmə və
inzibati, yaxud digər tədbirlər haqqında vaxtaşırı məruzələr təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Bu məruzələrin surətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi vasitəsilə Aparteid üzrə Xüsusi
Komitəyə göndərilir.
Maddə 8
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı səlahiyyətli
orqanına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin müddəalarına müvafiq olaraq, aparteid cinayətinin
qarşısını almaq və kökünü kəsmək üçün, onun fikrincə, zəruri olan bütün tədbirləri görmək tələbi ilə
müraciət edə bilər.
Maddə 9
1. İnsan hüquqları Komissiyasının sədri iştirakçı dövlətlərin 7-ci maddəyə müvafiq olaraq təqdim
etdikləri məruzələrə baxmaq üçün İnsan hüquqları Komissiyasının, eləcə də bu Konvensiyanın iştirakçı
dövlətlərinin nümayəndələri olan üç üzvündən ibarət qrup təyin edir.
2. İnsan hüquqları Komissiyasının üzvləri arasında bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin
nümayəndələri olmadıqda, yaxud onlar üç nəfərdən az olduqda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi
bu Konvensiyanın iştirakçısı olan bütün dövlətlərlə məsləhətləşdikdən sonra İnsan hüquqları
Komissiyasının üzvü olmayan iştirakçı dövlətin nümayəndəsini, yaxud iştirakçı dövlətlərin
nümayəndələrini, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin nümayəndələri İnsan hüquqları
Komissiyasının tərkibinə seçilənədək bu maddənin yuxarıda göstərilən birinci bəndinə müvafiq olaraq təsis
edilən qrupda işləməyə təyin edir.
3. Qrup 7-ci maddəyə müvafiq olaraq təqdim edilən məruzələrə baxmaq üçün, İnsan hüquqları
Komissiyasının sessiyasının başlanmasından əvvəl, yaxud qurtarmasından sonra beş gündən artıq olmayan
müddətə yığışa bilər.
Maddə 10
1. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər İnsan hüquqları Komissiyasına aşağıdakı səlahiyyətləri
verir:
a)Birləşmiş Millətlər Təşkilatı orqanları İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
Beynəlxalq Konvensiyanın 15-ci maddəsinə müvafiq olaraq şikayətlərin surətlərini göndərərkən, bu
Konvensiyanın 2-ci maddəsində sadalanan hərəkətlərə dair şikayətlərə diqqət yetirməsini ondan xahiş
etmək;
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b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səlahiyyətli orqanlarından alınan məruzələr və bu Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərin vaxtaşırı təqdim etdiyi məruzələr əsasında bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində
sadalanan cinayətlərə görə məsuliyyət daşıdığı güman edilən şəxslərin, təşkilatların, təsisatların və dövlət
nümayəndələrinin, habelə bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərdə haqqında məhkəmə
təhqiqatları aparılanların siyahısını hazırlamaq;
c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səlahiyyətli orqanlarından qəyyumluq altında olan, özləri tərəfindən
idarə edilməyən ərazilərin və Baş Məclisin 1960-cı il 14 dekabr tarixli 1514 (XV) nömrəli qətnaməsinin
aid olduğu bütün digər ərazilərin idarə olunması üçün məsuliyyət daşıyan hakimiyyət orqanlarının bu
Konvensiyanın 2-ci maddəsinə müvafiq olaraq cinayət məsuliyyəti daşıdıqları güman edilən və onların
ərazi və inzibati yurisdiksiyası hüdudlarında olduqları ehtimal edilən şəxslər barəsində gördükləri tədbirlərə
dair məlumat istəmək.
2. Baş Məclisin müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına istiqlaliyyət verilməsi haqqında 1514 (XV)
nömrəli qətnaməsində əks olunmuş məqsədlərə nail olunana qədər bu Konvensiyanın müddəaları digər
beynəlxalq sənədlərin, yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və onun ixtisaslaşdırılmış qurumlarının
həmin xalqlara verdiyi şikayət hüququnu qətiyyən məhdudlaşdırmır.
Maddə 11
1. Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində sadalanan hərəkətlər təhvil vermə məsələsində siyasi cinayətlər
sayılmır.
2. Belə hallarda bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər öz qanunvericiliyi və qüvvədə olan
müqavilələrinə müvafiq olaraq ekstradisiya həyata keçirməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 12
1. Bu Konvensiyanın təfsiri, tətbiqi, yaxud yerinə yetirilməsi ilə bağlı iştirakçı dövlətlər arasında olan
və danışıqlar vasitəsilə həll edilməyən mübahisələr, mübahisə edən tərəflər onun başqa üsulla
tənzimlənməsində razılığa gəlmədikdə, mübahisə edən iştirakçı dövlətlərin xahişi ilə baxılmaq üçün
Beynəlxalq Məhkəməyə verilir.
Maddə 13
Bu Konvensiya bütün dövlətlərin imzalaması üçün açıqdır. Konvensiya qüvvəyə minənə qədər onu
imzalamamış hər bir dövlət ona qoşula bilər.
Maddə 14
1. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə təhvil verilir.
2. Qoşulma bu haqda aktın saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim
edilməsi ilə həyata keçirilir.
Maddə 15
1. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqnamə, yaxud qoşulma aktı saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə təhvil veriləndən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı iyirminci təsdiqnamə, yaxud qoşulma aktı saxlanılmağa verildikdən sonra təsdiq
edən, yaxud ona qoşulan dövlət üçün bu Konvensiya həmin dövlətin öz təsdiqnaməsini, yaxud qoşulma
aktını saxlanılmağa verməsindən sonrakı otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 16
Hər bir iştirakçı dövlət bu Konvensiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı bildiriş
göndərməklə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya, Baş katib bu barədə bildiriş alan gündən bir il sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 17
2581

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Hər bir iştirakçı dövlət istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı bildiriş
göndərməklə bu Konvensiyaya yenidən baxılmasını xahiş edə bilər.
2 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi, lazım gəldikdə, belə xahişlə əlaqədar tədbirlər
görülməsinə dair qərar çıxarır.
Maddə 18
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bütün dövlətlərə aşağıdakılar haqqında məlumatları çatdırır:
a) 13 və 14-cü maddələrə müvafiq olaraq imzalama, təsdiqetmə və qoşulma haqqında;
b) 15-ci maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
c) 16-cı maddəyə müvafiq olaraq, denonsasiyalar haqqında;
d) 17-ci maddəyə müvafiq olaraq, bildirişlər haqqında.
Maddə 19
1. Çin, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Konvensiya
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivində saxlanılır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq olunmuş surətlərini bütün
dövlətlərə göndərir.
Azərbaycan Respublikası 1996-cı il 31 may tarixli 96-IQ nömrəli Qanunu ilə bu Konvensiyaya
qoşulmuşdur («VES Consultancy» LLC).
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Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya
qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının BaşAssambleyası tərəfindən 9 dekabr 1948-ci il tarixdə qəbul olunmuş
Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 97-IQ
SOYQIRIMI CINAYƏTININ QARŞISININ ALINMASI VƏ
CƏZALANDIRILMASI HAQQINDA KONVENSIYA
(9 dekabr 1948-ci il)
(9 dekabr 1948-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyasının 260 (III)A Qətnaməsi ilə qəbul olunub.
12 yanvar 1951-ci ildə qüvvəyə minib)
Baş Assambleya soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılmasına dair təqdim olunan
Konvensiyanı təsdiq edir və onu imzalamaq və ratifikasiya etməyi və ya XI maddəyə müvafiq olaraq ona
qoşulmağı təklif edir. 179-cu plenar iclas, 9 dekabr 1948-ci il
Razılığa gələn Tərəflər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 11 dekabr 1946-cı il tarixli 96 (I) saylı
qətnaməsində soyqırımın beynəlxalq hüquq normalarını pozan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd
və ruhuna zidd olan cinayət olduğunu və sivil dünyanın onu pislədiyini, tarix boyu soyqırımın bəşəriyyətə
böyük itkilər gətirdiyini etiraf edərək, bəşəriyyəti bu çirkin fəlakətdən xilas etmək üçün beynəlxalq
əməkdaşlığın vacibliyinə əmin olduğunu nəzərə alaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəlirlər:
Maddə 1.
Razılığa gələn Tərəflər sülh və yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq
soyqırımın, beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edirlər və bu cinayətin qarşısını
almaq və cəza tədbirlərini həyata keçirmək öhdəliyini götürürlər.
Maddə 2.
Bu Konvensiyaya müvafiq olaraq soyqırım hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupun qismən və
ya bütövlükdə məhv edilməsi məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlərdən biridir:
a) bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi;
b) bu cür qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarətlərinin və yaxud əqli qabiliyyətinə ciddi zərər yetirilməsi;
c) qəsdən hər hansı bir qrupun tam və ya qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraiti
yaradılması;
d) bu cür qrup daxilində doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;
e) bir insan qrupuna mənsub olan uşaqların zorla başqa qrupa verilməsi.
Maddə 3.
Aşağıdakı əməl cəzalandırılandır:
a) soyqırım;
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b) soyqırım törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə;
c) soyqırım törətməyə birbaşa və açıq təhrik;
d) soyqırım törətməyə yönəlmiş qəsd;
e) soyqırımda iştirak.
Maddə 4.
Soyqırım və yaxud 3-cü maddədə sadalanmış əməllərdən hər hansı birini törətmiş şəxs konstitusiya
ilə məsul rəhbər, rəsmi və ya fərdi şəxs olmasından asılı olmayaraq cəzalandırılmalıdır.
Maddə 5.
Bu Konvensiyanın müddəalarının qüvvəyə minməsi üçün Razılığa gəlmiş Tərəflərin hər biri xüsusilə
soyqırımı və yaxud 3-cü maddədə sadalanan digər əməllərin törədilməsində təqsirli bilinən şəxslərin
cəzalandırılması üçün səmərəli tədbirlər nəzərdə tutan zəruri qanunvericiliyi öz konstitusion proseduruna
uyğun olaraq qəbul etmək öhdəliyini götürürlər.
Maddə 6.
Soyqırım və yaxud 3-cü maddədə sadalanan digər əməlləri törətmiş şəxslər bu əməlin törədildiyi
dövlətin ərazisində səlahiyyətli məhkəmələr tərəfindən və ya yurisdiksiyasını Konvensiya tərəflərinin də
qəbul etdiyi və bu tərəflərə şamil olunan beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən mühakimə
olunmalıdırlar.
Maddə 7.
Təqsirlilərin verilməsi (ekstradisiyası) məsələsində soyqırım və yaxud 3-cü maddədə sadalanan digər
əməllər siyasi cinayət kimi sayılmır. Bu kimi hallarda Razılığa gələn Tərəflər təqsirlinin verilməsini öz
qanunvericiliyinə və qüvvədə olan müqavilələrə müvafiq olaraq həyata keçirmək öhdəliyi daşıyırlar.
Maddə 8.
Bu Konvensiyanın hər bir iştirakçısı soyqırım və yaxud 3-cü maddədə sadalanan digər əməllərin
qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə müvafiq
olaraq bütün lazımi tədbirlərin görülməsi tələbi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq orqanına
müraciət edə bilər.
Maddə 9.
Razılığa gələn Tərəflər arasında bu və ya digər ölkənin soyqırım və yaxud 3-cü maddədə sadalanan
digər əməlləri törətməyə görə məsuliyyətinə dair mübahisələr də daxil olmaqla, bu Konvensiyanın şərhi,
tətbiqi və yaxud icrası ilə bağlı mübahisələr mübahisə tərəflərindən hər hansı birinin tələbi ilə baxılması
üçün Beynəlxalq Məhkəməyə verilir.
Maddə 10.
Bu Konvensiyanın bərabər autentik hesab edilən ingilis, çin, ispan, fransız və rus mətnləri 9 dekabr
1948-ci il tarixdən müəyyən edilir.
Maddə 11.
Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı üzvü və yaxud Baş Assambleya tərəfindən
Konvensiyanı imzalamaq üçün dəvət almış Təşkilat üzvü olmayan istənilən dövlət tərəfindən imzalanmaq
üçün 31 dekabr 1949-cu il tarixədək açıq olacaqdır.
Bu Konvensiya ratifikasiya olunmalıdır və ratifikasiya haqqında aktlar Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Katibi yanında saxlanca qoyulur.
1 yanvar 1950-ci ildən başlayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının istənilən üzvü və yuxarıda
göstərilən dəvəti almış Təşkilatın üzvü olmayan istənilən dövlət bu
Konvensiyaya qoşula bilər.
Qoşulma haqqında aktlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi yanında saxlanca qoyulur.
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Maddə 12.
Razılığa gələn Tərəflərdən hər hansı biri istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin
adına bildiriş göndərməklə xarici əlaqələrin həyata keçirilməsinə cavabdehlik daşıdığı bütün ərazilərinə və
ya onların bir qisminə bu Konvensiyanı tətbiq edə bilər.
Maddə 13.
Ratifikasiya və ya qoşulma haqqında ilk 20 aktın Baş Katib yanında saxlanca qoyulduğu gün Baş
Katib surətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan və XI maddədə nəzərdə tutulmuş Təşkilatın üzvü
olmayan bütün dövlətlərə göndərilən Protokolu hazırlayır. Bu Konvensiya ratifikasiya və ya qoşulma
haqqında 20-ci akt saxlanca qoyulduqdan sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra alınmış ratifikasiya və qoşulma haqqında aktlar
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi yanında saxlanca qoyulduqdan sonra doxsanıncı gün qüvvəyə
minir.
Maddə 14.
Bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən etibarən on il müddətinə qüvvədədir.
Bu Konvensiya növbəti beş illikdə o ölkələrə qarşı qüvvədə qalır ki, hansılar ki, Konvensiyanın
müvafiq qüvvədə olma müddətinin bitməsinə ən azı altı ay qalmış onu denonsasiya etməmiş olsunlar.
Denonsasiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə yazılı bildirişin verilməsi yolu ilə həyata
keçirilir.
Maddə 15.
Əgər denonsasiya nəticəsində Konvensiya üzvlərinin sayı on altıdan az olarsa, Konvensiya sonuncu
denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi gün öz qüvvəsini itirir.
Maddə 16.
Bu Konvensiyaya yenidən baxılması tələbi istənilən vaxt Razılığa gələn tərəflərdən hər hansı biri
tərəfindən Baş Katibin adına yazılı məlumat verilməsi yolu ilə qoyula bilər.
Əgər bu cür tələb hər hansı tədbirlərin görülməsini labüd sayırsa, Baş Assambleya bu cür tələb barədə
hansı tədbirlərin görülməsinin vacib olduğuna dair qərar verir.
Maddə 17.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərini və XI
maddədə nəzərdə tutulmuş Təşkilatın üzvü olmayan dövlətləri məlumatlandırır:
a) XI maddəyə müvafiq olaraq imzalama, ratifikasiya və qoşulma haqqında qəbul edilmiş bütün
aktlar barədə;
b) XII maddəyə müvafiq olaraq qəbul edilmiş bütün bəyanatlar barədə;
c) XIII maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gün barədə;
d) XIV maddəyə müvafiq olaraq qəbul edilmiş denonsasiyalar barədə;
e) XV maddəyə müvafiq olaraq Konvensiyanın ləğvi barədə;
f) XVI maddəyə müvafiq olaraq qəbul edilmiş bəyanatlar barədə.
Maddə 18.
Konvensiyanın əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivində saxlancdadır.
Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə və XI
maddədə nəzərdə tutulmuş Təşkilatın üzvü olmayan dövlətlərə göndərilir.
Maddə 19.
Bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi tərəfindən
qeydiyyata alınır.
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Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq
edilməməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Hərbi cinayətlər və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə
cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası
tərəfindən 26 noyabr 1968-ci il tarixdə qəbul olunmuş Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 98-IQ
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Köləlik haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Köləlik haqqında 25 sentyabr 1926-cı il tarixdə Cenevrədə imzalanmış
Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 99-IQ
Köləlik haqqında Konvensiya
Bu Konvensiyaya 1953-cü il dekabrın 7-də Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi
idarələrində tərtib olunmuş Protokolla dəyişikliklər edilmişdir; Konvensiya 1953-cü il 7 dekabr tarixli
Protokolun əlavəsində əks olunmuş düzəlişlər həmin Protokolun 3-cü maddəsinə müvafiq olaraq qüvvəyə
mindikdən sonra, dəyişikliklərlə birlikdə, 1955-ci il iyulun 7-də qüvvəyə minmişdir.
Razılığa gələn Ali Tərəflər,
1889-1890-cı illər Brüssel konfransının Baş aktını imzalayanların Afrika qulları alverinə son qoymaq
əzmində olduqlarını bəyan etdiklərini nəzərə alaraq,
1885-ci il Berlin Baş aktını, 1890-cı il Brüssel Baş aktını və Bəyannaməsini dəyişdirən 1919-cu il
Sen-Jermen Konvensiyasını imzalayanların köləliyin bütün formalarını, quruda və dənizdə qul alverini ləğv
etməyə nail olmaq niyyətini təsdiq etdiklərini nəzərə alaraq,
Millətlər Birliyi Şurasının 1924-cü il mayın 12-də təyin etdiyi Köləliklə bağlı müvəqqəti
Komissiyanın məruzəsini diqqətə alaraq,
Brüssel aktına müvafiq olaraq yerinə yetirilmiş işi başa çatdırmağa və genişləndirməyə və SenJermen Konvensiyasını imzalayanların qul alveri və köləlik barəsində niyyətlərinin bütün dünyada praktik
olaraq həyata keçirilməsi yollarını tapmağa çalışaraq və bu məqsədlərə nail olmaq üçün göstərilən
konvensiya ilə müqayisədə daha əhatəli tədbirlərin zəruriliyini etiraf edərək,
bundan əlavə, məcburi əməyin köləliyə oxşar şəraitə gətirib çıxarmaması üçün tədbirlər görülməsini
zəruri sayaraq,
konvensiya bağlamağı qərara aldılar və müvafiq olaraq öz səlahiyyətli nümayəndələrini təyin etdilər
(soyadları göstərilmir),
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlar barəsində razılığa gəlinmişdir:
1) «köləlik» dedikdə, barəsində mülkiyyət hüququna aid bəzi, yaxud bütün səlahiyyətlərin həyata
keçirildiyi şəxsin statusu, yaxud vəziyyəti nəzərdə tutulur;
2) «qul alveri» dedikdə, hər hansı bir şəxsi tutmaq, əldə etmək, yaxud həmin şəxsdən onu qula
çevirmək məqsədilə istifadə etməklə bağlı bütün hərəkətlər; satmaq, yaxud dəyişmək məqsədilə qul əldə
etməklə bağlı bütün hərəkətlər; bu məqsədlə alınmış şəxsi satmaq, dəyişdirməklə bağlı bütün hərəkətlər;
və ümumiyyətlə, qul ticarəti yaxud qulların daşınması ilə bağlı bütün hərəkətlər başa düşülür.
Maddə 2
Razılığa gələn Ali Tərəflərin hər biri öz suverenliyi yurisdiksiyası, müdafiəsi, himayəsi, yaxud
qəyyumluğu altında olan ərazilərə münasibətdə, indiyədək lazımi tədbirlər görməyiblərsə, aşağıdakılar
öhdələrinə götürürlər:
a) qul alverinin qarşısını almaq və kökünü kəsmək;
b) köləliyin bütün formalarının tədricən və mümkün qədər tezliklə tam ləğvini həyata keçirmək.
Maddə 3
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Razılığa gələn Ali Tərəflər qulların onların ərazi sularında daşınmasının, onların bayraqları altında
üzən gəmilərə yüklənməsinin, onlardan boşaldılmasının qarşısını almaq və aradan qaldırmaq məqsədilə
bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdələrina götürürlər.
Razılığa gələn Ali Tərəflər onların üzərinə Beynəlxalq silah ticarətinə dair 1925 ci il 17 iyun tarixli
Konvensiyada nəzərdə tutulan (12, 20, 21, 22, 23, 24-cü mad dələr və II əlavəsinin II bölməsinin 3, 4 və 5ci bəndləri) hüquq və öhdəliklərə oxşar (zəruri dəyişikliklərlə) hüquq və öhdəliklər qoyan Qul alveri
haqqında Baş Konvensiya (bu Baş Konvensiyanın Razılığa gələn hər hansı Ali Tərəfin gəmilərini (hətta
kiçik tonnajlı) Razılığa gələn digər Ali Tərəflərin gəmiləri ilə fərqli vəziyyətdə qoymayacağından çıxış
edərək, ilə bağlı mümkün qədər tez bir zamanda danışıqlara başlamağı öhdələrinə götürürlər.
Həmçinin belə qəbul edilir ki, bu Baş Konvensiya qüvvəyə minəndən əvvəl, yaxud sonra Razılığa
gələn Ali Tərəflərin öz aralarında qul alverinin mümkün qədər tezliklə tam ləğv edilməsi üçün əlahiddə
xarakterinə görə zəruri sayıla bilən xüsusi sazişlər (əvvəlki bəndlərdə ifadə olunmuş prinsipləri
məhdudlaşdırmamaqla) bağlamağa tam hüquqları vardır.
Maddə 4
Razılığa gələn Ali Tərəflər köləliyi və qul alverini ləğv etmək məqsədilə bir-birinə hər cür kömək
göstərəcəklər.
Maddə 5
Razılığa gələn Ali Tərəflər etiraf edirlər ki, məcburi əməyin tətbiq edilməsi ciddi nəticələrə gətirib
çıxara bilər və onların hər biri öz suverenliyi, yurisdiksiyası müdafiəsi, himayəsi, yaxud qəyyumluğu
altında olan ərazilərə münasibətdə icbari yaxud məcburi əməyin köləliyə oxşar şəraitə gətirib çıxarmasına
yol verməmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər.
Razılığa gələn Ali Tərəflər razılaşırlar ki:
1) aşağıdakı 2-ci bənddə verilən keçid müddəaları nəzərə alınmaqla, icbari, yaxud məcburi əmək
yalnız ictimai məqsədlər üçün tələb oluna bilər.
2) Razılığa gələn Ali Tərəflər ictimai məqsədlərdən savayı digər məqsədlər üçün istifadə edilən
icbari, yaxud məcburi əməyin hələ də mövcud olduğu ərazilərdə bu praktikanın tədricən və mümkün qədər
tez ləğv edilməsinə səy göstərəcəklər. İcbari, yaxud məcburi əmək mövcud olduğu müddətdə daim istisna
xarakteri daşımalı, həmişə əvəzi müvafiq surətdə ödənilməli və işçilərin daimi yaşayış yerlərindən
uzaqlaşdırılmasına səbəb olmamalıdır.
3) Bütün hallarda hər hansı icbari, yaxud məcburi əməyin tətbiqinə görə məsuliyyət müvafiq ərazinin
səlahiyyətli mərkəzi hakimiyyət orqanlarının üzərinə düşür.
Maddə 6
Hazırda qanunlarında bu Konvensiyanın məqsədlərini həyata keçirmək məqsədilə qəbul edilmiş
qanun və qərarların pozulmasına görə cəza müəyyən edən müvafiq müddəalar olmayan Razılığa gələn Ali
Tərəflər belə pozuntulara münasibətdə şərt cəzaların tətbiq edilə bilməsi üçün zəruri tədbirlər görməyi
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 7
Razılığa gələn Ali Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək məqsədilə qəbul edə
biləcəkləri qanun və qərarlar barəsində bir-birinə və Millətlər Birliyinin Baş katibinə məlumat verməyi
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 8
Razılığa gələn Ali Tərəflər razılaşırlar ki, bu Konvensiyanın təfsiri, yaxud tətbiqi ilə bağlı onların
arasında meydana çıxan mübahisələr—onlar birbaşa danışıqlar yolu ilə həll edilməzsə—həll olunmaq üçün
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Daimi Palatasına veriləcəkdir. Bu mübahisənin tərəflərindən biri, yaxud
hər ikisi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Daimi Palatasına dair 1920-ci il 16 dekabr tarixli Protokolun
iştirakçısı olmadıqda, həmin mübahisə tərəflərin istəyinə və hər bir dövlətin konstitusiya proseduruna
müvafiq olaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Daimi Palatasına, yaxud Beynəlxalq mübahisələrin sülh
yolu ilə həll edilməsi haqqında 1907-ci il 18 oktyabr tarixli Konvensiyasına müvafiq olaraq, yaradılmış
arbitraj məhkəməsinə, yaxud hər hansı digər arbitraj məhkəməsinə verilməlidir.
Maddə 9
İmzalama, təsdiqetmə, yaxud qoşulma vaxtı Razılığa gələn hər hansı Ali Tərəf bu Konvensiyanı
qəbul etməsinin onun suverenliyi, yurisdiksiyası, müdafiəsi, himayəsi, yaxud qəyyumluğu altında olan
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ərazilərin bəzilərində, yaxud hamısında Konvensiyanın bütün müddəalarına, yaxud hər hansı müddəasına
münasibətdə öhdəliklər qoymadığını bəyan edə bilər; o, buna sonradan həmin ərazilərin hər hansı birinin
adından və ya onlardan hər hansı birinin tərəf olmadığı istənilən müddəaya münasibətdə razılığını bildirə
bilər.
Maddə 10
Razılığa gələn Ali Tərəf bu Konvensiyanı denonsasiya etmək istədikdə, bunu yazılı şəkildə Millətlər
Birliyinin Baş katibinə bildirir. O isə dərhal bildirişin təsdiq olunmuş surətini Razılığa gələn digər Ali
Tərəflərə göndərərək, onları həmin bildirişin alındığı tarix barədə məlumatlandırır.
Bu denonsasiya yalnız xəbərdarlıq edilən dövlət üçün, özü də Millətlər Birliyi Baş katibinin bildirişi
aldığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir.
Denonsasiya Razılığa gələn Ali Tərəflərin suverenliyi, yurisdiksiyası, müdafiəsi, himayəsi, yaxud
qəyyumluğu altında olan hər bir əraziyə ayrı-ayrılıqda da aid ola bilər.
Maddə 11
Bugünkü tarixlə qəbul edilən, fransız və ingilis dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu
Konvensiya Millətlər Birliyinin üzvü olan dövlətlərin imzalaması üçün 1927-ci il aprelin 1-nə qədər
açıqdır.
Millətlər Birliyinin Baş katibi sonra bu Konvensiyanı onu imzalamış dövlətlərin, o cümlədən
Millətlər Birliyinin üzvü olmayan dövlətlərin nəzərinə çatdırır və onları Konvensiyaya qoşulmağa dəvət
edir.
Konvensiyaya qoşulmaq istəyən dövlət bu barədə Millətlər Birliyinin Baş katibinə yazılı bildirişi və
Millətlər Birliyinin arxivində saxlanmalı olan qoşulma haqqında sənədi göndərir.
Baş katib dərhal bildirişin və qoşulma haqqında sənədin təsdiq olunmuş surətlərini, onların alındığı
tarixi göstərməklə, Razılığa gələn bütün digər ali Tərəflərə göndərir.
Maddə 12
Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr Millətlər Birliyi Baş katibinin Dəftərxanasında
saxlanılmağa verilir. Baş katib bu cür təhvil vermə haqqında Razılığa gələn bütün Ali Tərəflərə xəbər verir.
Konvensiya hər bir dövlət üçün onun öz təsdiqnaməsini, yaxud qoşulma haqqında sənədini
saxlanılmağa verdiyi gün qüvvəyə minir.
Bunun təsdiqi olaraq Səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar.
Min doqquz yüz iyirmi altıncı il sentyabrın iyirmi beşində Cenevrədə bir nüsxədə imzalanmışdır. Bu
nüsxə saxlanmaq üçün Millətlər Birliyinin arxivinə təhvil veriləcəkdir. Təsdiq olunmuş surətlər
Konvensiyanı imzalamış hər bir dövlətə göndəriləcəkdir.
Köləlik haqqında Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi barədə Protokol
Bu Protokolda iştirak edən dövlətlər,
1926-cı il sentyabrın 25-də Cenevrədə imzalanmış Köləlik haqqında Konvensiyaya (bundan sonra
«Konvensiya» adlandırılacaq) görə Millətlər Birliyinə müəyyən vəzifələrin və funksiyaların həvalə
olunduğunu nəzərə alaraq və
gələcəkdə bu vəzifələrin və funksiyaların yerinə yetirilməsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının öz
üzərinə götürməsini məqsədəuyğun sayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Bu Protokolda iştirak edən dövlətlər Protokolun müddəalarına müvafiq olaraq, qarşılıqlı
münasibətlərində Konvensiyaya bu Protokolun əlavəsində ifadə edilmiş düzəlişlərin tam hüquqi qüvvəsini
və əhəmiyyətini tanımağı və lazımi qaydada tətbiq etməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
1. Bu Protokol Konvensiyada iştirak edən bütün dövlətlərin imzalaması, yaxud qəbul etməsi üçün
açıqdır. Baş katib bu məqsədlə bu Protokolun surətini həmin dövlətlərə göndərir.
2. Dövlətlər aşağıdakı yolla bu Protokolun iştirakçısı ola bilərlər:
a) qəbuletmə barəsində qeyd-şərtsiz imzalamaq;
b) qəbuletmə barəsində qeyd-şərtlə imzalamaq; bundan sonra qəbul etmək;
c) qəbul etmək.
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3. Qəbuletmə formal aktın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə
icra edilir.
Maddə 3
1. Bu Protokol azı iki dövlət onun iştirakçısı olduğu gün, bundan sonra isə hər bir dövlət üçün həmin
dövlət Protokolun iştirakçısı olduğu gün qüvvəyə minir.
7 Bu Protokola Əlavədə ifadə edilmiş düzəlişlər iyirmi üç dövlət Protokolun iştirakçısı olduqdan
sonra qüvvəyə minir; düzəlişlər qüvvəyə mindikdən sonra Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət
müvafiq olaraq dəyişdirilmiş Konvensiyanın iştirakçısı olur.
Maddə 4
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinin 1-ci bəndinə və yerinə yetirilməsi
üçün Baş Məclisin müəyyən etdiyi qaydalara əsasən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu
Protokolu və bu Protokolla Konvensiyaya edilmiş düzəlişləri onların qüvvəyə mindiyi müvafiq günlərdə
qeydiyyatdan keçirməyə və bu Protokolu və Konvensiyanın dəyişdirilmiş mətnini qeydiyyatdan sonra ən
qısa müddətdə dərc etdirməyə müvəkkil edilmişdir.
Maddə 5
Çin, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Protokol Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Katibliyinin arxivində saxlanacaqdır. Əlavəyə əsasən dəyişdirilməli olan
Konvensiyanın yalnız ingilis və fransız dillərindəki mətnləri autentik olduğundan, Əlavənin ingilis və
fransız dillərindəki mətnləri autentik, Çin, ispan və rus dillərindəki mətnləri isə tərcümədir. Baş katib
Protokolun, o cümlədən ona Əlavənin təsdiq edilmiş surətlərini Konvensiyada iştirak edən dövlətlərə,
habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün digər dövlətlərə göndərmək üçün hazırlamalıdır.
Düzəlişlər 3-cü maddədə nəzərdə tutulduğu kimi qüvvəyə mindikdə o, eyni qaydada dəyişdirilmiş
Konvensiyanın surətlərini, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olmayan dövlətlər də daxil olmaqla, bütün
dövlətlərə göndərmək üçün hazırlamalı olacaqdır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətlərinin lazımi qaydada müvəkkil etdiyi aşağıda imza edənlər bu
Protokolu öz imzalarının qarşısında göstərilən tarixdə imzaladılar.
Nyu-Yorkda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qərargahında min doqquz yüz əlli üçüncü il dekabrın
yeddisində imzalanmışdır.
1926-cı il sentyabrın 25-də Cenevrədə imzalanmış Köləlik barədə Konvensiyada dəyişikliklər
edilməsi haqqında Protokola Əlavə
7-ci maddədə «Millətlər Birliyinin Baş katibinə» sözləri «Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə» sözləri ilə əvəz edilir.
8-ci maddədə «Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Daimi Palatasına» sözləri «Beynəlxalq
Məhkəməyə», «Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Daimi Palatasına dair 1920-ci il 16 dekabr tarixli
Protokolun» sözləri isə «Beynəlxalq Məhkəmə Statutunun» sözləri ilə əvəz edilir.
10-cu maddənin birinci və ikinci bəndlərində «Millətlər Birliyi» sözləri ismin müvafiq hallarında
«Birləşmiş Millətlər Təşkilatı» sözləri ilə əvəz edilir.
11 -ci maddənin son üç abzası çıxarılır və aşağıdakı mətnlə əvəz edilir: «Bu Konvensiya Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Baş katibinin Konvensiyanın təsdiq olunmuş surətini göndərdiyi bütün dövlətlərin, o
cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olmayan dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır.
Qoşulma bu barədə formal aktın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi
yolu ilə icra edilir. Baş katib bu barədə Konvensiyada iştirak ən bütün dövlətlərə və bu maddədə nəzərdə
tutulan bütün digər dövlətlərə, saxlanılmaq üçün alınmış hər bir qoşulma aktının tarixini bildirməklə xəbər
verir.».
12-ci maddədə «Millətlər Birliyi» sözləri ismin müvafiq hallarında «Birləşmiş Millətlər Təşkilatı»
sözləri ilə əvəz edilir.
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Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv
olunması haqqında 30 aprel 1950-ci il tarixli Əlavə Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 101-IQ
Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar təsisat və adətlərin ləğv olunması haqqında əlavə
Konvensiya
Preambula
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Dövlətlər,
azadlığı insanın anadangəlmə hüququ hesab edərək,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xalqlarının Nizamnamədə insan şəxsiyyətinin ləyaqətinə və dəyərinə
inamlarını təsdiq etdiklərini nəzərdə tutaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yerinə yetirilməsinə bütün xalqların və dövlətlərin səy göstərməli
olduğu ümumi ideal kimi elan etdiyi İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin heç kəsin köləlikdə,
yaxud asılı şəraitdə saxlanmamasının vacibliyini, köləliyin və qul ticarətinin bütün formalarının qadağan
edilməsini müəyyənləşdirdiyini nəzərə alaraq,
1926-cı il sentyabrın 25-də Cenevrədə köləliyin və qul ticarətinin ləğvinin təmin olunmasına
yönəldilmiş Köləlik haqqında Konvensiyanın bağlanmasından sonra bu məqsədə doğru tərəqqi əldə
olunduğunu etiraf edərək,
Məcburi əməkhaqqında 1930-cu il Konvensiyasını və sonralar Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
məcburi, yaxud icbari əməyə dair gördüyü tədbirləri nəzərə alaraq,
bununla belə, köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar təsisat və adətlərin hələ də dünyanın bütün
hissələrində aradan qaldırılmadığını nəzərə alaraq,
ona görə də 1926-cı il Konvensiyası qüvvədə qalmaqla, onun köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə
oxşar təsisat və adətlərin ləğv edilməsində milli, eləcə də beynəlxalq səylərin intensivləşdirilməsinə
yönəldilə bilən əlavə konvensiya bağlanması ilə tamamlanmalı olduğunu qərara alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I bölmə. Köləliyə oxşar təsisat və adətlər
Maddə 1
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət 1926-cı il sentyabrın 25-də Cenevrədə imzalanmış
Köləlik haqqında Konvensiyanın 1-ci maddəsində köləliyə verilmiş tərifdə ehtiva edilib-edilməməsindən
asılı olmayaraq, aşağıdakı təsisat və adətlərin hələ də mövcud olduğu yerlərdə onların tədricən və mümkün
qədər qısa müddətdə ləğv edilməsini, yaxud aradan qaldırılmasını həyata keçirmək üçün mümkün olan
bütün zəruri qanunvericilik tədbirlərini və digər tədbirləri görür:
a) borc qəbaləsi, yəni borclunun borcunu ödəmək üçün öz əməyini, yaxud ondan asılı olan şəxsin
əməyini girov qoyması (görülmüş işin ağlabatan dərəcədə müəyyən edilmiş dəyəri borcun ödənilməsində
hesaba alınmırsa, yaxud bu işin müddəti məhdud, xarakteri isə müəyyən deyilsə) nəticəsində yaranan
statusu, yaxud vəziyyəti;
b) təhkimçilik vəziyyəti, yəni torpaqdan elə istifadə qaydasıdır ki, bu qaydaya əsasən torpaqdan
istifadə edən şəxs qanuna, adətə, yaxud sazişə əsasən başqasına məxsus torpaqda yaşayıb işləməli və həmin
başqa şəxs üçün muzdlu, yaxud muzdsuz müəyyən iş görməlidir və bu vəziyyətini dəyişdirə bilməz;
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c) aşağıdakı təsisat və ya adətlər:
i) qadının valideynləri, qəyyumu, ailəsi, yaxud digər şəxs və ya şəxslər qrupu pul, yaxud natural
muzd almaqla, onu etiraz hüququ olmadan ərə verməyi vəd edir və ərə verir;
ii) qadının əri, onun ailəsi, yaxud qəbiləsi onu muzdla və ya digər qaydada başqasına vermək
hüququna malik olur;
iii) qadın əri öldükdə vərəsəlik üzrə başqasına verilir;
d) uşağın, yaxud on səkkiz yaşına çatmamış yeniyetmənin valideynlərindən biri hər ikisi, yaxud
qəyyumu tərəfindən həmin uşağın və ya yeniyetmənin, yaxud onun əməyinin istismar edilməsi məqsədilə
muzdla, yaxud muzdsuz başqasına verilməsini rəva görən hər hansı təsisat və ya adət.
Maddə 2
Bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin c) bəndində qeyd edilən təsisat və adətlərə son qoymaq üçün
iştirakçı dövlətlər, lazım olan yerlərdə, müvafiq minimal nikah yaşı müəyyən etməyi, hər iki tərəfin nikaha
daxil olmağa razılıqlarını səlahiyyətli mülki vəzifəli şəxsin, yaxud din xadiminin iştirakı ilə azad şəkildə
bildirməsini təmin edən qaydanın yaradılmasını, həmçinin nikahların qeydiyyatdan keçirilməsini təşviq
etməyi öhdələrinə götürürlər.
II bölmə. Qul ticarəti
Maddə 3
1. Qulları—hansı nəqliyyat vasitələri ilə olursa-olsun bir ölkədən başqa ölkəyə daşımaq, yaxud
daşımaq cəhdi və ya belə cəhdlərdə iştirak bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin qanunlarına görə
cinayət sayılır və belə cinayətlərdə təqsirli bilinən şəxslər ciddi cəzalandırılmalıdırlar.
2. a) Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər onların bayrağından qanuni istifadə edən gəmilərin,
yaxud uçan aparatların qulları daşımasına yol verməmək və belə əməllərdə, yaxud Dövlət bayrağından bu
məqsədlə istifadə edilməsində təqsirli bilinən şəxsləri cəzalandırmaq üçün bütün təsirli tədbirləri görürlər.
b) Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər onların dəniz və hava limanlarından və sahillərindən
qulların daşınması üçün istifadə edilməsinə yol verməmək üçün bütün təsirli tədbirləri görürlər.
3. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər qul ticarətinə qarşı mübarizədə gördükləri tədbirlərin
praktik əlaqələndirilməsini təmin etmək məqsədilə informasiya mübadiləsi aparır və onlara məlum olan hər
bir qul ticarəti hadisəsi və belə cinayəti törətməyə hər bir cəhd barədə bir-birinə məlumat verirlər.
Maddə 4
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətin gəmisində sığınacaq tapmış qul ipso facto azadlıq
qazanır.
III bölmə. Köləlik və köləliyə oxşar təsisat və adətlər
Maddə 5
Köləliyin, yaxud bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində xatırlanan təsisat və ya adətlərin ləğv
edilmədiyi və ya tam aradan qaldırılmadığı ölkədə qulu, yaxud asılı vəziyyətdə olan şəxsi nişanlamaq,
yaxud cəzalandırmaq məqsədilə və ya hər hansı digər səbəbə görə şikəst etmək və ya ona damğa vurmaq,
həmçinin belə əməllərdə iştirak etmək bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin qanunlarına görə
cinayət sayılır və belə cinayətdə təqsirli bilinən şəxslər cəzalandırılmalıdır.
Maddə 6
1. Başqa şəxsi qula çevirmək, yaxud başqa şəxsi özünü və ya ondan asılı olan şəxsi köləliyə verməyə
sövq etmək, yaxud belə əməllər törətməyə cəhd etmək yaxud onlarda iştirak etmək, ya da belə əməllərdən
hər hansı birini törətmək məqsədilə gizli sövdələşmədə iştirak etmək bu Konvensiyanın iştirakçısı olan I
dövlətlərin qanunlarına görə cinayət sayılır və belə cinayətlərdə təqsirli bilinən I şəxslər
cəzalandırılmalıdırlar.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları, bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin giriş hissəsinin
müddəalarına riayət olunmaqla, başqa şəxsin özünü, yaxud bu başqa şəxsdən asılı şəxsi 1-ci maddədə
xatırlanan təsisat və ya adətlərin nəticəsi olan asılı vəziyyətə sövq etmək, belə cinayətlər törətməyə hər cür
cəhd göstərmək, onda iştirak etmək, yaxud belə cinayətlərdən hər hansı birini törətmək üçün gizli
sövdələşmədə iştirak etmək hallarına da tətbiq edilir.
IV bölmə. Anlayışlar
Maddə 7
Bu Konvensiyada:
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a) «köləlik» dedikdə, 1926-cı il Konvensiyasında müəyyən edildiyi kimi, barəsində mülkiyyət
hüququna aid bəzi, yaxud bütün səlahiyyətlərin həyata keçirildiyi şəxsin statusu, yaxud vəziyyəti, «qul»
dedikdə isə, belə statusda, yaxud vəziyyətdə olan şəxs nəzərdə tutulur;
b) «asılı vəziyyətdə olan şəxs» dedikdə, bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində xatırlanan təsisat və
adətlər nəticəsində yaranmış statusda, yaxud şəraitdə olan şəxs nəzərdə tutulur;
c) «qul ticarəti» dedikdə, buraya hər hansı bir şəxsi tutmaqla, əldə etməklə, yaxud həmin şəxsdən
onu qula çevirmək məqsədilə istifadə etməklə bağlı bütün hərəkətlər; satmaq, yaxud dəyişdirmək məqsədilə
qul əldə etməklə bağlı bütün hərəkətlər; bu məqsədlə alınmış şəxsin satılması, yaxud dəyişdirilməsi ilə
bağlı bütün hərəkətlər; və ümumiyyətlə, qul ticarəti, yaxud qulların hər hansı nəqliyyat vasitəsilə daşınması
I ilə bağlı bütün hərəkətlər daxil edilir.
V bölmə. Bu konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər arasında əməkdaşlıq və məlumatların
verilməsi
Maddə 8
1. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər yuxarıda ifadə edilmiş qərarların yerinə yetirilməsində
bir-biri ilə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Konvensiyanın iştirakçıları bu Konvensiyanın müddəalarını yerinə yetirmək üçün qəbul və tətbiq
etdikləri bütün qanunların, qaydaların və inzibati sərəncamların surətlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə göndərməyi öhdələrinə götürürlər.
3. Baş katib bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq aldığı informasiyanı köləliyin, qul ticarətinin və
ya bu Konvensiyanın predmeti olan təsisat və adətlərin ləğvi ilə bağlı İqtisadi və Sosial Şuranın gələcəkdə
verəcəyi tövsiyələrin müzakirəsi üçün ona göndərilən sənədlərlə birgə Şuraya və Konvensiyanın digər
iştirakçılarına yollayır.
VI bölmə. Yekun müddəalar
Maddə 9
Bu Konvensiyaya qeyd-şərt etməyə yol verilmir.
Maddə 10
Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər arasında onun təfsirinə, yaxud tətbiqinə dair, danışıqlar
yolu ilə həll olunmayan mübahisələr, əgər tərəflər başqa həll yolu barədə razılığa gəlməzlərsə, mübahisədə
iştirak edən tərəflərdən hər hansı birinin tələbi ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilir.
Maddə 11
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yaxud ixtisaslaşmış qurumlardan hər hansı birinin
üzvü olan istənilən dövlətin onu imzalaması üçün 1957-ci il iyulun 1-dək açıq olacaqdır. Konvensiya onu
imzalayan dövlətlər tərəfindən təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə saxlanılmağa verilir. Baş katib Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş hər bir dövlətə bu
barədə məlumat verir.
2. 1957-ci il iyulun 1-dən sonra Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yaxud ixtisaslaşmış
qurumlardan hər hansı birinin üzvü olan istənilən dövlətin və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
Məclisinin qoşulmağa dəvət etdiyi hər hansı digər dövlətin ona qoşulması üçün açıq olacaqdır. Qoşulma
rəsmi aktın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Baş katib Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş hər bir dövlətə bu barədə məlumat verir.
Maddə 12
1. Bu Konvensiya onun iştirakçısı olan hər hansı dövlətin, xarici əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı
özünü idarə etməyən, qəyyumluq və ya müstəmləkə altında olan bütün ərazilərə, yaxud digər qeyrimetropoliya ərazilərinə tətbiq olunur; həmin dövlət bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına riayət
etməklə, imzalama, təsdiqetmə, yaxud qoşulma vaxtı Konvensiyanın qeyri-metropoliya ərazilərindən
hansına, yaxud hansılarına ipso facto tətbiq olunduğunu elan edir.
2. Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətin, yaxud qeyri-metropoliya ərazisinin konstitusiya
qanunlarına və ya təcrübəsinə əsasən, bu ərazinin ilkin razılığının alınması tələb olunduğu hər bir halda bu
dövlət metropoliyanın Konvensiyanı imzaladığı gündən sonrakı on iki ay ərzində həmin ərazinin lazımi
razılığının alınmasını təmin etməyə səy göstərir və belə razılıq alındıqda, bu barədə Baş katibə bildiriş
göndərir. Bu Konvensiya həmin bildirişdə göstərilən əraziyə, yaxud ərazilərə Baş katibin bu bildirişi aldığı
gündən tətbiq edilir.
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3. Bundan əvvəlki bənddə xatırlanan on iki aylıq müddət qurtardıqdan sonra Konvensiyanın
iştirakçısı olan müvafiq dövlətlər xarici əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdıqları və bu Konvensiyanın
tətbiqinə razılıq verməyən qeyri-metropoliya əraziləri ilə məsləhətləşmələrinin nəticəsini Baş katibə
bildirirlər.
Maddə 13
1. Bu Konvensiya iki dövlət onun iştirakçısı olduğu gün qüvvəyə minir.
2. Sonra o, hər bir dövlət və ərazi üçün həmin dövlətin təsdiqnaməsini, yaxud qoşulma haqqında
sənədini və ya Konvensiyanın həmin əraziyə tətbiq edilməsi haqqında bildirişini saxlanca verdiyi gün
qüvvəyə minir.
Maddə 14
1. Bu Konvensiyanın tətbiqi ardıcıl üçillik dövrlərə bölünür; ilk dövr 13-cü maddənin 1-ci bəndinə
əsasən Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən başlanır.
2. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlət cari üçillik dövrün qurtarmasına ən azı altı ay
qalmış Baş katibə bildiriş göndərməklə onu denonsasiya edə bilər. Baş katib hər bir belə bildiriş və onun
alındığı tarix barədə Konvensiyanın bütün digər iştirakçılarına məlumat verir.
3. Denonsasiya cari üçillik dövr başa çatdıqda qüvvəyə minir.
4. 12-ci maddənin müddəalarına əsasən, bu Konvensiya onun iştirakçısı olan dövlətin
metropoliyadan kənar ərazisinə tətbiq olunduqda, həmin dövlət bundan sonra istənilən vaxt müvafiq
ərazinin razılığı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bu Konvensiyanın həmin əraziyə
münasibətdə denonsasiya edilməsinə dair bildiriş göndərə bilər. Bu denonsasiya Baş katibin həmin bildirişi
aldığı gündən bir il sonra qüvvəyə minir. Baş katib belə bildiriş və onun alındığı tarix barədə Konvensiyanın
bütün digər iştirakçılarına məlumat verir.
Maddə 15
Çin, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Konvensiya
saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Katibliyinin arxivinə verilir. Baş katib onun təsdiq edilmiş
surətlərini bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və
ixtisaslaşmış qurumların üzvü olan bütün digər dövlətlərə göndərmək üçün hazırlayır.
Bunun təsdiqi olaraq, öz Hökumətlərinin lazımi qaydada müvəkkil etdiyi aşağıda imza edənlər bu
Konvensiyanı onların imzaları qarşısında göstərilən tarixlərdə imzaladılar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa idarəsində, Cenevrə şəhərində, min doqquz yüz əlli altıncı il
sentyabrın
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İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına
qarşı mübarizə haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 2 dekabr 1949-cu il
tarixdə qəbul olunmuş Konvensiyaya qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 102-IQ
İnsan alverinə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında
Konvensiya
Preambula
Fahişəliyin və onu müşayiət edən şərin—fahişəlik məqsədi güdən insan alverinin—insan şəxsiyyətinin
ləyaqəti və dəyəri ilə bir araya sığmadığım və insanın, ailənin və cəmiyyətin rifahı üçün təhlükə olduğunu
nəzərə alaraq, qadın və uşaq alveri ilə mübarizə haqqında aşağıdakı beynəlxalq aktların:
1) Ağdərili kölə alverinə qarşı mübarizə haqqında 1904-cü il 18 may tarixli Beynəlxalq Sazişin,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin təsdiq etdiyi 1948-ci il 3 dekabr tarixli Protokolla ona edilmiş
dəyişikliklərlə birgə;
2) Ağdərili kölə alverinə qarşı mübarizə haqqında 1910-cu il 4 may tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın,
yuxarıda xatırlanan Protokolla ona edilən dəyişikliklərlə birgə;
3) Qadın və uşaq alveri ilə mübarizə haqqında 1921-ci il 30 sentyabr tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanın, Birləşmiş Millətlər Təşkilaü Baş Məclisinin təsdiq etdiyi 1947-ci il 20 oktyabr tarixli
Protokolla ona edilmiş dəyişikliklərlə birgə;
4) Yetkinlik yaşına çatmış qadınların alveri ilə mübarizə haqqında 1933-cü il 11 oktyabr tarixli
Beynəlxalq konvensiyanın, yuxarıda göstərilən Protokolla ona edilmiş dəyişikliklərlə birgə qüvvədə
olduğunu nəzərə alaraq;
Millətlər Birliyinin 1937-ci ildə yuxarıda göstərilən aktların təsir dairəsini genişləndirən Konvensiya
layihəsi tərtib etdiyini nəzərə alaraq,
1937-ci ildən sonra meydana çıxmış yeni amillərin yuxarıda göstərilən bütün aktları özündə
cəmləşdirən və 1937-ci il Konvensiyası layihəsinin əsas müddəalarını, eləcə də ona arzuolunan düzəlişləri
ehtiva edən bir Konvensiyanın bağlanmasına imkan verdiyini nəzərə alaraq,
Razılığa gələn Tərəflər aşağıdakılar barədə razılaşdılar:
Maddə 1
Bu Konvensiyanın Tərəfləri başqasının eyş-işrətini təmin etmək üçün:
1) digər şəxsə, hətta həmin şəxsin razılığı ilə, fahişəlik məqsədilə vasitəçilik edən, onu fahişəliyə sövq
edən, yoldan çıxaran;
2) digər şəxsin, hətta həmin şəxsin razılığı ilə, fahişəliyini istismar edən hər bir şəxsi cəzalandırmağı
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
1. Bu Konvensiyanın Tərəfləri daha sonra:
1) fahişəxana saxlayan və ya onu idarə edən, yaxud fahişəxanaları düşünülmüş şəkildə
maliyyələşdirən, yaxud maliyyələşdirilməsində iştirak edən;
2) üçüncü şəxslərin fahişəlik məqsədilə istifadə edəcəyini bilə-bilə binanı və ya başqa bir yeri, yaxud
onun bir hissəsini icarəyə verən, yaxud icarəyə götürən hər bir şəxsi cəzalandırmağı öhdələrinə götürürlər.
Maddə 3
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1-ci və 2-ci maddələrdə nəzərdə rutulan qanun pozuntulannı törətmək cəhdləri, həmçinin belə qanun
pozuntularını törətməyə yönəldilmiş hazırlıq tədbirləri də daxili qanunvericiliyin yol verdiyi həddə
cəzalandırılır.
Maddə 4
1-ci və 2-ci maddələrdə nəzərdə tutulan hərəkətlərdə qəsdən iştirak etmək də daxili qanunvericiliyin
yol verdiyi həddə cəzalandırılır.
İştirakçılıq hərəkətlərinə—bu, cəzasızlığın qarşısını almaq üçün zəruridirsə—daxili qanunvericiliyin
yol verdiyi həddə ayrıca cinayət kimi baxılır.
Maddə 5
Zərərçəkmiş şəxs daxili qanunvericilik əsasında bu Konvensiyada nəzərdə tutulan hər hansı cinayətə
dair iddiaçı kimi çıxış etmək hüququna malik olduğu hallarda, əcnəbilər bu hüquqdan məlum dövlətin
vətəndaşları ilə eyni dərəcədə istifadə edirlər.
Maddə 6
Bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi fahişəliklə məşğul olan və ya məşğul olmaqda şübhəli bilinən
şəxslərin ya xüsusi qeydiyyatdan keçirilməsini, ya xüsusi sənədlərinin olmasını, ya da nəzarət və
xəbərdarlıq məqsədilə hər hansı müstəsna tələblərə tabe olmasını nəzərdə tutan qüvvədə olan qanunların,
qərarların, yaxud sərəncamların ləğv edilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 7
Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərə görə əvvəllər başqa dövlətlərdə çıxarılmış hökmlər
daxili qanunvericiliyin yol verdiyi həddə aşağıdakı məqsədlərlə nəzərə alınır:
1) residivizm faktını müəyyənləşdirmək üçün;
2) cinayətkarı siyasi və mülki hüquqlardan məhrum etmək üçün.
Maddə 8
Bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərə ekstradisiya tətbiq olunan
cinayətlər kimi baxılır və cinayətkarların ekstradisiyasına dair bu Konvensiyanın Tərəfləri arasında
bağlanmış, yaxud bağlanacaq müqavilələr onlara da şamil edilir.
Bu Konvensiyanın cinayətkarların ekstradisiyasını müqavilələrin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən
Tərəfləri, bundan sonra qarşılıqlı münasibətlərdə bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələrində nəzərdə
tutulan cinayətləri ekstradisiya tətbiq olunan cinayətlər hesab edirlər.
Ekstradisiya bu barədə tələb irəli sürülmüş dövlətin qanunu əsasında həyata keçirilir.
Maddə 9
Qanununda öz vətəndaşını təhvil vermək prinsipini qəbul etməyən dövlətlərin vətəndaşları bu
Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələrində göstərilən cinayətlərdən hər hansını başqa dövlətdə törətdikdən
sonra öz dövlətinə qayıtdıqda, öz dövlətinin məhkəməsi tərəfindən təqib olunur və cəzalandırılır.
Bu Konvensiyanın Tərəfləri arasında buna bənzər hallar meydana çıxdıqda əcnəbinin ekstradisiyasına
dair tələb yerinə yetirilə bilmədikdə, bu müddəa tətbiq edilmir.
Maddə 10
Cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxs başqa dövlətdə mühakimə edilibsə və ittiham hökmü ilə
cəzasını çəkibsə və ya cəzadan azad edilibsə, yaxud cəza müddəti həmin dövlətin qanunlarına müvafiq
olaraq azaldılıbsa, 9-cu maddənin müddəaları tətbiq edilmir.
Maddə 11
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası bu və ya digər tərəfin beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq
olaraq cinayət yurisdiksiyasının hüdudlarına dair ümumi məsələyə münasibətini müəyyənləşdirməsi kimi
yozulmamalıdır.
Maddə 12
Bu Konvensiya onda nəzərdə tutulan cinayətlərin hər bir ayrıca dövlətdə həmin dövlətin öz
qanunlarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi, eləcə də onların törədilməsində müqəssir olan şəxslərin
məhz həmin dövlətin qanunları əsasında təqib edilməsi və cəzalandırılması prinsipinə xələl gətirmir.
Maddə 13
Bu Konvensiyanın Tərəfləri öz qanunlarına və təcrübələrinə müvafiq olaraq bu Konvensiyada nəzərdə
tutulan cinayətlərə aid məhkəmə tapşırqlarını yerinə yetirməyi öhdələrinə götürürlər.
Məhkəmə tapşırıqları aşağıdakı qaydada verilir:
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1) məhkəmə orqanları arasında birbaşa əlaqələr vasitəsilə; yaxud
2) iki dövlətin ədliyyə nazirlərı arasında birbaşa əlaqələr və ya tapşırıq verən dövlətin digər müvafiq
orqanlarının müraciət edilən dövlətin ədliyyə nazirinə birbaşa müraciəti vasitəsilə; yaxud
3) tapşırıq verən dövlətin diplomatik, yaxud konsulluq nümayəndələrinin tapşırığın verildiyi dövlətə
müraciəti vasitəsilə.
Göstərilən nümayəndə müraciət edilən dövlətin məhkəmə orqanlarına və ya həmin dövlətin
hökumətinin göstərdiyi hakimiyyət orqanlarına məhkəmə tapşırığı göndərir; o, həm də bilavasitə həmin
hakimiyyət orqanlarından məhkəmə tapşırığının yerinə yetirilmə aktı olan sənədləri alır.
1-ci və 3-cü bəndlərdə nəzərdə tutulan hallarda məhkəmə tapşırıqlannın surətləri müraciət edilən
dövlətin ali hakimiyyət orqanlarına göndərilir.
Başqa cür razılığa gəlinməyibsə, məhkəmə tapşırığı həmişə onu verən hakimiyyət orqanlarının dilində
tərtib edilir, bu şərtlə ki, müraciət edilən dövlət həmin tapşırığın onu vermiş hakimiyyət orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş tərcüməsini tələb edə bilər.
Bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi hər hansı digər dövlətin məhkəmə tapşırıqları göndərərkən hansı
üsulun, yaxud üsulların onun üçün məqbul sayılacağını bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir digər
Tərəfə bildirir.
Hər hansı dövlət belə bildiriş etməyincə məhkəmə tapşırığına dair orada mövcud olan qayda öz
qüvvəsində qalır.
Məhkəmə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, ekspertiza xərcləri istisna olmaqla, heç bir xərcə görə
ödəniş tələbi üçün əsas ola bilməz.
Bu maddənin heç bir müddəası bu Konvensiyanın Tərəflərinin cinayət işlərində öz qanunları ilə bir
araya sığmayan hansısa sübut formasını və ya üsullarını tətbiq etmək təəhhüdü kimi yozulmamalıdır.
Maddə 14
Bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərin təhqiq olunmasını
əlaqələndirmək və nəticələrini mərkəzləşdirmək vəzifəsi həvalə edilən orqanı təsis edir və saxlayır.
Bu orqanlar bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərin qarşısının alınması və onlara görə cəza
verilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə toplanmış bütün informasiyanı kompilyasiya edir; həmin orqanlar
həmçinin digər ölkələrin analoji orqanları ilə sıx əlaqə saxlayır.
Maddə 15
14-cü maddədə göstərilən orqanlar daxili qanunvericiliyin tələblərinə və həmin maddəyə görə tabe
olduqları hakimiyyət orqanlarının arzusuna uyğun olaraq, digər dövlətlərin analoji orqanlarının tabe olduğu
hakimiyyət orqanlarına aşağıdakı informasiyaları verirlər:
1) bu Konvensiyada nəzərdə tutulan hər bir cinayətə dair təfərrüatı və belə cinayətlər törətmək cəhdləri
haqqında;
2) bütün axtarış, həmçinin cinayətin təqibi, həbs edilmə, məhkum edilmə hallarına bu Konvensiyada
nəzərdə tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən şəxslərin ölkəyə buraxılmasının rədd edilməsinə və
ölkədən sürgün olunmasına, həmçinin belə şəxslərin yaşayış yerlərini dəyişmələrinə dair təfərrüatı və
onlara aid digər hər hansı gərəkli informasiyanı.
Bu yolla bildirilən informasiyaya cinayətkarların təsviri, onların daktiloskopik izləri, fotoşəkilləri, iş
üsulları haqqında məlumat, polis orqanlarından arayışlar və məhkumluğa dair arayışlar daxildir.
Maddə 16
Bu Konvensiyanın Tərəfləri təhsil, səhiyyə, sosial və iqtisadi xidmət sahəsində və onlarla bağlı digər
xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən hökumət, yaxud özəl təsisatlar vasitəsilə, fahişəliklə mübarizəyə,
fahişəliyin və bu Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərin qurbanlarının normal sosial şəraitə
qaytarılmasına və uyğunlaşdırılmasına dair bütün zəruri tədbirləri görməyi, yaxud təşviq etməyi öhdələrinə
götürürlər.
Maddə 17
Bu Konvensiyanın Tərəfləri immiqrasiya və emiqrasiyaya münasibətdə, bu Konvensiyaya əsasən öz
üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə müvafiq olaraq, fahişəlik məqsədilə hər iki cinsdən olan insan alverinin
qarşısını almaq üçün tələb olunan bütün tədbirləri qəbul etməyi və həyata keçirməyi öhdələrinə götürürlər.
Onlar o cümlədən aşağıdakıları öhdələrinə götürürlər:
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1) immiqrantları və emiqrantları, xüsusilə qadınları və uşaqları varid olduqları və yola düşdükləri
məntəqələrdə müdafiə etmək üçün zəruri olan bütün qərarları qəbul etməyi;
2) əhalini sözügedən alver təhlükəsi barədə xəbərdar etmək üçün tədbirlər görməyi;
3) fahişəlik məqsədi güdən beynəlxalq insan alverinin qarşısını almaq məqsədilə dəmiryol
stansiyalarına, hava və dəniz limanlarına və digər ictimai yerlərə, həmçinin yollara nəzarəti təmin etmək
üçün lazımi tədbirlər görməyi;
4) mövcud məlumatlara əsasən, prima facie olaraq bu qəbil alverin başlıca müqəssiri, iştirakçısı, yaxud
qurbanı olan şəxslərin gəlməsi barədə müvafiq hakimiyyət orqanlarını xəbərdar etmək üçün bütün lazımi
tədbirləri görməyi.
Maddə 18
Bu Konvensiyanın Tərəfləri onların öz qanunlarının qoyduğu şərtlərə müvafiq olaraq, fahişəliklə
məşğul olan bütün əcnəbilər haqqında onların şəxsiyyətini və sosial vəziyyətini müəyyənləşdirmək,
həmçinin onları öz vətənlərini tərk etməyə sövq etmiş şəxsləri aşkara çıxarmaq məqsədilə məlumat
toplamağı öhdələrinə götürürlər. Bu məlumatlar həmin şəxsləri gələcəkdə repatriasiya etmək məqsədilə
onların mənsub olduqları dövlətlərin hakimiyyət orqanlarına bildirilir.
Maddə 19
Bu Konvensiyanın Tərəfləri onların öz qanunlarının qoyduğu şərtlərə müvafiq olaraq və həmin
qanunun pozulmasından irəli gələn təqiblərə, yaxud digər tədbirlərə xələl gətirmədən və mümkün olduğu
qədər aşağıdakıları öhdələrinə götürürlər:
1) fahişəlik məqsədi güdən beynəlxalq insan alverinin qurbanı olmuş yoxsul şəxslərin repatriasiyası
üzrə qəti tədbirlər həyata keçirilənə qədər onlara müvəqqəti yardım göstərmək və dəstək vermək üçün
lazımi tədbirlər görməyi;
2) 18-ci maddədə göstərilən şəxsləri—onlar bunu istəyirsə, yaxud sərəncamında olduqları şəxslərdən
onların repatriasiya edilmələri haqqında tələb alınıbsa, yaxud onların ölkədən sürgün olunması haqqında
qanuna əsaslanan əmr varsa—repatriasiya etməyi. Repatriasiya yalnız repatriasiya ediləcək şəxslərin
şəxsiyyəti və vətəndaşlığı, yaxud sərhəddə çatacağı yer və vaxt barəsində qaytarıldığı dövlətlə razılaşma
əldə edildikdən sonra icra edilir. Bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi belə şəxsin öz ərazisindən keçib
getməsinə yardım göstərir.
Bundan əvvəlki abzasda göstərilən şəxslər repatriasiya xərclərini özləri ödəyə bilmədikdə və bu
xərcləri onların əvəzinə ödəyə biləcək nə əri, nə qohumları, nə də qəyyumları olmadıqda, onların mənsub
olduqları dövlətə daha yaxın olan sərhədə, hava, yaxud dəniz limanına qədər repatriasiya xərclərini həmin
şəxslərin yaşadığı ölkə ödəyir, qalan xərcləri isə onların mənsub olduğu dövlət öz üzərinə götürür.
Maddə 20
Bu Konvensiyanın Tərəfləri iş axtaran şəxsləri, xüsusilə qadınları və uşaqları fahişəlikdə mümkün
istismar təhlükəsindən qorumaq məqsədilə işə düzəltmə agentliklərinə nəzarət etmək üçün lazımi
tədbirlər—əgər onlar indiyədək belə tədbirləri görməyiblərsə—görürlər.
Maddə 21
Bu Konvensiyanın Tərəfləri öz dövlətlərində bu Konvensiyanın mövzusuna dair artıq qəbul edilmiş
qanunlar və qərarlar və bundan sonra hər il bu Konvensiyaya dair qəbul ediləcək qanunlar və qərarlar,
həmçinin bu Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar görülmüş bütün tədbirlər barədə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə məlumat verirlər. Bu məlumat Baş katib tərəfindən vaxtaşırı dərc etdirilərək
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə, həmçinin 23-cü maddəyə müvafiq olaraq, bu Konvensiya
barədə rəsmi surətdə məlumat verildiyi, Təşkilatın üzvü olmayan dövlətlərə göndərilir.
Maddə 22
Bu Konvensiyanın Tərəfləri arasında onun təfsirinə, yaxud tətbiqinə dair mübahisə meydana çıxdıqda
və bu mübahisə başqa yolla həll edilə bilmədikdə, o, mübahisə edən tərəflərdən hər hansı birinin tələbi ilə
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilir.
Maddə 23
Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı üzvünün və İqtisadi və Sosial Şuranın
müvafiq dəvət göndərdiyi hər hansı dövlətin adından imzalanmaq üçün açıqdır.
Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
saxlanılmağa verilir.
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Birinci abzasda qeyd olunan və onu imzalamamış dövlətlər bu Konvensiyaya qoşula bilərlər.
Qoşulma, qoşulma haqqında sənədin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmağa
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Bu Konvensiyada «Dövlət» sözünə bu Konvensiyanı imzalamış, yaxud ona qoşulmuş dövlətin bütün
müstəmləkələri və qəyyumluq altında olan əraziləri və bu dövlətin məsuliyyət daşıdığı bütün ərazilər
daxildir.
Maddə 24
Bu Konvensiya ikinci təsdiqnamə, yaxud qoşulma haqqında akt saxlanca verilən tarixdən sonra
doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Bu Konvensiyanı ikinci təsdiqetmə və ya qoşulma aktı saxlanca veriləndən sonra təsdiq edən, yaxud
ona qoşulan hər bir dövlət üçün bu Konvensiya həmin dövlətin təsdiqnaməsinin, yaxud qoşulma aktının
saxlanılmağa verilməsindən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 25
Bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixdən beş il keçəndən sonra bu Konvensiyanın istənilən Tərəfi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına müvafiq bildiriş göndərməklə onu denonsasiya edə bilər.
Bu denonsasiya onu elan edən Tərəf üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi onun bildirişini
alandan bir il sonra qüvvəyə minir.
Maddə 26
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə və 23-cü
maddədə göstərilmiş, Təşkilatın üzvü olmayan dövlətlərə aşağıdakılar haqqında məlumat verir:
a) 23-cü maddəyə müvafiq olaraq alılmış imzalanma, təsdiqetmə və qoşulma aktları;
b) 24-cü maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
c) 25-ci maddəyə müvafiq olaraq alınmış denonsasiyalar.
Maddə 27
Bu Konvensiyanın hər bir Tərəfi, öz konstitusiyasına müvafiq olaraq, bu Konvensiyanın tətbiqini
təmin etmək üçün lazım olan qanunvericilik tədbirlərini və digər tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 28
Bu Konvensiyanın müddəaları onun Tərəfləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə aid olan və
preambulanın ikinci abzasının 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində xatırlanan beynəlxalq aktların
müddəalarını ləğv edir; həmin aktların hər biri, onların bütün Tərəfləri bu Konvensiyanın Tərəfləri
olduqdan sonra ləğv edilmiş sayılır.
Yekun protokol
Bu Konvensiyanın heç bir müddəasına insan alveri və digər şəxslərin fahişəlik məqsədilə istismar
edilməsi ilə mübarizəni təmin edən müddəaların həyata keçirilməsi məqsədilə bu Konvensiyada nəzərdə
tutulduğundan daha sərt şərtlər müəyyən edən hər hansı qanunun yerinə yetirilməsinə əngəl kimi
baxılmamalıdır. Bu Konvensiyanın 23-26-cı maddələri bu Protokolda tətbiq edilir.
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İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani,
yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı 10 dekabr 1984-cü il tarixli Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 103-IQ
İŞGƏNCƏLƏRƏ VƏ DİGƏR QƏDDAR, QEYRİ-İNSANİ,
YAXUD LƏYAQƏTİ ALÇALDAN DAVRANIŞ VƏ CƏZA NÖVLƏRİNƏ
QARŞI KONVENSİYA
BMT Baş Məclisinin 10 dekabr 1984-cü il tarixli 39/46 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
və imzalanmaq, təsdiq və qoşulmaq üçün açıqdır
qüvvəyə minməsi:
27 (1)-ci maddəyə müvafiq olaraq 26 iyun 1987-ci il
Bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində elan
edilmiş prinsiplərə müvafiq surətdə, insana məxsus ləyaqətin və insan birliyinin bütün üzvlərinin
bərabər və bölünməz hüquqlarının tanınmasının bütün dünyada azadlığın, ədalətin və sülhün
əsası olduğunu hesab edərək,
bu hüquqların insana məxsus ləyaqətdən irəli gəldiyini nəzərə alaraq, dövlətlərin Nizamnaməyə,
məsələn, 55-ci maddəyə müvafiq olaraq, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hamılıqla
hörmət və riayət edilməsinə yardım göstərməyə dair öhdəliklərini rəhbər tutaraq,
hər ikisinin - həm İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin 5-ci maddəsinin, həm də
Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 7-ci maddəsinin - heç kəsin işgəncəyə və
ya qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə məruz qalmamalı
olduğunu bəyan etdiyinə diqqət yetirərək,
həmçinin, Baş Məclisinin 9 dekabr 1975-ci ildə qəbul etdiyi Bütün şəxslərin işgəncələrdən və
digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərindən müdafiə
olunması
haqqında
Bəyannaməni
nəzərə
alaraq,
işgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə
qarşı
mübarizənin
səmərəsini
artırmaq
istəyərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I HİSSƏ
Maddə 1
1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "işgəncə" termini hər hansı bir şəxsə ondan və ya başqa
şəxsdən məlumat almaq, yaxud onun etirafına nail olmaq, onu və ya başqa şəxsi törətdiyi,
yaxud törədilməsində şübhələnilən hərəkətə görə cəzalandırmaq, həmçinin onu və ya başqa şəxsi
qorxutmaq və ya məcbur etmək, yaxud dövlətin vəzifəli şəxsi və ya rəsmi şəxs kimi çıxış edən başqa bir
şəxs tərəfindən, yaxud da onların təhriki və ya onların bixəbərliyi, yaxud göz yumması ilə hər hansı
xarakterli ayrı-seçkiliyə əsaslanan istənilən səbəbə görə qəsdən güclü, fiziki, yaxud mənəvi ağrı və əzab
yetirən hərəkətlər deməkdir. Bu anlayışa qanuni sanksiyalar nəticəsində törəyən, bu sanksiayaların ayrılmaz
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tərkib hissəsi kimi olan, yaxud onların təsadüfən doğurduğu ağrı və əzablar daxil edilmir.
Bu maddə daha geniş tətbiqə dair müddəalar nəzərdə tutan və ya tuta bilən hər hansı beynəlxalq
müqaviləyə, yaxud milli qanunvericiliyə xələl yetirmir.
Maddə 2
1. Hər hansı bir iştirakçı dövlət öz yurisdiksiyasında olan hər hansı ərazidə işgəncə hərəkətlərinin qarşısını
almaq üçün təsirli qanunvericilik, inzibati, məhkəmə və ya digər tədbirləri
görür.
2. Necə olmasından asılı olmayaraq heç bir müstəsna hal: müharibə vəziyyəti və ya təhlükəsi,
daxili siyasi qeyri-sabitlik, yaxud hər hansı digər fövqəladə şərait - işgəncəyə bəraət qazandıra
bilməz.
3. Yüksək vəzifəli şəxsin, yaxud dövlət hakimiyyəti orqanının əmri işgəncə verilməsinə bəraət
qazandıra bilməz.
Maddə 3
1. İştirakçı dövlət hər hansı şəxsi işgəncə veriləcəyini ehtimal etməyə ciddi əsaslar olan başqa
bir dövlətə sürgün etməməli, qaytarmamalı və ya təhvil verməməlidir.
2. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanları belə əsasların olmasını müəyyən etmək üçün işlə əlaqədar
bütün şəraiti, o cümlədən həmin dövlətə insan hüquqlarının kobudcasına, biabırçı və kütləvi
surətdə pozulması praktikasının mütəmadiliyini nəzərə alır.
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Maddə 4
1. Hər bir iştirakçı dövlət bütün işgəncə hərəkətlərinin öz cinayət qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq baxılmasını təmin edir. Bu, işgəncə vermək cəhdinə və ya hər hansı bir şəxsin işgəncədə
iştirakçılıq, yaxud iştirakdan ibarət olan hərəkətlərinə də aiddir.
2. Hər bir iştirakçı dövlət bu cinayətlərin ağırlıq xarakterini nəzərə almaqla müvafiq cəzalar
müəyyən edir.
Maddə 5
1. Hər bir iştirakçı dövlət 4-cü maddədə göstərilən cinayətlər barəsində öz yurisdiksiyasını
bərqərar etmək üçün zəruri ola biləcək tədbirləri aşağıdakı hallarda görür:
a) cinayətlər onun yurisdiksiyasında olan hər hansı ərazidə və ya həmin dövlətdə qeydiyyatdan
keçirilmiş dəniz, yaxud hava gəmisində törədildikdə;
b)
şübhə edələn şəxs həmin dövlətin vətəndaşı olduqda;
c) cinayətin qurbanı həmin dövlətin vətəndaşı olduqda və həmin dövlət müvafiq tədbiri
məqsədəuyğun saydıqda.
2. Hər bir iştirakçı dövlət belə cinayətlər barəsində öz yurisdiksiyasını bərqərar etməkdə zəruri ola
biləcək həmin tədbirləri şübhə edilən şəxsin onun yurisdiksiyasındakı hər hansı ərazidə olduğu və onu 8ci maddəyə müvafiq olaraq, bu maddənin 1-ci bəndində xatırlanan dövlətlərin hər hansı birinə təhvil
vermədiyi hallarda da həmin qaydada görür.
3. Bu Konvensiya daxili qanunvericiliyə müvafiq hər hansı cinayət yurisdiksiyasının həyata
keçirilməsini istisna etmir.
Maddə 6
1. 4-cü maddədə göstərilən cinayətlərdən hər hansı birini törətdiyi şübhə edilən şəxsin ərazisində
olduğu hər hansı iştirakçı dövlət sərəncamındakı informasiyanı araşdırdıqdan sonra, şəraitin tələb etdiyinə
əmin olduqda, həmin şəxsi həbsə alır və ya onun ölkədə qalmasını təmin edən digər hüquqi tələbləri
görür. Həbsə alma və bu qəbil digər tədbirlər həmin dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə həyata
keçirilir və cinayət-prosessual hərəkətləri, yaxud təhvil vermə işləri görmək üçün zəruri olan vaxt ərzində
davam edə bilər.
2.
Belə dövlət dərhal faktların ilkin təhqiqatını aparır.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən həbs edilmiş hər hansı br şəxsin vətəndaşı olduğu dövlətin ən
yaxında olan müvafiq nümayəndəsi və ya o, vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, adətən yaşadığı dövlətin
nümayəndəsi ilə dərhal əlaqə yaratmasına yardım göstərilir.
4. Dövlət bu maddəyə müvafiq olaraq hər hansı bir şəxsi həbs etdikdə, 5-ci maddənin 1-ci
bəndində xatırlanan dövlətlərə həmin şəxsin həbsdə olması faktı və onun tutulmasına əsas
verən hallar barədə dərhal xəbər verir. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan ilkin
təhqiqatı aparan dövlət aldığı məlumatları yuxarıda xatırlanan dövlətlərə gecikdirmədən bildirir
və öz yurisdiksiyasını tətbiq etmək niyyətində olub-olmadığını göstərir.
Maddə 7
1.4-cü maddədə göstərilən cinayətlərdən hər hansı birini törətməkdə şübhə edilən şəxsi,
yurisdiksiyasındakı ərazidə oldduğu aşkar edilən iştirakçı dövlət 5-ci maddədə nəzərdə tutulan
hallarda təhvil vermirsə, həmin işi məhkəmə təqibi üçün özünün səlahiyyətli hakimiyyət
orqanlarına verir.
2. Bu hakimiyyət orqanları həmin dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, böyük ictimai
təhlükəli hər hansı cinayət hallarında olduğu qaydada qərar qəbul edirlər. 5-ci maddənin 2-ci bəndində
sadalanan hallarda məhkəmə təqibi və məhkum etmə üçün zəruri olan dəlillərə irəli sürülən tələblərin
ciddiliyi 5-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilən hallarda tətbiq edildiyindən
heç də az olmur.
3. 4-cü maddədə göstərilən hər hansı cinayətlə bağlı barəsində təhqiqat aparılan istənilən şəxsə
təhqiqatın bütün mərhələlərində ədalətli davranış təminatı verilir.
Maddə 8
1. 4-cü maddədə göstərilən cinayətlər iştirakçı dövlətlər arasında təhvil verməyə dair mövcud olan
hər hansı müqaviləyə təhvil vermə doğuran cinayətlər kimi daxil edilməlidir. İştirakçı dövlətlər belə
cinayətləri təhvil verməyə dair aralarında bağlanan hər hansı müqaviləyə təhvil vermə doğuran cinayətlər
2602

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

kimi daxil etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Təhvil vermə üçün müvafiq müqavilə olmasını tələb edən iştirakçı dövlət təhvil verməyə dair
müqavilə bağlamış olduğu digər iştirakçı dövlətdən təhvil vermə barədə xahiş alarsa, həmin cinayətlərə
münasibətdə bu Konvensiyanı təhvil vermənin hüquqi əsası kimi götürə bilər. Təhvil vermə bu barədə
xahiş edilən dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər şərtlərə müvafiq
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həyata keçirilir.
3. Təhvil vermə üçün müvafiq müqavilənin olmasını tələb etməyən iştirakçı dövlətlər öz
aralarındakı münasibətlərdə belə cinayətlərə təhvil vermə xahiş edilən dövlətin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulan şərtlərə müvafiq olaraq, təhvil vermə doğuran cinayətlər kimi
baxırlar.
4. Belə cinayətlərə iştirakçı dövlətlərin təhvil vermə məqsədləri baxımından elə nəzərdən keçirilir
ki, sanki onlar ancaq törədildiyi yerdə deyil, həm də 5-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, öz
yurisdiksiyasını bərqərar etməyə borclu olan dövlətlərin ərazisində baş vermişdir.
Maddə 9
1. İştirakçı dövlətlər 4-cü maddədə sadalanan cinayətlərdən hər hansı biri barədə görülən cinayətprosessual hərəkətlərlə bağlı bir-birinə, məhkəmə araşdırması üçün sərəncamlarında olan bütün zəruri
sübutların təqdimi də daxil olmaqla, dolğun yardım göstərirlər.
2. İştirakçı dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən öhdəliklərini qarşılıqlı hüquqi yardım
haqqında aralarında bağlana biləcək müqavilələrə müvafiq yerinə yetirirlər.
Maddə 10
1. Hər bir iştirakçı dövlət işgəncələrin qadağan edilməsinə dair tədris materiallarının və
informasiyanın hüquqtətbiqedici orqanların heyətinin, mülki, hərbi və ya tibbi heyətin, dövlətin vəzifəli
şəxslərinin və hər hansı formada həbs edilmiş, tutulmuş, yaxud azadlıqdan məhrum edilmişlərin həbsdə
saxlanılması və dindirilməsi, habelə onlarla təmasda olan şəxslərin hazırlığı proqramlarına tam şəkildə
daxil olunmasını təmin edir.
2. Hər bir iştirakçı dövlət bu qadağanı belə şəxslərdən hər hansı birinin vəzifə və funksiyalarına
aid qaydalara və ya təlimatlara da daxil edir.
Maddə 11
Hər bir iştirakçı dövlət yurisdiksiyasında olan ərazidə hər hansı formada həbs edilmiş, tutulmuş,
yaxud azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin dinlənilməsinə, həmçinin saxlanılma şərtlərinə və
onlarla davranışa dair qaydaları, təlimatları, üsulları və praktikanı hansısa işgəncə hallarına yol
verməmək üçün müntəzəm surətdə nəzərdən keçirir.
Maddə 12
Hər bir iştirakçı dövlət yurisdiksiyasında olan hər hansı ərazidə işgəncə tətbiq olunmasını
ehtimal etməyə kifayət qədər əsas olduqda, səlahiyyətli orqanlarının təcili və obyektiv təhqiqat
aparması üçün şərait təmin edir.
Maddə 13
Hər bir iştirakçı dövlət yurisdiksiyasında olan hər hansı ərazidə işgəncələrə məruz qaldığını
iddia edən hər bir şəxsin bu dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarına şikayət verməsi və onlar
tərəfindən belə şikayətlərə təcili və obyektiv baxılması hüququnu təmin edir. Şikayət və şahid
ifadələrinə görə iddiaçı və şahidlərin pis davranış, yaxud hədə-qorxudan müdafiəsini təmin
etmək üçün tədbirlər görülür.
Maddə 14
1. Hər bir iştirakçı dövlət işgəncə qurbanının əvəz almasını və hüquqi sanksiya ilə
möhkəmləndirilən ədalətli və adekvat kompensasiyanı, o cümlədən mümkün qədər daha tam reabilitasiya
vasitələri əldə etməsini öz hüquq sistemində təmin edir. İşgəncə qurbanı işgəncə nəticəsində ölərsə,
kompensasiya almaq hüququ onun öhdəsində olanlara verilir.
2. Bu maddə işgəncə qurbanının və ya digər şəxslərin milli qanunvericiliyə əsasən mümkün olan
hər hansı kompensasiya hüququna toxunur.
Maddə 15
Hər bir iştirakçı dövlət işgəncə altında verildiyi müəyyən ediliş hər hansı bəyanatdan, bu
bəyanatın işgəncə verməkdə ittiham olunan şəxsə qarşı sübut kimi istifadə edilməsi halları
istisna olmaqla istənilən məhkəmə baxışında sübut kimi istifadə olunmasını təmin edir.
Maddə 16
1. Hər bir iştirakçı dövlət işgəncənin 1-ci maddədəki anlayışına daxil olmayan digər qəddar,
qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinin, yurisdiksiyasında olan hər
hansı ərazidə dövlətin vəzifəli şəxslərinin və ya rəsmi şəxs kimi çıxış edən şəxsin təhriki, ya da
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icazəsi və ya sükutlu razılığı ilə törədilməsinin qarşısını almağı, habelə 10,11, 12 və 13-cü
maddələrdəki öhdəliklərin tətbiqini işgəncə sözünü digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti
alçaldan davranış və cəza növləri sözlərilə əvəz etməklə öhdəsinə götürür.
2. Bu Konvensiyanın müddəaları qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza
növlərini qadağan edən, yaxud təhvil verməyə, sürgün olunmağa dair hər hansı digər
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beynəlxalq müqavilənin və ya milli qanunvericiliyin müddəalarına xələl gətirmir.
I
HİSSƏ Maddə 17
1. Aşağıda nəzərdə tutulan funksiyaları yerinə yetirən İşgəncələrə qarşı Komitə (bundan sonra Komitə) yaradılır. Komitə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik, insan hüquqları sahəsində səriştəsi ilə tanınan
və fərdi qaydada çıxış edən on bir ekspertdən ibarətdir. Ekspertlər iştirakçı dövlətlər tərəfindən seçilir və
bu zaman diqqət, ədalətli coğrafi bölgüyə, habelə hüquq təcrübəsi olan bir
neçə şəxsin iştirakının məqsədəuyğunluğuna yetirilir.
2. Komitə üzvləri iştirakçı dövlətlərin irəli sürdükləri namizədlər siyahısından gizli səsvermə yolu
ilə seçilir. Hər iştirakçı dövlət öz vətəndaşları arasından bir namizəd irəli sürə bilər. İştirakçı
dövlətlər Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta müvafiq olaraq təsis edilmiş
İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü olan və İşgəncələrə qarşı Komitədə işləmək arzusunu bildirən
şəxslərin namizədliyini irəli sürməyin məqsədəuyğunlunu nəzərə alırlar.
3. Komitə üzvləri iştirakçı dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin iki ildə bir dəfə
çığırdığı müşavirələrində seçilir. İştirakçı dövlətlərin üçdə ikisinin yetərsay olduğu bu
müşavirələrdə ən çox səs alan və müşavirə və səsvermədə iştirak edən bu Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlət nümayəndələrinin mütləq səs çoxluğunu əldə etmiş namizədlər Komitəyə
üzv seçilmiş hesab edilir.
4. İlk seçkilər bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixindən sonra altı aydan gec olmayaraq
keçirilir. Növbəti seçkilərin keçirilməsinə ən azı dörd ay qalmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Katibi iştirakçı dövlətlərə üç ay müddətində öz namizədlərini irəli sürmək təklifilə məktub
göndərir. Baş Katib namizədlərin əlifba sırası ilə düzülmüş siyahısını onları irəli sürmüş iştirakçı
dövlətləri göstərməklə hazırlayır və iştirakçı dövlətlərə təqdim edir.
5. Komitə üzvləri dörd ilə seçilir. Onlar namizədlikləri təkrar irəli sürüldükdə yenidən seçilmək
hüququna malikdirlər. Lakin ilk seçkilərdə seçilmiş beş üzvün səlahiyyət müddəti ikinci ilin
sonunda qurtarır. Həmin beş üzvün adları bu maddənin 3-cü bəndində qeyd olunan müşavirə
sədrinin ilk seçkidən dərhal sonra keçirdiyi püşk vasitəsilə müəyyən edilir.
6. Komitə üzvü ölkədə və ya istefa verdikdə, yaxud hər hansı başqa səbəblərə görə Komitədə
öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmədikdə, onun namizədliyini irəli sürmüş iştirakçı dövlət qalan
müddətə öz vətəndaşları arasından iştirakçı dövlətlərin əksəriyyəti tərəfindən bəyənilməklə
başqa ekspert təyin edir. İştirakçı dövlətlərin yarısı və ya bundan çoxu təklif olunan təyinat
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibindən məlumat aldıqdan sonra altı həftə
ərzində mənfi cavab vermədikdə, namizəd bəyənilmiş sayılır.
7. İştirakçı dövlətlər Komitə üzvlərinin Komitədə üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirdikləri
müddətdəki xərclərinin ödənməsini öz üzərlərinə götürürlər.
Maddə 18
1. Komitə vəzifəli şəxslərini iki il müddətinə seçir. Onlar yenidən seçilə bilərlər.
2. Komitə özünün xüsusi prosedura qaydalarını müəyyən edir, lakin bu qaydalarda aşağıdakılar
da nəzərdə tutulmalıdır.:
a)
altı üzv yetərsay təşkil edir;
b) Komitənin qərarları iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi Komitəni bu Konvensiyaya müvafiq olaraq
funksiyalarını səmərəli yerinə yetirməsi üçün onu lazımi heyət və şəraitlə təmin edir.
4. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi Komitənin ilk müşavirəsini çağırır. Komitə ilk
müşavirədən sonra, prosedura qaydalarında nəzərdə tutulan müddətlərdə toplaşır.
5. İştirakçı dövlətlər bu dövlətlərin və Komitənin müşavirələrinin keçirilməsi ilə bağlı xərcələri Birəlişmiş Millətlər Təşkilatına ödənilən hər hansı xərclər, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu
maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq təmin etdiyi heyət və şərait üçün ödənilən xərclər də daxil
olmaqla - öz üzərlərinə götürürlər.
Maddə 19
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın onlar üçün qüvvəyə mindiyi vaxtdan keçən bir il ərzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi vasitəsilə Komitəyə bu Konvensiyaya əsasən
öhdəliklərini həyata keçirmək üçün gördükləri tədbirlər haqqında məruzə təqdim edirlər.
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Sonralar iştirakçı dövlətlər görülmüş hər hansı yeni tədbirlər haqqında dörd ildə bir dəfə əlavə
məruzələr, həmçinin Komitənin istəyə biləcəyi digər məruzələr təqdim edirlər.
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2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bu məruzələri bütün iştirakçı dövlətlərə göndərir.
3. Hər bir məruzə Komitədə baxılır. Komitə məruzəyə məqsədəuyğun saydığı ümumi xarakterli
qeydlər edə bilər və onları müvafiq iştirakçı dövlətlərə göndərir. Bununla əlaqədar iştirakçı dövlət
münasib saydığı istənilən qeydlərini Komitəyə təqdim edə bilər.
4. Komitə bu maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq etdiyi qeydlərdən və onlara dair müvafiq
iştirakçı dövlətlərdən aldığı qeydlərdən hər hansı birinin, 24-cü maddəyə müvafiq olaraq,
hazırladığı illik məruzəyə salınması məsələsini öz mülahizəsi ilə həll edir. Komitə bu maddənin
1-ci bəndinə müvafiq olaraq təqdim edilmiş məruzənin nüsxəsini də, müvafiq iştirakçı dövlətin
xahişi ilə, özünün illik məruzəsinə daxil edə bilər.
Maddə 20
1. Komitə hər hansı iştirakçı dövlətin ərazisində müntəzəm olaraq işgəncə tətbiq edildiyinə dair,
onun fikrincə, tam əsaslı dəlillərə malik mötəbər informasiya alarsa, həmin iştirakçı dövlətə bu
informasiyaya baxılmasında əməkdaşlıq etməyi və bu məqsədlə həmin informasiyaya dair
qeydlərini təqdim etməyi təklif edir.
2. Komitə müvafiq iştirakçı dövlətin təqdim etdiyi hər hansı qeydi, həmçinin işə dair
sərəncamında olan hər hansı digər informasiyanı nəzərə almaqla, məqsədəuyğun hesab edirsə,
özünün və ya bir neçə üzvünü məxfi təhqiqat aparmaq və Komitəyə təcili surətdə müvafiq
məruzə təqdim etmək üçün təyin edə bilər.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq təhqiqat aparılarsa, Komitə müvafiq iştrakçı dövlətlə
əməkdaşlıq yaratmağa çalışır. Bu iştirakçı dövlətin razılığı ilə təhqiqat onun ərazisində də
aparıla bilər.
4. Üzvün və ya üzvlərin apardığı təhqiqatın bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq, təqdim
edilən nəticələrinə baxdıqdan sonra Komitə həmin nəticələri mövcud vəziyyətdə məqsədəuyğun
olan hər hansı qeyd və təkliflərlə birlikdə müvafiq iştirakçı dövlətə göndərir.
5. Komitənin bu maddənin 1-4-cü bəndlərində xatırlanan bütün işləri məxfi xarakter daşıyır işin
bütün mərhələlərində iştirakçı dövlətlə əməkdaşlığa səy göstərilməlidir. 2-ci bəndə müvafiq
olaraq aparılmış təhqiqatla bağlı iş başa çatdıqdan sonra Komitə müvafiq iştirakçı dövlətlə
məsləhətləşməklə həmin iş nəticələrinə dair hazırladığı qısa hesabatı 24-cü maddəyə uyğun
olaraq tərtib etdiyi illik məruzəyə daxil etmək haqqında qərar qəbul edə bilər.
Maddə 21
1. Bu maddəyə müvafiq olaraq, bu Konvensiyanın hər hansı iştirakçı dövləti bir iştirakçı dövlətin
digər iştirakçı dövlətə bu Konvensiya üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı ərizəyə aid
məlumatları Komitənin almaq və onlara baxmaq səlahiyyətini tanındığı istənilən vaxt bəyan edə
bilər. Belə məlumatlar bu maddədə şərh edilən prosedurlara müvafiq olaraq, yalnız o halda
qəbul edilə və baxıla bilər ki, onlar Komitənin səlahiyyətini tanındığını bəyan etmiş iştirakçı
dövlət tərəfindən təqdim edilmiş olsun. Bu maddə üzrə verilmiş məlumatlar belə bəyanat
verməmiş iştirakçı dövlətlərə aiddirsə, Komitə onlara baxmır. Bu maddəyə əsasən alınmış
məlumatlar aşağıdakı prosedura ilə baxılır:
a) bir iştirakçı dövlət digər iştirakçı dövlətin bu Konvensiya müddəalarını yerinə yetirmədiyini
hesab edirsə, onda bu məsələni yazılı surətdə iştirakçı dövlətin diqqətinə çatdıra bilər. Bu məlumatı qəbul
edən dövlət onu aldıqdan sonra üç ay ərzində belə məlumatı göndərmiş dövlətə yazılı formada izahat və
ya bu məsələni aydınlaşdıran digər bəyanat göndərir ki, burada mümkün və məqsədəuyğun olduğu qədər,
daxili proseduralar və bu məsələ üzrə görülmüş, görüləcək, yaxud görülə biləcək tədbirlər göstərilməlidir;
b) məlumat göndərilmiş dövlətin bunu almasından keçən altı ay ərzində məsələ hər iki müvafiq
iştirakçı dövlət üçün qənaətbəxş şəkildə həll edilməzsə, bu dövlətlərdən hər hansı birinin məsələni,
Komitəyə və digər dövlətə bildirməklə, Komitəyə vermək hüququ vardır;
c) Komitə bu maddəyə uyğun olaraq, ona verilmiş məsələyə yalnız bütün mümkün daxili
tədbirlərin hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq tətbiq edildiyini və
tükəndiyini yəqin etdikdə sonra baxır. Bu qayda həmin tədbirlərin tətbiqinin əsassız ləngidilməsi və ya bu
Konvensiyanın pozulmasının qurbanı olan şəxsə səmərəli gömək edilə bilməsinin çətin
olması hallarına aid edilir;
d) Komitə bu maddə üzrə məlumatlara baxarkən iclaslarını qapalı keçirir;
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e) məsələni bu Konvensiyada nəzərdə tutulan öhdəliklərə hörmət əsasında dostcasına həll etmək
məqsədilə Komitə "c" yarımbəndinin müddəalarına riayət etməklə, müvafiq iştirakçı dövlətlərə xeyirxah
xidmətlər göstərir. Komitə bu məqsədlə, lazım gəldikdə, xüsusi razılaşma
komissiyası təsis edə bilər;
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f) bu maddəyə müvafiq olaraqona verilmiş istənilən məsələ üzrə Komitə "b" yarımbəndində
xatırlanan iştirakçı dövlətlərdən işə dair hər hansı məlumatı istəyə bilər;
g) "b" yarımbəndində xatırlanan müvafiq iştirakçı dövlətlər məsələyə Komitədə baxılarkən,
təmsil olunmaq və şifahi, yaxud yazılı təqdimat vermək hüququna malikdirlər;
h) Komitə "b" yarımbəndinə müvafiq olaraq bildiriş aldıqdan sonra on iki ay ərzində məlumat
bildirir;
i) "e" yarımbəndinin müddəaları çərçivəsində nəticə əldə edilərsə, Komitə öz məlumatında
faktların və əldə edilmiş nəticənin qısa şərhi ilə kifayətlənir;
j) "c" yarımbəndinin müddəaları çərçivəsində nəticə əldə edilməzsə, Komitə öz məlumatında
faktların qısa şərhi ilə kifayətlənir, iştirakçı dövlətlərin təqdim etdikləri yazılı təqdimatlar və şifahi
bəyanatların yazılı mətni məlumata əlavə edilir.
Hər məsələyə dair məlumat müvafiq iştirakçı dövlətlərə göndərilir.
2. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyanın beş iştirakçı dövləti bu maddənin 1-ci bəndinə
müvafiq olaraq bəyanat verdikdə qüvvəyə minir. İştirakçı dövlətlər belə bəyanatları Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə saxlanmaq üçün təhvil verirlər. Baş Katib onların nüsxələrini
digər iştirakçı dövlətlərə göndərir. Bəyanat istənilən vaxt Baş Katibin adına bildiriş göndərməklə
geri götürülə bilər. Belə geri götürmə, bu maddəyə müvafiq olaraq artıq verilmiş məlumatın
mövzusu olan hər hansı məsələyə baxılmasına xələl gətirməməlidir. Baş Katib bəyanatın geri
götürülməsi haqqında bildiriş aldıqdan sonra müvafiq iştirakçı dövlət yeni bəyanat
verməmişdirsə, hər hansı iştirakçı dövlətdən bu maddəyə müvafiq olaraq heç bir məlumat qəbul
edilmir.
Maddə 22
1. Bu Konvensiyanın iştirakçı dövləti Konvensiya müddəalarını iştirakçı dövlətin pozmasının
qurbanı olduqlarını iddia etmələrinə dair yurisdiksiyasında olan şəxslərin məlumatlarını, yaxud
onların adından gələn bu qəbil məlumatları Komitənin almaq və onlara baxmaq səlahiyyətini
tanındığı istənilən vaxt bu maddəyə müvafiq olaraq bəyan edə bilər. Komitə belə bəyanat
verməmiş iştirakçı dövlətə aid heç bir məlumat qəbul etmir.
2. Komitə anonim və ya onun fikrincə, belə məlumatlar təqdim etmək hüququndan sui-istifadə
edildiyi halda, yaxud bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun gəlməyən hər hansı məlumatı bu
maddəyə əsasən qəbul edilən saymır.
3. Komitə 2-ci bəndin müddəalarını nəzərə alaraq, bu maddəyə müvafiq olaraq ona təqdim edilmiş
hər hansı məlumatı bu Konvensiyanın 1-ci bəndinə əsasən bəyanat vermiş və Konvensiyanın bu və ya
digər müddəasını pozması güman edilən iştirakçı dövlətin diqqətinə çatdırır. Məlumatı almış iştirakçı
dövlət altı ay ərzində Komitəyə məsələni və həmin dövlətin görə biləcəyi tədbirləri dəqiqləşdirən yazılı
izahat və ya bəyanat təqdim edir.
4. Komitə bu maddəyə əsasən aldığı məlumatı həmin şəxs və ya onun adından, yaxud müvafiq
iştirakçı dövlət tərəfindən Komitəyə təqdim edilmiş bütün informasiya baxımından nəzərdən
keçirir.
5. Komitə, aşağıdakıları yəqin etməyincə, hər hansı şəxsin təqdim etdiyi heç bir məlumata bu
maddəyə əsasən baxmır:
a) bu məsələ beynəlxalq istintaqın və ya tənzimin hər hansı başqa prosedurası üzrə
baxılmamışdır və baxılmır;
b) həmin şəxsin bütün daxili hüquqi müdafiə tədbirləri tükənmişdir, həmin qayda bu tdbirlərin
tətbiqinin əsassız ləngidilməsi və ya bu Konvensiyanın pozulmasının qurbanı olan şəxsə
səmərəli kömək edilə bilməsinin çətin olması hallarına aid edilmir.
6. Bu maddə üzrə məlumatları baxarkən Komitə iclaslarını qapalı keçirir.
7.
Komitə öz rəyini müvafiq iştirakçı dövlətə və həmin şəxsə bildirir.
8. Bu maddənin müddəaları bu Konvensiyanın beş iştirakçı dövləti bu maddənin 1-ci bəndinə
müvafiq olaraq bəyanat verdikdə qüvvəyə minir. İştirakçı dövlətlər belə bəyanatları saxlanmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə təhvil verirlər. Baş Katib onların nüsxələrini digər iştirakçı
dövlətlərə göndərir. Bəyanat istənilən vaxt Baş Katibin adına bildiriş göndərməklə geri götürülə bilər.
Belə götürə bilmə, bu maddəyə müvafiq olaraq artıq verilmiş məlumatın mövzusu olan hər hansı
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məsələyə baxılmasına xələl gətirməməlidir. Baş Katib bəyanatın geri götürülməsi haqqında bildiriş
aldıqdan sonra, müvafiq iştirakçı dövlət yeni bəyanat verməmişdirsə, hər hansı iştirakçı dövlətdən bu
maddəyə müvafiq olaraq heç bir məlumat qəbul
edilmir.
Maddə 23
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Komitənin və 21-ci maddənin 1-ci bəndinin "e" yarımbəndinə əsasən təyin edə bilən xüsusi
razılaşma komissiyalarının üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyaz və immunitetləri
haqqında Konvensiyanın müvafiq bölmələrində nəzərdə tutulduğu kimi, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən ekspertlərin malik olduqları güzəştlərə, imtiyazlara və
immunitetlərə malikdirlər.
Maddə 24
Komitə bu Konvensiyaya müvafiq olaraq gördüyü işlər barədə iştirakçı dövlətlərə və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinə illik hesabat təqdim edir.
II HİSSƏ
Maddə 25
1. Bu Konvensiya bütün dövlətlərin imzalanması üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqetmə fərmanları saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Katibinə təhvil verilir.
Maddə 26
Bu Konvensiya bütün dövlətlərin qoşulması üçün açıqdır. Qoşulma bu haqda sənədin
saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə təhvil verilməsi yolu ilə həyata
keçirilir.
Maddə 27
1. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqetmə fərmanı və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə təhvil veriləndən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqetmə fərmanı və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanmağa
təhvil veriləndən sonra onu təsdiq edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət üçün həmin dövlət öz
təsdiqetmə fərmanını, yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanmağa təhvil verəndən sonra
otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 28
1. Hər hansı bir dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya təsdiq edərkən, yaxud ona
qoşularkən Komitənin 20-ci maddədə müəyyən edilən səlahiyyətini tanınmadığını bəyan edə
bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq şərt qoymuş iştirakçı dövlət istənilən vaxt Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə bildirməklə şərtini geri götürə bilər.
Maddə 29
1. Bu Konvensiyanın hər hansı iştirakçı dövləti düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Katibinə təqdim edə bilər. Sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi təklif
olunmuş düzlişi iştirakçı dövlətlərə göndərərək, bu təklifə baxmaq və onu səsə qoymaq
məqsədilə iştirakçı dövlətlərin konfransının çağırılmasına razı olub-olmamalarını ona bildirməyi
xahiş edir. Bu məktubun göndərildiyi tarixdən keçən dörd ay ərzində iştirakçı dövlətlərdən ən azı
üçdə biri belə konfransın çağırılmasına razılıq verərsə Baş Katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
himayəsilə konfrans çağırır. Baş Katib bu konfransda və səsvermədə iştirak edən iştirakçı
dövlətlərin əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilən hər hansı düzəlişi təsdiq üçün bütün iştirakçı
dövlətlərə göndərir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qəbul edilmiş düzəliş bu Konvensiyanın iştirakçı
dövlətlərinin üçdə ikisi həmin düzəlişi öz konstitusiya prosedurlarına müvafiq qaydada qəbul
etdiklərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə bildirdikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Düzəlişlər qüvvəyə mindikdən sonra, onları qəbul etmiş iştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur,
digər iştirakçı dövlətlər üçün isə qəbul etmiş olduqları bu Konveniya müddəaları və əvvəlki
düzəlişlər məcbüri olaraq qalır.
Maddə 30
1. Bu Konvensiyanın şərhinə və ya tətbiqinə dair iki, yaxud daha çox iştirakçı dövlət arasında
danışıqlar yolu ilə həll edilə bilməyən hər hansı mübahisə onlardan birinin xahişi ilə arbitraja
verilir. Tərəflər arbitraj haqqında xahişin verilməsindən sonra altı ay ərzində arbitrajın təşkili
məsələsi barəsində razılığa gələ bilmirsə, mübahisə tərəflərdən hər hansı birinin xahişilə
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Məhkəmə Statusuna müvafiq olaraq, Beynəlxalq Məhkəməyə verilə bilər.
2. Hər bir dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya təsdiq edərkən, yaxud ona qoşularkən
özünün bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı olmadığını bəyan edə bilər. Digər
iştirakçı dövlətlər belə şərt qoymuş iştirakçı dövlətlər barəsində bu maddənin 1-ci bəndinin
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müddəaları ilə bağlı olmayacaqlar.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı iştirakçı dövlət Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə öz şərtini geri götürə bilər.
Maddə 31
1. Hər hansı iştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə yazılı bildiriş
göndərməklə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş Katib bildiriş alandan
sonra qüvvəyə minir.
2. Belə denonsasiya iştirakçı dövləti denonsasiya qüvvəyə minənə qədər baş vermiş hərəkətinə
və ya xətasına görə bu Konvensiya üzrə öhdəliklərindən azad etmir və denonsasiya qüvvəyə
minənə qədər Komitədə artıq baxılmış və baxılmaqda olan hər hansı məsələyə xələl gətirə
bilməz
3. Denonsasiya hər hansı dövlət üçün qüvvəyə mindikdən sonra Komitə həmin dövlətə aid yeni
məsələlərin baxılmasına başlamır.
Maddə 32
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzv dövlətlərinə
və bu Konvensiyanı imzalamış və ya ona qoşulmuş bütün dövlətlərə aşağıdakı məlumatları
bildirir:
a) 25 və 26-cı maddələrə müvafiq olaraq, imzalama, təsdiqetmə və qoşulmaları;
b) 27-ci maddəyə müvafiq olaraq, bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarixi və 29-cu maddəyə
müvafiq olaraq, hər hansı düzəlişin qüvvəyə mindiyi tarixi;
c)
31-ci maddəyə müvafiq olaraq denonsasiyaları.
Maddə 33
1. İngilis, ərəb, ispan, çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu
Konvensiya saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə təhvil verilir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bu Konvensiyanın təsdiq edilmiş nüsxələrini bütün
dövlətlərə göndərir.
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Ərdə olan qadının vətəndaşlığı haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərdə olan qadının vətəndaşlığı haqqında
29 yanvar 1957-ci il tarixli Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il.
№ 104-IQ.
Ərdə olan qadının vətəndaşlığı haqqında
Konvensiya
Razılığa gələn Dövlətlər,
vətəndaşlığa dair hüquq və praktikadakı kolliziyaların qadınların nikaha daxil olmasına, nikahın
pozulmasına və ya nikah müddətində ərinin vətəndaşlığını dəyişməsinə görə vətəndaşlığını itirməsi, yaxud
vətəndaşlıq əldə etməsi haqqında müddəalardan irəli gəldiyini nəzərdə tutaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməsinin 15-ci
maddəsində «hər bir kəsin vətəndaşlıq hüququ olduğunun» və «kiminsə zorakılıqla vətəndaşlıqdan, yaxud
vətəndaşlığını dəyişdirmək hüququndan məhrum edilməsinin yolverilməzliyi»nin göstərildiyini nəzərdə
tutaraq,
cinsindən asılı olmayaraq hər kəs üçün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hamılıqla hörmət edilməsinə
və riayət olunmasına yardım göstərmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmək
istəyərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Razılığa gələn hər bir dövlət razılaşır ki, nə onun vətəndaşlarından hər hansı birinin əcnəbi ilə nikaha daxil
olması, nə belə nikahının pozulması, nə də nikah müddətində ərin vətəndaşlığını dəyişməsi arvadın
vətəndaşlığına avtomatik təsir göstərməməlidir.
Maddə 2
Razılığa gələn hər bir dövlət razılaşır ki, nə onun hər hansı bir vətəndaşının könüllü surətdə hansısa dövlətin
vətəndaşlığını qəbul etməsi, nə də vətəndaşlarından hansısa birinin öz vətəndaşlığından imtina etməsi bu
vətəndaşın arvadının öz vətəndaşlığını saxlamasına mane olmamalıdır.
Maddə 3
1. Razılığa gələn hər bir dövlət razılaşır ki, onun hər hansı bir vətəndaşının arvadı olan əcnəbi, öz xahişi ilə,
xüsusi sadələşdirilmiş naturalizasiya qaydasında ərinin vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Belə vətəndaşlığın
verilməsinə dövlət təhlükəsizliyi və ictimai asayiş naminə qoyulmuş məhdudiyyət tətbiq edilə bilər.
2. Razılığa gələn hər bir dövlət razılaşır ki, bu Konvensiya onun hər hansı bir vətəndaşının arvadı olan
əcnəbinin hüquqi əsasda, öz xahişi ilə ərinin vətəndaşlığını qəbul etməsinə icazə verən hər hansı
qanunvericiliyə və ya məhkəmə praktikasına toxunan şəkildə yozulmamalıdır.
Maddə 4
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan istənilən dövlətin, həmçinin Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının ixtisaslaşmış qurumlarından hər hansı birinin üzvü olan və ya gələcəkdə üzvü olacaq, yaxud
Beynəlxalq Məhkəmə Statutunun iştirakçısı olan və ya gələcəkdə iştirakçısı olacaq, yaxud Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin dəvət göndərəcəyi hər hansı başqa dövlətin adından imzalanmaq və
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2. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir və təsdiqnamələr saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə verilir.
Maddə 5

1. Bu Konvensiya 4-cü maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən bütün dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır.
2. Qoşulma bu haqda sənədin saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilməsi yolu
ilə yerinə yetirilir.
Maddə 6

1. Bu Konvensiya altıncı təsdiqnamə və qoşulma haqqında sənəd saxlanmağa təhvil verilən gündən sonra
doxsanıncı gün qüvvəyə minir.

2. Bu Konvensiyanı altıncı təsdiqnamə və qoşulma haqqında sənəd saxlanmağa təhvil veriləndən sonra təsdiq
etmiş, yaxud ona qoşulmuş hər bir dövlət üçün Konvensiya həmin dövlət öz təsdiqnaməsini, yaxud qoşulma
haqqında sənədini saxlanılmağa verdiyi gündən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 7

1. Bu Konvensiya Razılığa gələn dövlətlərdən hər hansı birinin beynəlxalq əla-qələrinə görə məsuliyyət
daşıdığı özünü idarə etməyən, qəyyumluq və ya müstəmləkə altında olan bütün ərazilərə və digər qeyrimetropoliya ərazilərinə tətbiq edilir; Razılığa gələn müvafiq dövlət Konvensiyanı imzalayarkən, təsdiq
edərkən və ya ona qoşularkən bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına riayət olunmaq şərtilə, imzalama,
təsdiqetmə və ya qoşulma nəticəsində bu Konvensiyanın metropoliyaya daxil olmayan hansı ərazilərə ipso
facto tətbiq edildiyini bəyan edir.
2. Vətəndaşlığa aid məsələdə hər hansı bir qeyri-metropoliya ərazisi ilə metropoliya ərazisi arasında vəhdət
olmadığı hallarda və ya Razılığa gələn dövlətin, yaxud müvafiq qeyri-metropoliya ərazisinin konstitusiya
qanunlarına, yaxud Praktikasına əsasən bu Konvensiyanın həmin əraziyə tətbiq edilməsi üçün sonuncunun
əvvəlcədən razılığını almaq tələb olunduğu hallarda Razılığa gələn həmin dövlət Konvensiyanı imzaladığı
gündən sonra on iki ay ərzində bu qeyri-metropoliya ərazisinin lazımi razılığını almaq üçün tədbirlər
görməlidir. Bu razılıq alındıqda isə Razılığa gələn dövlət bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə bildiriş göndərir. Baş katib həmin bildirişi aldığı gündən bu Konvensiya bildirişdə göstərilən
ərazidə və ya ərazilərdə qüvvəyə minir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən on iki aylıq müddət bitdikdən sonra Razılığa gələn müvafiq dövlət
xarici əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı və bu Konvensiyanın tətbiqinə razılığı alınmayan qeyrimetropoliya əraziləri ilə məsləhətləşmələrinin nəticələri barədə Baş katibə məlumat verir.
Maddə 8
Hər bir dövlət imzalama, təsdiqetmə və ya qoşulma zamanı bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci
maddələrindən başqa, bütün maddələrinə qeyd-şərt edə bilər.
2.
Hər hansı bir dövlət bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt edərsə, bu qeyd-şərt onu
etmiş dövlətlə Konvensiyanın digər iştirakçıları arasındakı münasibətlərdə həmin qeyd-şərtin aid olduğu
müddəa, yaxud müddəalar istisna olmaqla, bu Konvensiyanın icbari xarakterinə toxunmur. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibi həmin qeyd-şərtin mətnini bu Konvensiyanın iştirakçıları olan və ya olacaq
bütün dövlətlərə göndərir. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan və ya gələcəkdə iştirakçısı olacaq istənilən
dövlət həmin qeyd-şərti irəli sürmüş dövlətə münasibətdə bu Konvensiyanın məcburiliyinə razılaşmadığını
Baş katibə bildirə bilər. Belə bildiriş bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə münasibətdə Baş katibin
məlumat verdiyi tarixdən hesablanmaqla və sonralar bu Konvensiyanın iştirakçısı olmuş dövlətlərə
münasibətdə onların təsdiqnamələrinin, yaxud qoşulma haqqında sənədlərinin depozitə qoyulduğu tarixdən
hesablanmaqla doxsan gün ərzində edilməlidir. Belə bildiriş

1.
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edildiyi halda Konvensiya bu bildirişi vermiş dövlətlə qeyd-şərt irəli sürmüş dövlət arasında qüvvədə
olmayacaqdır.
3.
Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt irəli sürmüş hər bir dövlət həmin qeyd-şərt qəbul
edildikdən sonra istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına bildiriş göndərməklə, onu
tamamilə və ya qismən geri götürə bilər. Belə bildiriş alındığı gündən qüvvəyə minir.
Maddə 9
1.
Razılığa gələn istənilən dövlət bu Konvensiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına
yazılı bildiriş göndərməklə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katib bu bildirişi aldığı gündən bir il
sonra qüvvəyə minir.
2.
Denonsasiyanın qüvvəyə minməsi nəticəsində bu Konvensiyanın iştirakçılarının sayı altıdan az
olduğu gün bu Konvensiya qüvvəsini itirir.
Maddə 10
Razılığa gələn iki, yaxud daha çox dövlət arasında bu Konvensiyanın təfsirinə və ya tətbiqinə dair danışıqlar
yolu ilə həll edilməyən mübahisə, Tərəflər başqa həll üsulu barədə Razılığa gəlmədikdə, mübahisə edən
Tərəflərdən hər hansı birinin tələbi ilə həll edilmək üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilir.
Maddə 11
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlərə,
həmçinin onun bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində xatırlanan üzvü olmayan dövlətlərə
aşağıdakılar barədə xəbər verir:
a)
4-cü maddəyə müvafiq olaraq imzalamalar və alınmış təsdiqnamələr;
b)
5-ci maddəyə müvafiq olaraq qoşulma haqqında alınmış sənədləri;
c)
6-cı maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
d)
8-ci maddəyə müvafiq olaraq alınmış məlumatlar və bildirişlər;
e)
9-cu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq denonsasiyalara dair alınmış bildirişlər;
f)
9-cu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq Konvensiyanın qüvvədən düşməsi.
Maddə 12
1.
Bu Konvensiyanın Çin, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki eyni qüvvəyə malik olan
mətnləri saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivinə verilir.
2.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlərə, həmçinin 4-cü maddənin 1-ci bəndində xatırlanan üzvü
olmayan dövlətlərə göndərir.
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Vətəndaşsızlığın ixtisar edilməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vətəndaşsızlığın ixtisar edilməsi
haqqında 30 avqust 1961-ci il tarixli Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 105-IQ
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Apatridlərin statusu haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Apatridlərin statusu haqqında 28 sentyabr
1954-cü il tarixli Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 106-IQ
Apatridlərin statusu haqqında
Konvensiya
Preambula
Razılığa gələn Ali Tərəflər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 1948ci il dekabrın 10-da qəbul etdiyi İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin bütün insanların, heç bir
ayrı-seçkilik qoyulmadan əsas hüquq və azadlıqlardan istifadə etməsi prinsipini bərqərar etdiyini nəzərə
alaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəfələrlə apatridlərin taleyindən dərin narahatlıq keçirdiyini və
apatridlərin göstərilən əsas hüquq və azadlıqlardan mümkün qədər geniş istifadə etmələrinə səy göstərdiyini
nəzərə alaraq,
qaçqın olan apatridlərin Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 28 iyul tarixli Konvensiyası ilə əhatə
olunduqlarını və bu Konvensiyanın əhatə etmədiyi çoxlu apatridin olduğunu nəzərə alaraq,
apatridlərin vəziyyətini beynəlxalq sazişlə tənzimləməyin və yaxşılaşdırmağın arzu edildiyini nəzərə
alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil. Ümumi müddəalar
Maddə 1. «Apatrid» anlayışının tərifi
1. Bu Konvensiyada «apatrid» anlayışı altında heç bir dövlət tərəfindən öz qanununa görə vətəndaş
sayılmayan şəxs nəzərdə tutulur.
2. Bu Konvensiyanın müddəaları aşağıdakılara şamil edilmir:
i)
hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınların İşi üzrə Ali komissarından başqa,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının digər orqan və qurumlarının köməyindən və müdafiəsindən istifadə edən
şəxslərə;
ii)
yaşadıqları ölkənin səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarının həmin ölkənin vətəndaşlığı ilə bağlı
hüquq və vəzifələrini tanıdığı şəxslərə;
iii) barələrində aşağıdakıları ehtimal etməyə ciddi əsaslar olan şəxslərə:
a)
barələrində tədbir görülmək məqsədilə tərtib edilmiş beynəlxalq aktlarda tərəfləri
verilən cinayət əməllərində—sülhə qarşı cinayət, hərbi cinayət və ya bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmələrini;
b)
onlara sığınacaq vermiş ölkənin hüdudlarından kənarda, bu ölkəyə buraxılana qədər
qeyri-siyasi xarakterli ağır cinayət törətmələrini;
c)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd və prinsiplərinə zidd əməllərdə təqsirli
olduqlarını.
Maddə 2. Ümumi öhdəliklər
Hər bir apatridin olduğu ölkə barəsində öhdəlikləri var. Həmin öhdəliklərə görə o, konkret olaraq
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qanun və qərarlara, həmçinin ictimai asayişi qorumaq üçün görülən tədbirlərə tabe olmalıdır.
Maddə 3. Ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi
Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyanın müddəalarını apatridlərə onların irqinə, dininə və ya ölkə
mənşəyinə görə heç bir ayrı-seçkilik qoymadan tətbiq edəcəklər.
Maddə 4. Dini əqidələr
Razılığa gələn Dövlətlər ərazilərindəki apatridləri dinlərinə sitayiş etmək və övladlarının dini
tərbiyəsini təmin etmək azadlığı barədə, heç olmasa, öz vətəndaşlarına yaratdıqları qədər əlverişli şəraitlə
təmin edəcəklər.
Maddə 5. Bu Konvensiyadan asılı olmadan verilən hüquqlar
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Razılığa gələn hər hansı Dövlətin apatridlərə bu Konvensiyadan
asılı olmadan verdiyi heç bir hüquq və imtiyaza xələl gətirmir.
Maddə 6. ««Eyni şəraitdə» ifadəsi
Bu Konvensiyadakı «eyni şəraitdə» ifadəsi apatridin həmin şəxsin apatrid olmadığı təqdirdə müvafiq
hüquqdan istifadə etmək üçün yerinə yetirməli olduğu bütün tələbləri (ölkədə olmaq, yaxud yaşamaq
müddətinə və şərtlərinə aid tələblər daxil olmaqla)—xarakterlərinə görə apatridin yerinə yetirmək
iqtidarında olmadığı tələblər istisna olmaqla—yerinə yetirməli olduğunu bildirir.
Maddə 7. Qarşılıq prinsipindən istisnalar
1. Razılığa gələn Dövlətlər, bu Konvensiyaya əsasən apatridlərə daha əlverişli hüquqi şərait
yaradıldığı hallar istisna olmaqla, onları, ümumiyyətlə, əcnəbilərin istifadə etdikləri şəraitlə təmin
edəcəklər.
2. Bütün apatridlər Razılığa gələn Dövlətlərin ərazisində üç il yaşadıqdan sonra qanunvericilik yolu
ilə qoyulmuş qarşılıq tələbindən azad ediləcəklər.
3. Razılığa gələn hər bir Dövlət apatridlərin bu Konvensiya həmin dövlət üçün qüvvəyə mindiyi gün
heç bir qarşılıq olmadan malik olduqları hüquq və imtiyazlarla onları gələcəkdə də təmin edəcəkdir.
4. Razılığa gələn Dövlətlər apatridlərə 2-ci və 3-cü bəndlərə əsasən malik olduqlarından əlavə hüquq
və imtiyazlar verilməsinin mümkünlüyünə və 2-ci və 3-cü bəndlərdə nəzərdə tutulan şərtlərə cavab
verməyən apatridlərin qarşılıq tələbindən azad olunmaq imkanına xeyirxahlıqla yanaşacaqlar.
5. 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları istər bu Konvensiyanın 13, 18, 19, 21 və 22-ci maddələrində
xatırlanan hüquq və imtiyazlara, istərsə də onda nəzərdə tutulmayan hüquq və imtiyazlara tətbiq edilir.
Maddə 8. Müstəsna tədbirlərdən istisnalar
Razılığa gələn Dövlətlər xarici dövlətin vətəndaşları olan və ya vaxtilə vətəndaşları olmuş şəxslərə,
onların əmlakına, yaxud mənafelərinə münasibətdə tətbiq edilə bilən müstəsna tədbirləri apatridlərə
münasibətdə yalnız onların əvvəllər həmin dövlətin vətəndaşlığına malik olmalarına əsaslanıb tətbiq
etməyəcəklər. Qanunvericiliyi bu maddədə ifadə edilmiş ümumi prinsipin tətbiqinə yol verməyən istisnalar
müəyyən edəcəklər.
Maddə 9. Müvəqqəti tədbirlər
Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Razılığa gələn Dövləti müharibə vaxtı və ya digər fövqəladə və
müstəsna şərait mövcud olduqda dövlət təhlükəsizliyinin mənafeyi naminə bu və ya digər müəyyən şəxs
barəsində Razılığa gələn bu Dövlət həmin şəxsin həqiqətən apatrid olub-olmadığını və dövlət
təhlükəsizliyinin mənafeyi naminə onun barəsində belə tədbirlərin tətbiqini davam etdirməyin zəruri
olduğunu aydınlaşdırana qədər lazım saydığı müvəqqəti tədbirləri görmək hüququndan məhrum etmir.
Maddə 10. Yaşayışın fasiləsizliyi
1. Apatrid İkinci Dünya müharibəsi zamanı deportasiya edilərək Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin
ərazisinə göndərilmişsə və orada yaşayırsa, bu məcburi yaşayış müddətinə həmin ərazi hüdudlarında qanuni
yaşayış müddəti kimi baxılacaqdır.
2. Apatrid İkinci Dünya müharibəsi zamanı Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin ərazisindən
deportasiya edilmişsə və bu Konvensiya qüvvəyə minənədək daimi yaşamaq məqsədilə oraya qayıtmışsa,
belə deportasiyaya qədər və ondan sonra orada yaşadığı dövrə fasiləsiz yaşayış tələb edilən bütün hallarda
vahid fasiləsiz dövr kimi baxılacaqdır.
Maddə 11. Dənizçi apatridlər
Apatridlər Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin bayrağı altında üzən gəmilərin ekipajının normal
qulluqçuları olan şəxslərdirsə, onda bu dövlət həmin şəxslərin öz ərazisində məskunlaşmasına və onlara
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yol sənədlərinin verilməsinə və ya müvəqqəti olaraq öz ərazisinə gəlmək hüququ verilməsinə—məsələn,
onların hər hansı digər bir ölkədə məskunlaşmasını asanlaşdırmaq məqsədilə—xeyirxah yanaşacaqdır.
II fəsil. Hüquqi status
Maddə 12. Şəxsi status
1. Apatridin şəxsi statusu onun üçün domisil olan ölkənin, beləsi yoxdursa, yaşadığı ölkənin
qanunları ilə müəyyən edilir.
2. Razılığa gələn Dövlətlər apatridin şəxsi statusu ilə bağlı əvvəllər əldə etdiyi hüquqlara, konkret
desək, nikah qurmaqla əldə etdiyi hüquqlara, lazım gəldikdə, həmin dövlətin qanunlarında göstərilən
rəsmiyyət yerinə yetirilməklə, riayət edəcəklər; bir şərtlə ki, müvafiq hüquq, bu şəxs apatrid olmasaydı
belə, həmin dövlətin qanunları ilə tanınan hüquqlardan olsun.
Maddə 13. Daşınar və daşınmaz əmlak
Razılığa gələn Dövlətlər daşınar və daşınmaz əmlak əldə etmək və bununla bağlı digər hüquqlar
barəsində, habelə daşınar və daşınmaz əmlaka aid icarə müqavilələri və digər müqavilələr barəsində
apatridləri mümkün qədər daha əlverişli şəraitlə və istənilən halda, əcnəbilərin eyni şəraitdə istifadə
etdiklərindən əlverişsiz olmayan şəraitlə təmin edəcəklər.
Maddə 14. Müəlliflik və sənaye hüququ
Sənaye hüquqlarını—yəni ixtiraya, dizaynı və ya modellərə, ticarət markalarına, firmanın adına dair
hüquqların və ədəbi, bədii və elmi əsərlərə dair hüquqların qorunmasına gəlincə, apatridlər, adətən
yaşadıqları ölkənin vətəndaşlarının istifadə etdikləri müdafiə ilə təmin olunacaqlar. Onlar Razılığa gələn
hər hansı digər Dövlətin ərazisində həmin ərazidə, adətən yaşayan vətəndaşların təmin olunduqları müdafiə
ilə təmin ediləcəklər.
Maddə 15. Assosiasiyalar hüququ
Razılığa gələn Dövlətlər onların ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridləri siyasi xarakter
daşımayan və qazanc məqsədi güdməyən assosiasiyalar barəsində və həmkarlar ittifaqları barəsində eyni
şəraitdə əcnəbi vətəndaşların şəraitinə müvafiq ən əlverişli şəraitlə təmin edəcəklər.
Maddə 16. Məhkəməyə müraciət etmək hüququ
1. Hər bir apatridin Razılığa gələn bütün Dövlətlərin ərazisində azad surətdə məhkəməyə müraciət
etmək hüququ var.
2. Hər bir apatrid adətən yaşayış yeri olan Razılığa gələn Dövlətin ərazisində məhkəməyə müraciət
etmək hüququ barədə, o cümlədən hüquqi yardım və məhkəmə xərclərinin ödənilməsini təmin etməkdən
azad olunmaq məsələlərində həmin dövlətin vətəndaşlarının istifadə etdikləri şəraitdən istifadə edəcəkdir.
3. Hər bir apatrid onun, adətən yaşadığı ölkədən başqa, bütün ölkələrdə 2-ci bənddə xatırlanan
məsələlər barəsində onun, adətən yaşadığı ölkənin vətəndaşlarına yaradılan şəraitlə təmin ediləcəkdir.
III fəsil. Gəlir gətirən məşğuliyyət
Maddə 17. Muzdlu iş
1. Razılığa gələn Dövlətlər onların ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridlərin muzdlu iş hüququ
barəsində onları xarici dövlətlərin vətəndaşlarının eyni şəraitdə istifadə etdikləri ən əlverişli hüquqi şəraitlə
təmin edəcəklər.
2. Razılığa gələn Dövlətlər bütün apatridlərin, o cümlədən onların ərazisinə- işçi qüvvəsi toplamaq
proqramlarının yerinə yetirilməsi çərçivəsində və ya immiqrasiya planlarına əsasən gəlmiş apatridlərin
muzdlu iş barəsində hüquqlarının öz vətəndaşlarının hüquqları ilə bərabərləşdirilməsi imkanlarına
xeyirxahlıqla yanaşacaqlar.
Maddə 18. Şəxsi müəssisədə iş
Razılığa gələn Dövlətlər onların ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridləri müstəqil şəkildə kənd
təsərrüfatı, sənaye, sənətkarlıq və ticarətlə məşğul olmaq hüququ, həmçinin ticarət və sənaye birlikləri təsis
etmək hüququ barəsində mümkün qədər əlverişli hüquqi şəraitlə və istənilən halda, əcnəbilərin, adətən,
eyni şəraitdə istifadə etdiklərindən əlverişsiz olmayan şəraitlə təmin edəcəklər.
Maddə 19. Azad peşələr
Razılığa gələn hər bir Dövlət onun ərazisində qanuni surətdə yaşayan və həmin dövlətin səlahiyyətli
hakimiyyət orqanları tərəfindən tanınan diplomu olan, azad peşələrlə məşğul olmaq istəyən apatridləri
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mümkün qədər daha əlverişli şəraitlə və istənilən halda, əcnəbilərin eyni şəraitdə istifadə etdiklərindən
əlverişsiz olmayan hüquqi şəraitlə təmin edəcəklər.
IVfəsil. Sosial hamilik
Maddə 20. Pay sistemi
Bütün əhali üçün icbari olan defisit məhsulların ümumi bölgüsünü tənzimləyən pay sisteminin
mövcud olduğu yerlərdə bu cür sistem vətəndaşlarla bərabər əsaslarda apatridlərə də tətbiq edilir.
Maddə 21. Mənzil məsələsi
Mənzil məsələsi qanunlar və ya qərarlarla tənzimləndiyi, yaxud dövlət hakimiyyətinin nəzarəti
altında olduğu halda Razılığa gələn Dövlətlər onların ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridləri
mümkün
qədər daha əlverişli hüquqi şəraitlə və istənilən halda, əcnəbilərin, adətən, eyni şəraitdə istifadə
etdiklərindən əlverişsiz olmayan şəraitlə təmin edəcəklər.
Maddə 22. Dövlət təhsili
1. Razılığa gələn Dövlətlər ibtidai təhsil barəsində apatridləri öz vətəndaşlarını təmin etdikləri
hüquqi şəraitlə təmin edəcəklər.
2. Razılığa gələn Dövlətlər ibtidai təhsildən əlavə, dövlət təhsilinin digər növlərində oxumaq
imkanı, xarici attestatların, diplomların və dərəcələrin tanınması, təhsil haqqından və xərclərindən azad
edilmə, həmçinin təqaüd verilməsi barəsində apatridləri mümkün qədər daha əlverişli şəraitlə və istənilən
halda, əcnəbilərin, adətən, eyni şəraitdə istifadə etdiklərindən əlverişsiz olmayan şəraitlə təmin edəcəklər.
Maddə 23. Hökumət yardımı
Razılığa gələn Dövlətlər onların ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridləri hökumət yardımı və
dəstəyi barəsində öz vətəndaşlarının istifadə etdikləri şəraitlə təmin edəcəklər.
Maddə 24. Əmək qanunvericiliyi və sosial təminat
1. Razılığa gələn Dövlətlər onların ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridləri aşağıdakılar
barəsində öz vətəndaşları ilə eyni şəraitlə təmin edəcəklər:
a)
qanun və qərarlarla tənzimləndiyi və ya inzibati hakimiyyətin nəzarətində olduğu qədər
əməyə görə haqq, ailə üçün müavinətlər,—belə müavinətlər əməkhaqqına daxildirsə,—iş gününün
uzunluğu, iş vaxtından əlavə iş, ödənişli məzuniyyətlər, evdə görülən işin məhdudlaşdırılması, muzdla
işləyənlər üçün, habelə şagirdlik və peşə hazırlığı üçün minimum yaş həddi, qadın və yeniyetmə əməyi və
kollektiv müqavilələrin üstünlüklərindən istifadə etmək məsələlərində;
b)
aşağıdakı məhdudiyyətlərlə sosial təminat məsələsində (daxili qanun və qərarlara əsasən
sosial təminat sistemi ilə nəzərdə tutulan işdə bədbəxt hadisələrə, peşə xəstəliklərinə, analığa, xəstəliklərə,
əlilliyə, ahıllığa, ölümə, işsizliyə, ailə qarşısında borca və digər hallara dair hüquq normaları):
i) əldə edilmiş hüquqları və əldə edilmə prosesində olan hüquqları lazımi qoruyub- saxlama qaydası
mövcud ola bilər;
ii)
yaşayış ölkəsinin qanunları və ya qaydaları bütünlüklə dövlət vəsaitindən ödənilən
tam, yaxud qismən müavinətlərin və normal təqaüd almaq üçün tələb edilən haqlar barədə bütün şərtləri
yerinə yetirməyən şəxslərə ödənilən müavinətlərin alınmasının xüsusi qaydasını müəyyən edə bilər.
2. Faydalanan şəxsin Razılığa gələn Dövlətin ərazisində yaşamaması işdə baş vermiş bədbəxt hadisə
və ya peşə xəstəliyi nəticəsində Ölmüş apatridə görə kompensasiya almaq hüququna təsir
göstərməyəcəkdir.
3. Razılığa gələn Dövlətlər apatridləri sosial təminata aid əldə edilmiş hüquqların və əldə edilmə
prosesində olan hüquqların qorunub-saxlanmasına dair aralarında bağlanmış və ya gələcəkdə bağlana bilən
sazişlərdən—yalnız xatırlanan sazişləri imzalamış dövlətlərin vətəndaşlarına tətbiq edilən şərtlərə riayət
olunmaqla—irəli gələn imtiyazlarla təmin edəcəklər.
4. Razılığa gələn Dövlətlər apatridlərə, mümkün olduğu qədər, Razılığa gələn həmin Dövlətlərlə bu
Konvensiyada iştirak etməyən dövlətlər arasında hər bir müəyyən məqamda qüvvədə ola bilən bu qəbil
sazişlərdən irəli gələn imtiyazlar verilməsi məsələsinə xeyirxahlıqla yanaşacaqlar.
Vfəsil. İnzibati tədbirlər
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Maddə 25. İnzibati yardım
1. Apatridlərin hər hansı bir hüquqdan istifadə etməsi üçün, adətən, bu apat-ridlərin müraciət edə
bilmədikləri xarici dövlətin hakimiyyət orqanlarının yardımına ehtiyac olduqda, xatırlanan apatridlərin
ərazisində yaşadıqları Razılığa gələn Dövlətlər öz hakimiyyət orqanlarının onlara belə yardımı göstərməsi
üçün tədbirlər görəcəklər.
2. 1-ci bənddə xatırlanan hakimiyyət orqanı və ya orqanları apatridləri əcnəbilərə, adətən, vətəndaşı
olduqları dövlətlərin hakimiyyət orqanları tərəfindən, yaxud hakimiyyət orqanları vasitəsilə verilən
sənədlər və ya vəsiqələrlə təchiz edəcək, yaxud öz nəzarətləri altında təchiz olunmalarını təmin edəcəklər.
3. Bu qayda ilə verilmiş sənədlər və ya vəsiqələr əcnəbilərə vətəndaşı olduqları dövlətlərin
hakimiyyət orqanları tərəfindən, yaxud hakimiyyət orqanları vasitəsilə verilən rəsmi sənədləri əvəz edəcək
və onların etibarsız olduğu sübut edilməyincə etibarlı sayılacaqdır.
4. Yoxsul şəxslərə edilən xüsusi güzəştlər istisna olmaqla, bu maddədə xatırlanan xidmətlərə görə
haqq alına bilər; lakin belə haqq çox olmamalı və analoji xidmətlərə görə vətəndaşlardan alınan haqqa
müvafiq olmalıdır.
5. Bu maddənin müddəaları 27 və 28-ci maddələrin müddəalarına xələl gətirmir.
Maddə 26. Yerdəyişmə azadlığı
Razılığa gələn hər bir Dövlət onun ərazisində qanuni surətdə yaşayan apatridlərə yaşayış yeri seçmək
və ərazisi hüdudlarında sərbəst yerdəyişmə hüququ—adətən, eyni şəraitdə əcnəbilərə tətbiq edilən bütün
qaydalara əməl edilmək şərtilə verəcəkdir.
Maddə 32. Naturalizasiya
Razılığa gələn Dövlətlər, imkan daxilində, apatridlərin assimilyasiyasını və naturalizasiyasını
asanlaşdıracaqlar. O cümlədən onlar naturalizasiya işini sürətləndirmək və bununla bağlı rüsum və xərclərin
mümkün qədər azaldılması üçün özlərindən asılı olan hər şeyi edəcəklər.
VI fəsil. Yekun müddəalar
Maddə 33. Milli qanunvericilik aktları haqqında məlumatlar
Razılığa gələn Dövlətlər bu Konvensiyanı həyata keçirmək məqsədilə qəbul etdikləri qanun və
qərarların mətnlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildirirlər.
Maddə 34. Mübahisələrin həlli
Bu Konvensiyanın təfsirinə və tətbiqinə dair başqa üsulla həll edilə bilməyən mübahisələr mübahisə
edən Tərəflərdən hər hansı birinin tələbi ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə veriləcəkdir.
Maddə 35. İmzalama, təsdiqetmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya 1965-ci il dekabrın 31-dək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi idarələrində
imzalanmaq üçün açıq olacaqdır.
2. Bu Konvensiya aşağıdakıların adından imzalanmaq üçün açıq olacaqdır:
a)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan istənilən dövlətin;

b)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Apatridlərin statusuna dair Konfransında iştirak etməyə
dəvət almış istənilən digər dövlətin; və
c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin onu imzalamağa və ya ona qoşulmağa dəvət edəcəyi
istənilən dövlətin.
3. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir, təsdiqnamələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinə
saxlanılmağa verilir.
4. Bu Konvensiya bu maddənin 2-ci bəndində xatırlanan dövlətlərin qoşulması üçün açıq olacaqdır.
Qoşulma bu haqda sənədin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə həyata
keçirilir.
Maddə 36. Konvensiyanın ərazi tətbiqinə dair müddəalar
1. Hər hansı bir dövlət Konvensiyanı imzalayarkən və ya təsdiq edərkən, yaxud ona qoşularkən bu
Konvensiyanın qüvvəsinin həmin dövlətin beynəlxalq əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı bütün, yaxud
bəzi ərazilərə tətbiq olunduğunu bəyan edə bilər. Belə bəyanat Konvensiyanın həmin dövlət üçün qüvvəyə
mindiyi gün qüvvəyə minir.
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2. Bundan sonra istənilən vaxt bu Konvensiyanın qüvvəsinin belə tətbiqi Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə ünvanlanmış bildirişlə elan edilməlidir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibi bu bildirişi alandan sonra doxsanıncı gün, yaxud bu Konvensiya həmin dövlət üçün qüvvəyə mindiyi
gün—bu sonuncu tarix daha sonra gəlirsə,—qüvvəyə minəcəkdir.
3. Hər bir maraqlı dövlət imzalama, təsdiq etmə, yaxud qoşulma zamanı bu Konvensiyanın
yayılmadığı ərazilər barəsində, bu Konvensiyanın tətbiqinin həmin ərazilərə şamil edilməsi üçün—lazım
gəldikdə, konstitusiya xarakterli səbəblərə görə belə ərazilərin hökumətlərinin razılığı ilə—zəruri tədbirlər
görülməsinin mümkünlüyü məsələsinə baxacaqdır.
Maddə 37. Federativ dövlətlər haqqında müddəalar
Federativ və ya qeyri-qanuni tipli dövlətlərə aşağıdakı müddəalar tətbiq ediləcəkdir:
a) federal hökumətin bu Konvensiyanın federal qanunvericilik hakimiyyətinin yurisdiksiyasına aid
maddələri barəsində öhdəlikləri göstərilən hüdudlarda bu Konvensiyanın federativ dövlət olmayan
tərəflərinin öhdəliklərinə müvafiq olacaqdır;
b) federal hökumət ilk imkan düşən kimi, federasiyaya daxil olan ştatların, əyalətlərin və ya
kantonların lazımi hakimiyyət orqanlarını bu Konvensiyanın federasiyasının konstitusiya quruluşuna
əsasən qanunvericilik tədbirləri qəbul etməli olmayan ştatların, əyalətlərin və ya kantonların qanunvericilik
yurisdiksiyasına aid maddələri barəsində özünün münasib rəyi ilə birlikdə xəbərdar edəcəkdir;
c) bu Konvensiyanın tərəfi olan federal dövlət Razılığa gələn hər hansı başqa Dövlətin Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibi vasitəsilə verilən tələbi əsasında federasiyada və onun tərkib hissələrində
Konvensiyanın hər hansı konkret müddəası barəsində mövcud olan qanun və praktika haqqında—bu
müddəanın qanunvericilik yolu ilə, yaxud digər yolla nə dərəcədə həyata keçirilməsi göstərilməklə—arayış
təqdim edəcəkdir.
Maddə 38. Qeyd-şərtlər
1. Bu Konvensiyanı hər bir dövlət imzalayarkən, təsdiq edərkən və ya qoşularkən onun
maddələrinə, 1, 3, 4, 16(1) və 33-42-ci maddələr istisna olmaqla, qeyd-şərtlər edə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt irəli sürmüş hər hansı dövlət istənilən vaxt
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə bu qeyd-şərtdən imtina edə bilər.
Maddə 39. Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya altıncı təsdiqnamə və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanca verilən gündən sonra
doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Konvensiyanı altıncı təsdiqnamə və ya qoşulma haqqında sənəd saxlanca veriləndən sonra təsdiq
etmiş, yaxud ona qoşulmuş bütün dövlətlər üçün bu Konvensiya müvafiq dövlətin öz təsdiqnaməsini və ya
qoşulma haqqında sənədini saxlanılmağa verdiyi gündən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddo 40. Denonsasiya
1. Razılığa gələn hər hansı Dövlət istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına
bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Razılığa gələn müvafiq Dövlət üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi
həmin bildirişi alan gündən bir il sonra qüvvəyə minir.
3. 36-ci maddəyə müvafiq olaraq bəyanat vermiş və ya bildiriş göndərmişənilən dövlət bundan sonra
istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına bildiriş göndərməklə bəyan edə bilər ki, Baş
katib həmin bildirişi alandan bir il sonra bu Konvensiya müvafiq əraziyə tətbiq olunmayacaq.
Maddə 41. Yenidən baxma
1. Razılığa gələn hər hansı Dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına bildiriş
göndərməklə istənilən vaxt bu Konvensiyaya yenidən baxılmasını tələb edə bilər.
2. Belə tələblə bağlı hər hansı tədbirlərin görülməsi lazım gələrsə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Məclisi müvafiq tədbirləri tövsiyə edəcəkdir.
Maddə 42. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin göndərdiyi bildirişlər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə və onun
35- ci maddədə xatırlanan üzvü olmayan dövlətlərə aşağıdakılar barədə xəbər verir:
a)
35-ci maddəyə müvafiq olaraq imzalama, təsdiqetmə və qoşulmalar;
b)
36-cı maddəyə müvafiq olaraq bəyanat və bildirişlər;
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38-ci maddəyə müvafiq olaraq qeyd-şərtlər və qeyd-şərtlərdən imtinalar;
39-cu maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
40-cı maddəyə müvafiq olaraq denonsasiyalar və bildirişlər;
41-ci maddəyə müvafiq olaraq daxil olmuş yenidən baxma tələbləri.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı öz
hökumətləri adından imzaladılar.
Min doqquz yüz əlli dördüncü il sentyabrın iyirmi səkkizində Nyu-Yorkda, fransız, ingilis və ispan
dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bir nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə saxlanılmaq üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivinə təhvil verilir və onun təsdiq edilmiş surətləri Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının bütün üzvlərinə və onun üzvü olmayan, 35-ci maddədə xatırlanan dövlətlərə göndərilir.

c)
d)
e)
f)
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Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahların qeydə alınması haqqında
Konvensiyaya qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal
nikah yaşı və nikahların qeydə alınması haqqında 7 noyabr 1962-ci il tarixli Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 107-IQ
Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahların qeydə alınması haqqında
KONVENSİYA
Razılığa gələn dövlətlər,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə müvafiq olaraq, irqindən, cinsindən, dilindən və
dinindən asılı olmayaraq hamı üçün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hamılıqla hörmət və riayət
olunmasını təşviq etmək istəyərək,
İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin 16-cı maddəsində aşağıdakıların nəzərdə tutulduğunu
yadda saxlayaraq:
"1) Yetkinlik yaşına çatmış kişilər və qadınlar irqi, milli, yaxud dini əlamətlərə görə heç bir
məhdudiyyət qoyulmadan nikah bağlamaq və ailə qurmaq hüququna malikdir. Onlar nikah bağlayarkən,
nikahda olarkən və onu pozarkən eyni hüquqlardan istifadə edirlər.
2) Nikah yalnız nikaha daxil olan hər iki tərəfin azad və tam razılığı ilə bağlana bilər",
həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 1954-cü il 17 dekabr tarixli 843 (IX) saylı
qətnaməsində nikah və ailə barəsində bəzi adətlərin, köhnəlmiş qanunların və praktikanın Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində və İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamədə ifadə edilmiş
prinsiplərə zidd olduğunu qeyd etdiyini yadda saxlayaraq,
özünü idarə etməyən və ya qəyyumluq altında olan ərazilərin onlar müstəqillik əldə edənədək idarə
olunmasına məsuliyyət daşıyan, yaxud üzərinə məsuliyyət gö-türən dövlətlər daxil olmaqla, bütün
dövlətlərin belə adətləri, köhnəlmiş qanunları və praktikanı, məsələn, ər (arvad) seçməkdə tam azadlığı,
uşaqların nikahının və qızların cinsi yetkinliyə çatana qədər ərə verilməsi barədə qabaqcadan
vədələşmələrin tam ləğv edilməsini təmin etmək, lazım gəldikdə, müvafiq cəza təyin etmək və vətəndaş
vəziyyəti aktları reyestri, yaxud bütün nikahların qeyd edilə biləcəyi qeyri reyestr tətbiq etmək yolu ilə,
aradan qaldırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görməli olduğunu təsdiqləyərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Nikahın hər iki tərəfin qanuna müvafiq, lazımi qaydada elan edildikdən sonra, nikahı
rəsmiləşdirmək hüququ olan hakimiyyət orqanı nümayəndəsinin yanında və şahidlərin iştirakı ilə şəxsən
bildirməli olduqları tam və azad razılıq olmadan bağlanmasına yol verilmir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin qərarlarına baxmayaraq, hakimiyyət orqanının mü-vafiq səlahiyyətli
nümayəndəsi müstəsna hal olduğuna və tərəflərdən birinin hakimiyyət orqanının hər hansı səlahiyyətli
nümayəndəsi qarşısında qanunda nəzərdə tutulduğu qaydada razılıq verdiyini və onu geri götürmədiyini
yəqin edərsə, həmin tərəfin iştirakı tələb olunmur.
Maddə 2
Bu Konvensiyada iştirak edən dövlətlər minimal nikah yaşını müəyyən edən qa-nunvericilik aktları
qəbul edirlər.
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Səlahiyyətli hakimiyyət orqanının nikaha daxil olan tərəflərin mənafeyi baxımından ciddi səbəblərə
görə qaydadan istisnaya icazə verdiyi hallardan başqa, qoyulmuş yaş həddinə çatmayan şəxslə nikah
bağlanmasına yol verilmir.
Maddə 3
Bütün nikahlar səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən müvafiq rəsmi reyestrdə qeydiyyatdan
keçirilir.
Maddə 4
1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlər, yaxud istənilən
ixtisaslaşdırılmış idarənin üzvü olan dövlətlər, yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin bu
Konvensiyada iştiraka dəvət etdiyi istənilən digər dövlət tərəfindən imzalanmaq üçün 1963-cü il dekabrın
31-dək açıq olacaqdır.
2. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqnamələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibində
saxlanılır.
Maddə 5
1. Bu Konvensiya 4-cü maddənin 1-ci bəndində göstərilən bütün dövlətlərin qoşulması üçün açıqdır.
2. Qoşulma bu haqda sənədin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi ilə
yerinə yetirilir.
Maddə 6
1. Bu Konvensiya səkkizinci təsdiqnamə və ya qoşulma haqqında sənəd depozitə qoyulan gündən
sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı səkkizinci təsdiqnamə və ya qoşulma haqqında sənəd depozitə verildikdən sonra
təsdiq edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət üçün bu Konvensiya həmin dövlətin öz təsdiqnaməsini, yaxud
qoşulma haqqında sənədini depozitə verilməsindən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
Maddə 7
1. Razılığa gələn istənilən dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərdiyi yazılı
bildirişlə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katib həmin bildirişi alandan bir il sonra
qüvvəyə minir.
2. Denonsasiya qüvvəyə mindikdən sonra iştirakçıların sayı səkkizdən az olduqda bu Konvensiya
qüvvəsini itirir.
Maddə 8
Bu Konvensiyanın təfsirinə və ya tətbiqinə dair Razılığa gələn iki, yaxud daha çox dövlət arasında
danışıqlar yolu ilə həll edilməyən hər hansı mübahisə-Tərəflər qeyri tənzimləmə üsulu haqda razılığa
gəlməsələr,-bu mübahisə bütün Tərəflərin tələbi ilə həll edilmək üçün Beynəlxalq Məhkəməyə verilir.
Maddə 9
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlərə
və bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən, bu Təşkilatın üzvü olmayan dövlətlərə
aşağıdakıları bildirir:
a) 4-cü maddəyə müvafiq olaraq Konvensiyanın imzalanması və təsdiqnamələrin alınmasını;
b) 5-ci maddəyə müvafiq olaraq qoşulma haqda sənədlərin alınmasını;
c) 6-cı maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi günü;
d) 7-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq alınmış denonsasiya haqqında bildirişləri;
e) 7-ci maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq Konvensiyanın qüvvəsini itirməsini.
Maddə 10
1. İngilis, ispan, Çin, rus və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Konvensiya
saxlanılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivinə təhvil verilir.
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2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlərə və bu Təşkilatın üzvü olmayan, 4-cü maddənin 1-ci
bəndində göstərilən dövlətlərə göndərir.
Azərbaycan Respublikası 1996-cı il 31 may tarixli 107-IQ nömrəli Qanunu ilə bu Konvensiyaya
qoşulmuşdur
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Xarici ticarət arbitrajı haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Xarici ticarət arbitrajı haqqında 21 aprel 1961-ci il tarixli Avropa
Konvensiyasına qoşulsun.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 31 may 1996-cı il
№ 108-IQ
Xarici ticarət arbitrajı haqqında Avropa Konvensiyası
Aşağıda imza edənlər, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş olmaqla,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Avropa İqtisadi Komissiyasının himayəsi altında toplaşaraq,
1958-ci il iyunun 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq ticarət arbitrajı üzrə
Konfransında xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icra edilməsi barədə Konvensiya imzalandığını qeyd
edərək,
Avropanın ayrı-ayrı ölkələrinin fiziki və hüquqi şəxsləri arasındakı münasibətlərdə xarici
ticarət arbitrajının fəaliyyət göstərməsindəki bəzi çətinlikləri, imkan daxilində aradan qaldırmaq yolu ilə
Avropada ticarətin inkişafına kömək göstərməyi arzu edərək,
aşağıdakı qərarlar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1. Konvensiyanın tətbiq sahəsi
1. Bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq olunur:

a) xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması zamanı yaranan mübahisələrin arbitraj
qaydasında həll edilməsi barədə Razılığa gələn müxtəlif Dövlətlərdə, sazişin bağlanıldığı vaxt daimi
yaşayış yeri və ya olduğu yer olan, bu cür saziş bağlamış istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxslərin arbitraj
sazişlərinə;
b) bu maddənin 1-ci bəndinin «a» yarımbəndində göstərilən sazişlərə əsaslanan arbitraj
proseslərinə və qərarlarına.
2. Bu Konvensiyanın tətbiqi üçün:
a) «arbitraj sazişi» termini Tərəflərin yazılı əqddə etdikləri arbitraj qeydi və ya Tərəflərin
imzaladıqları, yaxud məktub, teleqram mübadilələrində və ya teletayp məlumatında əhatə olunmuş ayrıca
arbitraj sazişi, qanunlarından heç biri arbitraj sazişi üçün yazılı forma tələb etməyən dövlətlər arasındakı
münasibətlərdə isə bu qanunların icazə verdiyi formada bağlanmış hər hansı bir saziş deməkdir;
b) «arbitraj» termini mübahisələrin həm hər bir ayrıca iş üzrə təyin edilən arbitrlər (adhoc
arbitraj), həm də daimi arbitraj orqanları tərəfindən araşdırılması deməkdir;
c) «hüquqi şəxsin olduğu yer» termini arbitraj sazişi bağlamış hüquqi şəxsin kontorunun
yerləşdiyi yer deməkdir.
Maddə 2. Ümumi hüquq üzrə hüquqi şəxslər üçün arbitraja müraciət etmək imkanı
1. Bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda onlara tətbiq
olunan milli qanunvericiliyə görə «ümumi hüquq üzrə hüquqi şəxslər» sayılan hüquqi şəxslər arbitraj
sazişləri bağlamaq imkanına malik olacaqdırlar.
2. Bu Konvensiyanın imzalanması və ya təsdiq edilməsi, yaxud ona qoşulma zamanı,
Razılığa gələn hər bir Dövlət onun bəyanatında göstərilən şərtlərlə həmin imkanın məhdudlaşdırılması
barədə bəyanat verə bilər.
Maddə 3. Xarici vətəndaşların arbitr olmaq hüququ haqqında
Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan mübahisələrin araşdırılması üçün əcnəbi vətəndaşlardan
arbitrlər təyin edilə bilər.
Maddə 4. Arbitraj prosesinin həyata keçirilməsi
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1. Arbitraj sazişinin Tərəfləri öz istəklərinə görə:
a) mübahisələrin araşdırılmaq üçün daimi arbitraj orqanına verilməsini nəzərdə tuta bilərlər;
bu halda mübahisələrin araşdırılması belə orqanın reqlamentinə uyğun olaraq aparılacaqdır;
b) mübahisələrin araşdırılmaq üçün bu iş üzrə arbitraja (adhoc arbitraj) verilməsini nəzərdə
tuta bilərlər və bu halda konkret olaraq:

i)
arbitrlər təyin edə, yaxud hər hansı mübahisə yaranacağı halda onların təyin edilməsi
metodlarını müəyyənləşdirə bilərlər;
ii)
arbitraj məhkəməsinin yerini müəyyən edə bilərlər;
iii)
arbitrlərin riayət etməli olduqları prosedur qaydalarını müəyyənləşdirə bilərlər.
2. Əgər Tərəflər onlar arasında yarana biləcək mübahisələri baxılmaq üçün arbitraja
verməyi nəzərdə tutmuşlarsa və əgər işin arbitraja verilməsi barədə cavabdehə bildiriş göndərilməsi
tarixindən 30 gün ərzində Tərəflərdən biri öz arbitrini təyin etməmişdirsə, bu halda, əgər Tərəflər arbitraj
sazişində başqa qayda nəzərdə tutmamışlarsa, bu Tərəfin arbitri digər Tərəfin xahişi ilə, işin arbitraja
göndərilməsi barədə xahişin verildiyi vaxt arbitr təyin etməmiş Tərəfin yaşayış yeri və ya olduğu yeri olan
ölkənin səlahiyyətli ticarət palatasının sədri tərəfindən təyin edilir. Bu bənd Tərəflərdən birinin və ya
yuxarıda adı çəkilən ticarət palatası sədrinin təyin etdiyi arbitrlərin əvəzlənməsinə də eyni tərzdə tətbiq
olunur.
3. Əgər Tərəflər onlar arasında yarana biləcək mübahisələri baxılmaq üçün tək bir arbitrdən
və ya bir neçə arbitrdən ibarət ad hoc arbitraja verməyi nəzərdə tutmuşlarsa, lakin arbitraj sazişində arbitraj
prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan, bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən məlumatlar
yoxdursa, deməli, Tərəflər bununla bağlı və 2-ci bənddə göstərilən qeyd-şərt barədə razılığa gəlməmişlərsə,
artıq müvafiq tədbirləri təyin edilmiş arbitr və ya arbitrlər görəcəklər. Əgər Tərəflər vahid arbitrin təyin
edilməsi barədə razılığa gəlməmişlərsə və əgər təyin edilmiş arbitrlər görülməli tədbirlər barədə razılığa
nail ola bilməmişlərsə, iddiaçı, bu tədbirlərin görülməsi xahişi ilə, öz seçiminə görə ya Tərəflərin razılaşdığı
arbitraj yerinin səlahiyyətli ticarət palatası sədrinə, ya da işin arbitraja verilməsi barədə xahiş təqdim olunan
vaxt iddiaçının yaşadığı və ya olduğu ölkənin səlahiyyətli ticarət palatası sədrinə müraciət etməli olacaqdır;
əgər Tərəflər arbitraj yeri barədə razılığa gəlməmişlərsə, onda iddiaçı, öz seçiminə görə, ya işin arbitraja
verilməsi barədə xahiş təqdim olunan vaxt iddiaçının yaşadığı və ya olduğu ölkənin səlahiyyətli ticarət
palatası sədrinə, ya da tərkibi və fəaliyyətinin xarakteri bu Konvensiyanın əlavəsində müəyyən edilmiş
Xüsusi komitəyə müraciət etməli olacaqdır. Əgər iddiaçı bu bəndlə ona verilən hüquqlardan istifadə
etməmişdirsə, bu hüquqlardan cavabdeh və ya arbitrlər istifadə edə bilərlər.
4. Xahişin göndərildiyi sədr və ya Xüsusi komitə xahişin xarakterindən asılı olaraq:
a) əgər Tərəflər razılaşmışlarsa, tək bir arbitr, arbitr-sədr, superarbitr, yaxud üçüncü arbitr
təyin edə bilər;
b) bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulandan fərqli qaydada təyin edilmiş arbitri (və ya
arbitrləri) dəyişə bilər;
c) arbitraj məhkəməsinin yerini müəyyən edə bilər, özü də arbitrlərin qərarı ilə arbitraj üçün
başqa yer seçilə bilər;
d) ya bilavasitə, ya da hər hansı bir daimi arbitraj orqanının reqlamentinə istinad yolu ilə
arbitrlərin riayət etməli olduqları prosedur qaydalarını müəyyən edə bilər, əgər Tərəflər onlar arasında
razılaşmanın olmaması üzündən özləri bu prosedur qaydalarını müəyyən etməmişlərsə.
5. Əgər Tərəflər onlar arasında yarana biləcək mübahisələri baxılmaq üçün daimi arbitraj
orqanına verməyi nəzərdə tutmuşlarsa, lakin bu orqanı təyin etməmiş və bu barədə razılıq əldə
etməmişlərsə, iddiaçı bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, belə təyinat barədə xahiş
göndərə bilər.
6. Əgər Tərəflər arasındakı mübahisəyə hansı növ arbitraj—daimi fəaliyyət göstərən, yoxsa
ad hoc arbitraj tərəfindən baxılması ilə bağlı arbitraj sazişində göstərişlər yoxdursa və əgər Tərəflər bununla
bağlı razılığa gəlməmişlərsə, iddiaçı bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq bu məsələnin
həll edilməsi barədə xahiş göndərə bilər. Sədr və ya Xüsusi komitə mübahisələri daimi arbitraj orqanına
göndərə, ya da onlara tövsiyə edə bilər ki, sədrin və ya Xüsusi komitənin göstərdiyi müddətdə öz arbitrlərini
təyin etsinlər və arbitraj prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirləri elə həmin müddətdə
görsünlər. Sonuncu halda bu maddənin 2, 3 və 4-cü bəndləri tətbiq edilir.
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7. Əgər bu maddənin 2, 3, 4, 5 və 6-cı bəndlərində sadalanan funksiyalardan birinin yerinə
yetirilməsi barədə xahişi aldığı andan 60 gün ərzində həmin xahişin ünvanlandığı ticarət palatasının sədri
yuxarıda göstərilən bəndlərdən birinin müddəalarına uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görməsə, xahişi yerinə
yetirilməmiş şəxs Xüsusi komitəyə müraciət edərək, yerinə yetirilməmiş funksiyaların yerinə yetirilməsini
öz üzərinə götürməyi ondan xahiş edə bilər.
Maddə 5. Məhkəmə aidiyyətinin olmamasına görə arbitraj məhkəməsinə etiraz
1. Əgər arbitraj məhkəməsinə etiraz arbitraj sazişinin olmamasına və ya etibarsızlığına,
yaxud da qüvvəsini itirməsinə əsaslanırsa, məhkəmə aidiyyətinin olmamasına görə Tərəflərdən birinin
arbitraj məhkəməsinə etirazı müvafiq Tərəfin özünün iddia ərizəsini və ya işin mahiyyəti üzrə öz etirazlarını
təqdim etməsindən gec olmayaraq arbitraj məhkəməsində bildirilməlidir; əgər etiraz buna əsaslanırsa ki,
qoyulan məsələ arbitrin səlahiyyətlərini aşır, etiraz bildirən Tərəfin arbitrin səlahiyyətləri hüdudlarından
kənara çıxan hesab etdiyi məsələ arbitraj prosesinin gedişində qaldırılan vaxt dərhal etiraz bildirilməlidir.
Arbitraj prosesinin daha sonrakı mərhələlərində bildirilmiş etiraz o zaman təmin edilə bilər ki, arbitraj
məhkəməsi etirazın müddətinin ötürülməsi səbəbini üzrlü hesab etmiş olsun.
2. Arbitraj məhkəməsinin səlahiyyətliliyinə qarşı 1 -ci bənddə göstərilən etirazlar bu bənddə
müəyyən olunmuş müddətlərdə bildirilməmişdirsə, arbitraj prosesinin daha sonrakı mərhələsində, habelə
işə mahiyyəti üzrə baxılması və ya arbitraj qərarının icrası xahişi ilə dövlət məhkəməsinə müraciət zamanı
həmin məhkəmədə bildirilə bilməz, əgər arbitrin tətbiq etdiyi qanuna uyğun olaraq, yaxud məhkəmə
ölkəsinin kollizion normasına uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət məhkəməsinin tətbiq etməli olduğu qanuna
uyğun olaraq, bu etirazlar Tərəflərin sərbəst mülahizəsinə əsasən qaldırılması mümkün olmayan məsələlərə
aiddirsə. Müddətin ötürülməsi barədə arbitrin qərarından dövlət məhkəməsinə şikayət edilə bilər.
3. Məhkəmə aidiyyətinin olmaması barədə əleyhinə etiraz bildirilmiş arbitraj məhkəməsi işə
baxılmasından imtina etməməlidir və özünün səlahiyyəti, yaxud arbitraj sazişinin və ya bu sazişin tərkib
hissəsi olan əqdin mövcudluğu və ya etibarlılığı məsələsinə dair özü qərar çıxarmaq hüququna malikdir,
lakin bir şərtlə ki, arbitraj məhkəməsinin göstərilən qərarından məhkəmə ölkəsinin qanununa uyğun olaraq
səlahiyyətli dövlət məhkəməsinə sonradan şikayət edilə bilər.
Maddə 6. Dövlət məhkəmələrinə məhkəmə aidiyyəti
1. Arbitraj sazişinin olmasına əsaslanan və arbitraj sazişi Tərəflərindən birinin işinə baxılan
dövlət məhkəməsində bildirilmiş, məhkəmə aidiyyətinin olmamasına görə dövlət məhkəməsinə etiraz,
müddətin ötürülməsindən sonra hüququ itirmək təhlükəsi altında, məhkəmə ölkəsinin qanununda bu cür
etirazın prosessual, yaxud maddi hüquq məsələsi hesab edilib-edilməməsindən asılı olaraq, iddianın
mahiyyəti üzrə etirazların təqdim edilməsindən əvvəl, yaxud təqdim edilməsi anında bildirilməlidir.
2. Göstərilən arbitraj sazişinin mövcudluğu və ya etibarlılığı məsələsi üzrə qərar
çıxarılarkən, Razılığa gələn Dövlətlərin bu məsələnin qaldırıldığı dövlət məhkəmələri, əgər məsələ
Tərəflərin hüquq qabiliyyətinə aiddirsə, onlara tətbiq edilən qanunu, digər məsələlər üzrə isə:
a) arbitraj sazişini Tərəflərin tabe etdirdikləri qanunu;
b) bununla bağlı göstərişlər olmadıqda, qərarın çıxarılmalı olduğu ölkənin qanununu;
c) arbitraj sazişini Tərəflərin tabe etdirdikləri qanuna dair göstərişlər yoxdursa və əgər bu
məsələ dövlət məhkəməsində baxılmaq üçün təqdim edildiyi vaxt arbitraj qərarının hansı ölkədə çıxarılmalı
olduğunu müəyyənləşdirmək qeyri- mümkündürsə, işin qaldırıldığı dövlət məhkəməsinin kollizion
normasına görə tətbiq edilə bilən qanunu rəhbər tutmalıdırlar.
İşin qaldırıldığı məhkəmə, əgər onun ölkəsinin qanununa əsasən, mübahisə arbitraj
araşdırmasının predmeti ola bilməzsə, arbitraj sazişini tanımaya bilər.
3. Əgər arbitraj sazişinin Tərəflərindən biri arbitraj barədə xahişlə ərizə vermişdirsə, digər
Tərəfin elə həmin predmet üzrə, yaxud arbitraj sazişinin olmaması, etibarsızlığı və ya qüvvəsini itirməsi
məsələsi üzrə sonradan müraciət edə biləcəyi dövlət məhkəməsi arbitraj məhkəməsinin səlahiyyəti məsələsi
üzrə qərar çıxarılmasını, arbitraj məhkəməsi işin mahiyyəti üzrə qərar çıxaranadək təxirə salmalıdır, çünki
dövlət məhkəməsinin bu qaydadan kənara çıxmaq üçün yetərincə tutarlı əsasları yoxdur.
4. Tərəflərdən birinin dövlət məhkəməsindən müvəqqəti tədbirlər və ya ilkin təminat
tədbirləri xahiş etməsinə nə arbitraj sazişi ilə bir araya sığmayan kimi, nə də işin mahiyyəti üzrə həlli üçün
dövlət məhkəməsinə verilməsi kimi baxılmalıdır.
Maddə 7. Tətbiq edilə bilən hüquq
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1. Tərəflər mübahisənin mahiyyəti üzrə həlli zamanı arbitrlərin tətbiq etməli olduqları
hüququ ümumi razılıq əsasında özlərinin mülahizəsinə görə müəyyən edə bilərlər. Əgər tətbiq edilməli olan
hüquq barədə Tərəflərin göstərişləri yoxdursa, arbitrlər bu halda tətbiqini məqbul saydıqları kollizion
normaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş qanunu tətbiq edəcəklər. Hər iki halda arbitrlər kontraktın
müddəalarını və ticarət adətlərini əsas tutacaqlar.
2. Əgər Tərəflər arasında müvafiq razılaşma varsa və tətbiq edilən qanun icazə verirsə,
arbitrlər «dost vasitəçilər» qismində qərar çıxarırlar.
Maddə 8. Qərarın motivləri
Əgər Tərəflər arbitraj sazişində:
a) qərarın əsaslandırılmış olmaması barədə xüsusi qeyd-şərt etməmişlərsə; və ya
b) arbitraj qərarının əsaslandırılmalı olması nəzərdə tutulmayan arbitraj proseduru
seçməmişlərsə və əgər bu zaman Tərəflərdən heç biri xüsusi tələb etməmişdirsə ki, şifahi araşdırma başa
çatanadək və ya şifahi araşdırma olmadıqda, arbitraj qərarı saxlanılanadək qərar əsaslandırılsın, hesab
olunur ki, onlar əsaslandırılmış arbitraj qərarının zəruriliyi barədə razılığa gəlmişlər.
Maddə 9. Arbitraj qərarının etibarsız elan edilməsi
1. Bu Konvensiyanın şamil edildiyi arbitraj qərarının, Konvensiyanın iştirakçısı olan
dövlətlərdən birində ləğv edilməsi bu Konvensiyanın iştirakçısı olan digər dövlətlərdə həmin qərarın
tanınmasından və ya icrasından imtinaya yalnız bu şərtlə səbəb ola bilər ki, arbitraj qərarının ləğvi bu
qərarın çıxarıldığı dövlətdə və ya qərarın çıxarılmasında qanunu əsas götürülmüş dövlətdə və yalnız
aşağıdakı əsaslardan biri üzrə çıxarılmış olsun:
a) arbitraj sazişinin Tərəfləri, onlara tətbiq edilən qanuna görə, müəyyən dərəcədə fəaliyyət
qabiliyyətindən məhrum olmuşlar və yaxud bu saziş Tərəflərin onu tabe etdirdikləri qanuna görə, bu cür
göstəriş olmadıqda isə—qərarın çıxarıldığı ölkənin qanununa əsasən etibarsız olmuşdur; və ya
b) qərarın Ləğvini tələb edən Tərəf arbitrin təyin edilməsi və ya arbitraj araşdırması barədə
lazımi qaydada xəbərdar edilməmişdir, yaxud digər səbəblərdən öz izahatlarını təqdim edə bilməmişdir; və
ya
c) göstərilən qərar arbitraj sazişinin və ya müqavilədəki arbitraj qeyd-şərtinin şərtlərində
nəzərdə tutulmamış və ya onun şamil edilmədiyi mübahisə üzrə çıxarılmışdır, yaxud həmin qərarda arbitraj
sazişi və ya müqavilədəki arbitraj qeyd-şərti hüdudlarından kənara çıxan məsələlər üzrə qərarlar vardır,
lakin bu şərtlə ki, arbitraj sazişinin və ya qeyd-şərtinin əhatə etdiyi məsələlərə dair qərar bu cür saziş və ya
qeyd-şərtlə əhatə olunmayan məsələlərdən ayrıla bilərsə, arbitraj qərarının arbitraj sazişi və ya
müqavilədəki arbitraj qeyd-şərti ilə əhatə olunan məsələlər üzrə qərarlardan ibarət olan hissəsi ləğv edilə
bilər; və ya d) arbitraj kollegiyasının tərkibi, yaxud arbitraj proseduru Tərəflərin sazişinə uyğun olmamışdır,
ya da onlar yoxdursa, bu Konvensiyanın IV maddəsinin müddəalarına uyğun olmamışdır.
2. Bu maddənin 1 -ci bəndi bu Konvensiyanın, eyni zamanda Xarici arbitraj qərarlarının
tanınması və icra edilməsi barədə 1958-ci il 10 iyun tarixli Nyu-York Konvensiyasının iştirakçıları olan
dövlətlər arasında münasibətlərdə Nyu-York Konvensiyasının V maddəsinin 1 «b» bəndinin tətbiqini bu
Konvensiyanın IX maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarla məhdudlaşdırır.
Maddə 10. Yekun müddəalar

1. Bu Konvensiya Avropa İqtisadi Komissiyasının üzvü olan ölkələrin və həmin
Komissiyanın səlahiyyət dairəsi haqqında əsasnamənin 8-ci bəndinə uyğun olaraq, məşvərətçi səs hüququ
ilə iştirak etməyə buraxılmış ölkələrin imzalaması və ya qoşulması üçün açıqdır.
2. Avropa İqtisadi Komissiyasının səlahiyyət dairəsi haqqmda əsasnaməsinin II maddəsinə
uyğun olaraq, Avropa İqtisadi Komissiyasının bəzi işlərində iştirak edə bilən ölkələr bu Konvensiya
qüvvəyə mindikdən sonra ona qoşulmaq yolu ilə bu Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri ola bilərlər.
3. Konvensiya min doqquz yüz altmış birinci il dekabrın otuz birinədək, həmin gün də daxil
olmaqla, imzalanmaq üçün açıq olacaqdır. Bu tarixdən sonra Konvensiya ona qoşulmaq üçün açıq
olacaqdır.
4. Bu Konvensiya ratifikasiya edilməlidir.
5. Konvensiyanın ratifikasiyası və ya ona qoşulma lazımi aktın saxlanılmaq üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
6. Bu Konvensiyanın imzalanması və ya ratifikasiyası zamanı, yaxud ona qoşularkən
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Razılığa gələn hər bir Tərəf öz ölkələrinin, sədrləri bu Konvensiyanın IV maddəsi ilə səlahiyyətli ticarət
palatalarının sədrlərinin üzərilərinə qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirəcək ticarət palatalarının və digər
orqanlarının siyahısını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərir.
7. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin bağladığı çoxtərəfli və ikitərəfli
sazişlərin arbitrajla bağlı etibarlılığına xələl gətirmir.
8. Bu Konvensiya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən beş ölkənin təsdiqnaməsini və ya
qoşulma barədə sənədlərini verməsindən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Bu Konvensiyanı
ratifikasiya edən və ya ona sonradan qoşulan hər bir ölkəyə münasibətdə bu Konvensiya həmin ölkənin öz
təsdiqnaməsini və ya qoşulma barədə sənədini verməsindən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir.
9. Razılığa gələn istənilən Tərəf Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə nota
göndərmək yolu ilə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katibin yuxarıda göstərilən
notanı almasından on iki aylıq müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
10. Əgər bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra denonsasiya nəticəsində, Razılığa
gələn Tərəflərin sayı beşdən az olarsa, denonsasiyalardan sonuncusu qüvvəyə minən gündən bu
Konvensiya qüvvəsini itirir.
11. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 1-ci bənddə göstərilən ölkələrə, habelə bu
maddənin 2-ci bəndi əsasında Razılığa gələn Tərəflər olmuş ölkələrə məlumat verir:
a) II maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş bəyanatlar barədə;
b) bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq Konvensiyanın təsdiq edilməsi və ona
qoşulmalar barədə;
c) bu maddənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq alınmış məlumatlar barədə;
bu maddənin 8-ci bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi barədə;
bu maddənin 9-cu bəndinə uyğun olaraq denonsasiyalar barədə;
bu maddənin 10-cu bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın öz qüvvəsini itirməsi barədə.
Min doqquz yüz altmış birinci il dekabrın otuz birindən sonra bu Konvensiyanın əsli
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmağa veriləcəkdir, Baş katib onun lazımi qaydada
təsdiq edilmiş surətlərini bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilmiş ölkələrdən hər birinə
göndərəcəkdir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
Min doqquz yüz altmış birinci il aprelin iyirmi birində Cenevrədə rus, ingilis və fransız
dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır, həm də hər üç mətn eyni qüvvəyə malikdir.
Xarici
ticarət
arbitrajı
haqqında
Avropa
Konvensiyasına
Əlavə
Konvensiyanın IV maddəsində göstərilmiş Xüsusi komitənin
tərkibi və fəaliyyət xüsusiyyəti
1. Konvensiyanın IV maddəsində göstərilmiş Xüsusi komitə iki daimi üzvdən və sədrdən
ibarətdir. Daimi üzvlərdən biri Konvensiyanın imzalanmaq üçün açıldığı vaxt Beynəlxalq Ticarət
Palatasının Milli komitələrinin mövcud olduğu və seçki anında Konvensiyanın iştirakçıları olan dövlətlərin
bu Konvensiyanın X maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq, təyin etdiyi ticarət palataları və ya digər
orqanlar tərəfindən seçilir. Digər daimi üzv Konvensiyanın imzalanmaq üçün açıldığı vaxt Beynəlxalq
Ticarət Palatasının Milli komitələrinin mövcud olmadığı və seçki anında Konvensiyanın iştirakçıları
olmayan dövlətlərin bu Konvensiyanın X maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq təyin etdiyi ticarət
palataları və ya digər orqanlar tərəfindən seçilir.
2. Aşağıdakı 7-ci bənddə nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq Xüsusi komitənin sədri
vəzifələrini yerinə yetirəcək şəxslər müvafiq olaraq bu Əlavənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan ticarət
palataları və ya digər orqanlar tərəfindən seçiləcəklər.
3. Bu Əlavənin 1-ci bəndində göstərilən ticarət palataları və ya digər orqanlar elə həmin vaxt
və yuxarıda nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun olaraq, Xüsusi komitənin sədrinin müavinlərini və daimi
üzvlərinin müavinlərini seçirlər ki, onlar müvəqqəti olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirmək imkanından
məhrum olduqda onları əvəz etsinlər. Əgər sədrlərdən biri və ya daimi üzvlərdən biri ümumiyyətlə öz
öhdəliklərini icra edə bilmirsə və ya istefaya çıxırsa, onun müavini sədr və ya daimi üzv olur və sədr və ya

d)
e)
f)
12.
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daimi üzv olmuş həmin müavini seçmiş ticarət palataları və ya digər orqanlar qrupu yeni müavin seçir.
4. Komitənin ilk seçkisi beşinci təsdiqnamənin və ya qoşulma barədə beşinci aktın depozitə
verilməsindən sonra doxsan gün ərzində keçirilir. Bu seçkidə, həmçinin Konvensiyanı imzalamış, lakin
hələ onun üzvləri olmamış ölkələrin ticarət palataları və digər orqanları da iştirak edə bilərlər. Əgər seçkini
göstərilən müddətdə keçirmək mümkün deyildirsə, Konvensiyanın IV maddəsinin 3-7-ci bəndlərinin tətbiqi
yuxarıda göstərilən seçkilər keçirilənədək dayandırılır.
5. 7-ci bəndin müddəalarına münasibətdə Xüsusi komitənin üzvləri qeyd-şərtlə dörd il
müddətinə seçilirlər. Yeni seçkilər əvvəlki seçkilərin tarixindən sayılmaqla dördüncü ilin ilk altı ayı ərzində
keçirilir. Əgər Komitənin yeni üzvlərinin seçkiləri nəticəsiz olmuşdursa, əvvəl seçilmiş üzvlər yeni üzvlərin
seçilməsinədək öz vəzifələrinin icrasını davam etdirirlər.
6. Xüsusi komitə üzvlərinin seçkilərinin nəticələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə bildirilir, Baş katib bunu bu Konvensiyanın X maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən dövlətlərin və
X maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Razılığa gələn Tərəf olmuş dövlətlərin nəzərinə çatdırır. Baş katib
habelə həmin ölkələri bu Əlavənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq Konvensiyanın IV maddəsinin 3-7-ci
bəndlərinin tətbiqinə xitam verilməsinin mümkünlüyü və qüvvəyə minməsi barədə xəbərdar edir.
7. Sədr seçilmiş şəxslər öz vəzifələrini növbə ilə, hər biri iki il ərzində yerinə yetirirlər. Sədr
funksiyalarının 2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə seçilmiş şəxslərdən birinin üzərinə qoyulması
Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı il ikiillik dövrdə püşkatma yolu ilə həyata keçirilir. Daha
sonra yeni ikiillik dövr üçün sədr vəzifələri əvvəlki ikiillik dövr ərzində öz vəzifələrini icra etmiş şəxsi sədri
seçmiş Ölkələr qrupundan fərqli qrup tərəfındən seçilən şəxsin üzərinə qoyulur.
8. Konvensiyanın IV maddəsinin 3-7-ci bəndlərində nəzərdə tutulan, Xüsusi komitəyə
ünvanlanmış xahişlər Avropa İqtisadi Komissiyasının İcra katibinə göndərilir. İcra katibi əvvəlcə bu
xahişləri, xahişin verildiyi anda öz vəzifələrini icra edən sədri seçmiş ölkələr qrupundan fərqli olan ölkə
qrupu tərəfindən seçilmiş Xüsusi komitənin üzvünə göndərir. İcra katibinin ilk növbədə müraciət etdiyi
üzvün təklif etdiyi qərar İcra katibi tərəfindən yenidən Komitənin digər üzvünə göndərilir və əgər sonuncu
bu qərarı təqdir etsə, həmin qərar Komitənin qərarı sayılır və İcra katibi onu xahişlə müraciət etmiş şəxsin
diqqətinə çatdırır.
9. Əgər İcra katibinin müraciət etdiyi Xüsusi komitənin hər iki üzvü yazışma vasitəsilə
razılığa gələ bilmirlərsə, Avropa İqtisadi Komissiyasının İcra katibi təqdim olunmuş xahiş üzrə
razılaşdırılmış qərar çıxarılmasına cəhd göstərmək üçün Xüsusi komitənin Cenevrədə iclasını çağırır.
Yekdillik olmadıqda, Komitənin qərarı səs çoxluğu ilə qəbul edilir və İcra katibi xahişlə müraciət etmiş
şəxsə bunu çatdırır.
10. Bu Konvensiyanın tətbiq sahəsinə aid olan mübahisənin nizama salınması işində Xüsusi
komitənin göstərdiyi yardımla bağlı xərcləri xahişlə müraciət etmiş şəxs ödəyir və bunları prosessual
xərclərin hesabına aid edir.
BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA ARBİTRAJI HAQQINDA AVROPA KONVENSİYASI
(1961)
Maddə 1. Konvensiyanın tətbiq sahəsi
1. Bu Konvensiya tətbiq olunur;
(a) Razılaşma imzalandığı zaman, Müqavilə bağlamış, müxtəlif Dövlətlərdə daimi yaşayış yeri və ya
iqamətgahı olan, hüquqi və fiziki şəxslər arasında beynəlxalq ticarət münasibətləri zamanı ortaya çıxan
mübahisələrin həlli məqsədilə bağlanmış arbitraj razılaşmalarına;
(b)yuxarıda 1(a) paraqraf bəndində istinad olunan razılaşmaya əsaslanan arbitraj proseduraları və
qərarlarına;
2. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün,
(a) “arbitraj razılaşması” termini tərəflər arasında imzalanmış müqavilə və ya arbitraj razılaşması,
müqavilədə arbitraj qeyd-şərti, və ya arbitraj razılaşması, və ya məktub, teleqram, teletaypla mübadilə
formasında arbitraj razılaşması, arbitraj müqaviləsinin yazılı formada olmasını tələb etməyən qanuna malik
Dövlətlər arasındakı münasibətlərdə isə bu qanunlar çərçivəsində imzalanmış istənilən arbitraj müqaviləsi
deməkdir.
(b) “Arbitraj termini “ arbitrlər tərəfindən mübahisənin ad hoc, eyni zamanda daimi arbitraj
institutları tərəfindən həlli deməkdir.
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(s) ”keçirilmə yeri “ termini arbitraj müqaviləsinin bağlandığı binanın ərazisi deməkdir.
Maddə 2. İctimai hüquqa əsaslanan hüquqi şəxslərin arbitraja müraciət etmək hüququ
1. Bu Konvensiyanın Maddə 1.1 - də istinad olunan hallarda, ”ictimai hüquqa əsaslanan hüquqi
şəxslər” adlandırıla bilən qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqi şəxslərin qanuni qüvvəsi olan arbitraj
müqaviləsi bağlamaq hüququ var.
2. Hazırkı Konvensiyanın imzalanması, təsdiq olunması, və ya ona qoşularkən istənilən Dövlət öz
bəyannaməsində qeyd olunmuş adı çəkilən şərtlərin məhdudlaşdırılması barəsində bəyanat verə bilər.
Maddə 3. Xarici vətəndaşların arbitr olmaq hüququ
Hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq mübahisələrin arbitrajda həlli üçün xarici vətəndaşlar arbitr ola
bilərlər.
Maddə 4. Arbitraj prosesinin təşkili
1. Arbitraj razılaşmasının tərəfləri öz mübahisələrini sərbəst olaraq təqdim edə bilər;
(a) daimi arbitraj institutuna; belə olan halda arbitraj prosesi həmin institutun qaydalarına uyğun
olaraq həyata keçirilir;
(b) ad hoc arbitraja (verilən işə görə); belə olan halda xüsusi olaraq;
(i) arbitrləri təyin etmək və ya hər hansı mübahisəyə baxılması zamanı onların təyin olunması ilə
bağlı metodları müəyyənləşdirmək;
(ii) arbitrajın yerinin müəyyən olunması; və
(iii) arbitrlərin əməl etməli olduqları proseduraları müəyyən edir;
2. Əgər tərəflər hər hansı mübahisəni ad hoc arbitraja baxılması üçün təqdim etməyə razıdırlarsa, və
işə arbitrajda baxılması üçün müraciət haqqında bildirişin cavabdehə verilməsindən sonra 30 gün ərzində
tərəflərdən biri öz arbitrini təyin etməmişsə, başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, arbitr digər tərəfin xahişi ilə,
mübahisənin arbitraja təqdim edilməsi barədə müraciətin edilməsi zamanı arbitri təyin etməmiş tərəfin
ölkəsində daimi yaşayış yeri və iqamətgahı olan ölkənin səlahiyyətli ticarət palatasının sədri tərəfindən
təyin olunur. Bu paraqraf tərəflərdən biri və ya yuxarıda istinad olunan Ticarət Palatasının Sədri tərəfindən
təyin olunan arbitr (arbitrlərin) yerləşməsinə də tətbiq olunur.
3. Əgər tərəflər hər hansı mübahisəni bir və ya daha artıq arbitrdən ibarət ad hoc arbitraja təqdim
etməyə razılaşıblarsa, və arbitraj razılaşmasında arbitraj prosesinin təşkili barədə heç bir məlumat yoxdursa
,bu Maddənin 1-ci paraqrafında xatırladıldığı kimi, əgər tərəflər bu barədə heç bir razılığa gəlməyiblərsə,
onda yuxarıda 2 –ci paraqrafa istinadən, işə heç bir zərər vurmadan artıq təyin olunmuş arbitr və ya arbitrlər
tərəfindən zəruri addımlar atılır. Əgər tərəflər tək arbitrin təyin edilməsi barədə razılığa gələ bilməyiblərsə,
və ya təyin olunmuş arbitrlər müəyyən şərtlər barədə razılığa gələ bilmirlərsə, əgər arbitraj
prosesinin keçirilmə yeri tərəflər arasında razılaşdırılıbsa, iddiaçı öz seçiminə əsasən arbitrajın keçirildiyi
ölkənin Ticarət Palatasının Sədrinə, və ya arbitrajın keçirilməsi üçün müraciətin təqdim edilməsi zamanı,
daimi yaşayış yeri və iqamətgahı olan cavabdehin ölkəsində səlahiyyətli Ticarət Palatası sədrinə zəruri
addımların atılması ilə bağlı müraciət edə bilər. Əgər arbitrajın keçirilmə yeri razılaşdırılmayıbsa, öz
seçiminə əsasən iddiaçı ya arbitrajın keçirilməsi üçün müraciətin təqdim edilməsi zamanı, daimi yaşayış
yeri və iqamətgahı olan cavabdehin ölkəsində səlahiyyətli Ticarət Palatası sədrinə, ya da bu Konvensiyaya
əlavə olaraq tərkibi və proseduraları müəyyən olunmuş Xüsusi Komitəyə zəruri addımların atılması üçün
müraciət edə bilər. Əgər iddiaçı bu paraqrafa uyğun olaraq ona verilmiş hüquqları tətbiq edə bilmirsə,
cavabdeh və ya arbitr (arbitrlər) bu hüquqdan istifadə edə bilər.
4. Müraciətin ünvanlandığı Sədr və ya Xüsusi Komitə, müraciətin xarakterindən asılı olaraq;
(a) tək arbitri , sədr arbitri, münsiflər məhkəməsinin hakimini və ya hakimi təyin edir;
(b) yuxarıda 2-ci paraqrafda istinad olunan hallardan başqa istənilən proseduralara uyğun olaraq,
təyin olunmuş arbitr və ya arbitrləri yerləşdirmək;
(c) arbitraj prosesinin keçirilmə yerini müəyyən etmək, o şərtlə ki, arbitr və ya arbitrlərin qərarı
ilə arbitrajın keçirilməsi üçün başqa yer müəyyən edə bilərlər.
(d) birbaşa və ya daimi arbitraj institutlarının qayda və statutlarına istinadən, arbitr və ya arbitrlərin
əməl etməli olduğu prosedura qaydalarını yaratmaq, o şərtlə ki, arbitrlər tərəflər arasında bu barədə heç bir
razılaşma olmadan özləri bu qaydaları yaratmayıblarsa.
5. Əgər tərəflər mübahisəni daimi arbitraj orqanına təqdim etməyi qərara alıblarsa, amma bu
orqanı müəyyən etməyiblərsə, və ya bu barədə heç bir razılığa gəlməyiblərsə, onda iddiaçı yuxarıda 3-cü
paraqrafda istinad olunan qaydalara uyğun olaraq bu orqanın müəyyənləşdirilməsi üçün müraciət edə bilər.
6. Əgər arbitraj razılaşmasında tərəflərin öz mübahisələrini təqdim etməyi razılaşdıqları arbitrajın
forması(ad hoc və ya daimi arbitraj orqanı olması) göstərilmirsə, və tərəflər bu barədə razılığa
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gəlməyiblərsə, iddiaçı 3-cü paraqrafda istinad olunan qaydalara uyğun olaraq, bu məsələnin həll olunması
üçün müraciət edə bilər. Səlahiyyətli Ticarət Palatasının Sədri və ya Xüsusi Komitə ya tərəfləri
mübahisənin həlli üçün daimi arbitraj orqanına göndərə bilər və ya səlahiyyətli Ticarət Palatasının Sədri və
ya Xüsusi Komitənin müəyyən etdiyi müddət ərzində öz arbitrlərini təyin etmələrini xahiş etmək və təyin
olunmuş müddət ərzində arbitraj prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan şərtlər razılaşmaq hüququ
var. Sonuncu halda, bu Maddənin 2 3,4 –cü paraqraflarındakı müddəalar tətbiq ediləcək.
7. Əgər , bu Maddənin 2, 3, 4, 5, 6 – cı paraqraflarında göstərilən funksiyalardan birini icra etmək
tapşırıldığı andan 60 gün müddətində yuxarıda adı çəkilən paraqraflarda qüvvədə olanbu funksiyalardan
hər hansı birini Ticarət Palatasının Sədri icra etməmişsə, onda müraciət edən tərəfin bu funksiyanın icrasını
Xüsusi Komitədən xahiş etmək hüququ var.
Maddə 5 Arbitraj yurisdiksiyasına etiraz
1. Arbitraj yurisdiksiyasına arbitraj razılaşmasının mövcud olmamağı, qeyri qanuni və ya qüvvəsini
itirmiş olması faktlarına əsaslanmaqla etiraz etmək istəyən tərəf bunu arbitraj prosesi gedişində işin
mahiyyəti üzrə iddia ərizəsinin və ya iddiaya etirazın verilməsindən gec olmamaqla edir; Arbitrin
səlahiyyətlərindən kənara çıxması faktına əsaslanan etiraz arbitraj prosesi gedişində arbitrin səlahiyyəti
olmamağının təsdiqlənməsi barədə məsələ arbitraj prosesi zamanı qaldırıldığı anda irəli sürülür. Etirazla
bağlı edilən ərizə təxirə salınıbsa, və bu üzrlü səbəbdən baş veribsə, arbitr etiraz ərizəsini baxılmaq üçün
qəbul edir.
2. Yuxarıda 1 – ci paraqrafda istinad olunan, və göstərildiyi müddətdə həyata keçirilməmiş
yurisdiksiyaya etirazlar, arbitr tərəfindən tətbiq olunan hüquqa uyğun olaraq, tərəflərin özlərinin sərbəst
mülahizəsinə buraxılmış etirazdırsa, nə məhkəmə prosesinin sonrakı mərhələlərində, nə də mübahisənin
mahiyyəti üzrə işə baxma və ya qərarın icrası ilə bağlı məhkəmənin kollozion normalarına uyğun olaraq,
əgər belə etirazlar tərəflərin öz mülahizələrinə əsasən baxılmağa buraxılıbsa, qərarın icrası və ya maddi
hüquqla bağlı sonrakı məhkəmə prosesləri zamanı qaldırıla bilməz. Etirazın təxirə salınması ilə bağlı
arbitrin qərarından dövlət məhkəməsinə şikayət oluna bilər.
3. Yurisdiksiyasına etiraz edilən arbitraj məhkəməsi işə baxılmasından imtina etməməlidir, və öz
səlahiyyətləri barədə məsələ üzrə, arbitraj razılaşmasının, və ya müqaviləsinin mövcudluğu və həqiqiliyi
barədə qərar çıxara bilər, və ölkə qanuna uyğun olaraq arbitrin göstərilən qərarından dövlət məhkəməsinə
şikayət verilə bilər.
Maddə 6. Dövlət məhkəmələrinin yurisdiksiyası.(Dövlət məhkəməsinə aidlik)
1. Məhkəmə qarşısında, arbitraj razılaşmasının mövcud olması faktı əsasında, razılaşma tərəflərinin
hər hansı biri tərəfindən məhkəmə yurisdiksiyasına edilən etiraz, prosessual imtina etmə prinsipinə uyğun
olaraq, cavabdeh tərəfindən əsaslı etirazın təqdim olunması zamanı və ya ondan əvvəl məhkəmənin bu
etirazı maddi hüquq və ya prosedura olaraq qəbul etməsindən asılı olaraq təqdim edir.
2. Arbitraj Razılaşmasının mövcud olması və həqiqiliyi ilə əlaqəli qərar qəbul edərkən, Müqavilə
bağlayan Dövlətlərin məhkəmələri tərəflərin səlahiyyətlərinə istinad edərək, onlara tətbiq olunan hüquqa
uyğun olaraq və aşağıdakı məsələlərə istinadən bu razılaşmanın həqiqiliyini yoxlayır.
(a) Tərəflərin arbitraj razılaşmalarını istinad etdikləri hüquqa uyğun olaraq;
(b) Qərarın qəbul edilməli olduğu ölkənin hüququna uyğun olaraq, bununla bağlı hər hansı göstəriş
olmadıqda;
(c) Məhkəmədə məsələ qaldırıldığı zaman, qərarın qəbul edilməli olduğu ölkə müəyyən oluna
bilmədikdə, mübahisəni üzərinə götürmüş məhkəmənin kollozion normalar çərçivəsində səlahiyyətli
hüquqa uyğun olaraq, tərəflərin razılaşmanı istinad etdikləri hüquqla bağlı hər hansı göstəriş olmadıqda;
Məhkəmələr öz ölkələrini hüququna uyğun olaraq, mübahisəyə arbitrajda baxılması mümkün
olmadığı halda arbitraj razılaşmasının tanınması və icrasından imtina edə bilər.
3. Arbitraj razılaşmasının hər hansı tərəfi ,məhkəməyə müraciətdən qabaq arbitraj prosesini
başlamışsa, eyni tərəflər arasında eyni mövzu ilə bağlı, və ya arbitraj razılaşmasının mövcud olmadığı,
qeyri - qanuni və ya qüvvədə olmadığı hallarla bağlı məsələlərdə digər tərəfin müraciət edə biləcəyi
Müqavilə tərəfi olan Dövlətlərin məhkəmələri arbitraj qərarı çıxarılanadək, onların maddi və üzrlü səbəbləri
yoxdursa, arbitraj yurisdiksiyası ilə bağlı qərarlarını dayandırırlar.
4. Dövlət məhkəməsinə tərəflərin hər hansı birinin müvəqqəti və təminedici tədbirlərlə bağlı
müraciəti nə arbitraj razılaşması ilə bir araya sığmazlıq ,nə də məhkəmədə işin mahiyyəti üzrə baxılması
üçün verilməsi kimi başa düşülməməlidir
Maddə 7. Tətbiq olunan hüquq
2637

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

1. Tərəflər sərbəst olaraq razılaşma yolu ilə, işin mahiyyəti üzrə mübahisəyə baxarkən arbitrlərin
tətbiq edəcəyi hüququ müəyyən edə bilərlər .Əgər tətbiq olunan hüquqa tərəflərin hər hansı göstərişi
yoxdursa, onda arbitrlərin tətbiq edəcəkləri kollozion normalara müvafiq olaraq xüsusi hüququ tətbiq edə
bilərlər. Hər iki halda arbitrlər müqavilə və ticarət adətlərinin şərtlərinə əməl etməlidirlər
2. Əgər tətbiq olunan hüquq buna imkan verirsə, və tərəflərin arasında razılaşma varsa,
arbitrlər ”mehriban vasitəçilər” kimi qərar çıxardırlar.
Maddə 8. Qərarın motivləri
Hesab olunur ki, arbitraj razılaşmasının tərəfləri arbitraj qərarının çıxarılmasında motivlərin
zəruriliyi barədə razılaşıblar, əgər onlar yalnız;
(a) qərarın motivləşdirilməməyi barədə razılaşmayıblarsa; və ya;
(b)arbitraj qərarının motivləşdirilməsinin qəbul edilmədiyi çərçivə daxilində ,arbitraj proseduraları
seçməyiblərsə, və bununla belə tərəflərdən heç biri xüsusi olaraq qərarın motivləşdirilməsi barədə şifahi işə
baxmanın sonuna qədər və ya şifahi işə baxmanın olmadığı halda ,və ya arbitraj qərarının çıxarılmasına
qədər xüsusi tələb irəli sürməyiblərsə;
Maddə 9. Arbitraj qərarının ləğv edilməsi
1. Əgər arbitraj qərarından imtina etmə qərarın qəbul edildiyi ,və ya qanuna istinad edildiyi Dövlətdə
aşağıdakı səbəblərdən hər hansı birinə görə baş verərsə, bu Konvensiya çərçivəsində, Müqavilə tərəfi olan
Dövlətdə arbitraj qərarından imtina edilməsi Müqavilə tərəfi olan digər bir Dövlətdə yalnız bu qərarın icrası
və ya tanınmasından imtina etməyə əsas yarada bilər;
(a) razılaşma tərəfləri onlara tətbiq olunan hüquqa uyğun olaraq, müəyyən dərəcədə
səlahiyyətsizdirlərsə, və ya sözügedən razılaşma tərəflərin rəhbər tutduqları hüquqa uyğun olaraq həqiqi
deyilsə ,və ya qərarın qəbul edildiyi ölkə hüququna müvafiq olaraq bununla bağlı göstəriş(sərəncam)
yoxdursa, və ya;
(b) Qərarın ləğv edilməsini xahiş etmiş tərəf arbitrin təyin edilməsi və ya arbitraj prosesinin
keçirilməsi barədə məlumatlandırılmayıbsa, və ya başqa səbəblərdən öz mübahisəsini məhkəməyə təqdim
edə bilməyibsə, və ya;
(c) əgər qərar arbitrajda işə baxma şərtlərinə daxil olmayan, və ya arbitrajdan kənarda qalan
məsələlərə aid qərarlardan ibarət mübahisələrdən bəhs edirsə, amma arbitraj baxışına təqdim oluna bilən
məsələlər təqdim olunması mümkün olmayan məsələlərdən fərqləndirilməlidir, arbitrajda həll edilməsi ilə
bağlı təqdim olunmuş məsələlərlə bağlı qərarlar arbitraj qətnaməsinə daxil olduğu hissə ləğv edilməməlidir.
(d) arbitraj kollegiyasını tərkibi və ya arbitraj proseduraları tərəflər arasındakı razılaşmaya uyğun
deyilsə, və ya bu Konvensiyanın 6 - cı maddəsini müddəalarına uyğun olaraq, belə bir razılaşma mövcud
deyilsə,
2. 10 iyun 1958 – ci il, “ Xarici arbitraj qərarlarını tanınması və icrası” haqqında Nyu -York
Konvensiyasına qoşulmuş, Müqavilə tərəfi olan Dövlətlər arasında münasibətlərdə , bu Maddənin 1 – ci
paraqrafı yuxarıda 1-i ci paraqrafa uyğun olaraq, ləğv edilmiş hallara Nyu- York Konvensiyasını Maddə 5
(1) (e) –ın tətbiqini məhdudlaşdırır.
Maddə 10 - Yekun Müddəalar
1. Bu Konvensiyaya üzvlük və qoşulmaq, Komissiya şərtlərinin 8 – ci paraqrafına uyğun olaraq,
Avropa İqtisadi Komissiyasının üzv dövlətləri və məşvərətçi səslə Komissiyaya qəbul edilmiş dövlətlər
üçün açıqdır.
2. Avropa İqtisadi Komissiyasının müəyyən tədbirlərində iştirak edə bilən ölkələr Komissiya
şərtlərinin 11 – ci paraqrafına uyğun olaraq, və Konvensiyaya qoşulmaqla və Konvensiya qüvvəyə
mindikdən sonra bu Konvensiyanın Müqavilə tərəfi olan Dövlətləri ola bilərlər.
3. Bu Konvensiyanın imzalanması 31 dekabr 1961 – ci il daxil olmaqla nəzərdə tutulur. Bu tarixdən
sonra qoşulmaq üçün açıq olacaqdır.
4. Hazırkı Konvensiya ratifikasiya olunur.
5. Hazırkı Konvensiyanın ratifikasiyası və ona qoşulma, lazımi aktın BMT Baş Katibinə
təqdim edilməsi ilə həyata keçirilir.
6. Bu Konvensiyanı imzalayarkən, təsdiqləyərkən və ona qoşularkən, Müqavilə tərəfi olan Dövlətlər
BMT Baş Katibinə ticarət palataları və ölkəsində “səlahiyyətli ticarət palatalarının sədrləri barədə” bu
Konvensiyanın 4-cü maddəsi çərçivəsində funksiyaları icra edən başqa orqanların siyahısını təqdim edirlər.
7. Hazırkı Konvensiyanın qərarları Müqavilə tərəfi olan Dövlətlərin daxil olduqları arbitraj sahəsində
2 tərəfli və ya çoxtərəfli razılaşmaların həqiqiliyinə təsir etmir.
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8. Bu Konvensiya yuxarıda 1-ci paraqrafda göstərilən ölkələrdən 5-i ratifikasiya və qoşulma üçün
lazımi aktları təqdim etdikdən sonra 90 –cı gündə qüvvəyə minir. Konvensiyanı təsdiqləyən və ona qoşulan
istənilən ölkə üçün daha sonra həmin sözügedən ölkə ratifikasiya və qoşulma üçün lazımi aktları verəndən
sonra 90 - cı gündə qüvvəyə minir.
9. İstənilən Müqavilə tərəfi BMT Baş Katibinə bu barədə bildiriş verməklə bu Konvensiyanı
etibarsız saya bilər. Bu proses Baş Katibə bildirişin verilməsindən sonra 12 ay ərzində qüvvəyə minir.
10. Əgər bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra ,Müqavilə tərəfi olan Dövlətlərin sayı 5dən aşağı düşürsə, Konvensiyanın etibarsız elan olunması nəticəsində, sonuncu belə etibarsız elan olunma
prosesinin baş verməsindən sonra Konvensiya qüvvədən düşür.
11. BMT Baş Katibi 1 - ci paraqrafda göstərilən ölkələrə, və 2 –ci paraqrafa uyğun olaraq Müqavilə
tərəfi olmuş Dövlətlərə aşağıda göstərilənlər barədə bildiriş verir
(a) 2 – ci Maddə, 2 –ci paraqrafa uyğun olaraq, təqdim olunmuş ərizələr;
(b) hazırkı maddənin 1 və 2 – ci hissələrinə uyğun olaraq, Konvensiyanın ratifikasiyası və ona
qoşulma;
(c) 6 - cı paraqrafa uyğun olaraq, alınmış məlumatlar;
(d) 8 – ci paraqrafa uyğun olaraq, Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixləri;
(e) 9 – cu paraqrafa uyğun olaraq, denonsasiyalar(etibarsız sayılma);
(i) 10 – cu paraqrafa uyğun olaraq, bu Konvensiyanın qüvvədən düşməsi;
12. 31 dekabr 1961 ci il tarixindən sonra bu Konvensiyanın əsli 1 və 2 –ci paraqraflarda göstərilən
ölkələrin hər birinə Konvensiyanın təsdiqlənmiş əsil surətlərini verən BMT Baş Katibi saxlanılmaq üçün
verilir.
Bunların sübutu olaraq aşağıda imza edən və buna məsul tərəflər bu Konvensiyanı imzaladılar.
Cenevrə, 21 aprel, 1961 – ci il, ingilis, rus, və fransız dillərində, tək nüsxədə, hər bir mətn bərabər
hüquqi qüvvəyə malikdir.
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Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan arasında Konsulluq Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan arasında 1996-cı il martın 18-də Bakı şəhərində
imzalanmış Konsulluq Konvensiyası təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 21 may 1996-cı il
№ 77-IQ
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Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası haqqında
Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası haqqında
1995-ci il mayın 26-də Moskva şəhərində imzalanmış Konvensiya 9-cu maddəsinin 2-ci hissəsi və 12-ci
maddəsi istisna olmaqla təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 aprel 1996-cı il
№ 62-IQ

2641

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

"BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında" gömrük Konvensiyasının
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1975-ci il noyabrın 14-də Cenevrədə qəbul edilmiş "BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq
yük daşımaları haqqında" gömrük Konvensiyası təsdiq edilsin.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 12 mart 1996-cı il
№ 33-IQ
Azərbaycan Respublikasında BYD (Beynəlxalq Yük daşımaları) kitabçası
tətbiq edilməklə daşıyıcıların beynəlxalq yük daşımalarına
buraxılması qaydaları haqqında
ƏSASNAMƏ
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Əsasnamə BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında Gömrük
Konvensiyasına (1975-ci il BYD Konvensiyası) əsasən hazırlanmışdır.
1.2. Əsasnamə daşıyıcıların BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımalarına
buraxılması qaydalarını müəyyən edir.
1.3. Beynəlxalq yük daşımalarına icazə həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərə verilir.
1.4. Daşıyıcıların beynəlxalq yük daşımalarına buraxılması üçün icazə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilir.
II. Əsasnamədə istifadə olunan terminlər
2.1. BYD Konvensiyası - BYD (Beynəlxalq Yük Daşımaları) kitabçası tətbiq edilməklə yük
daşımaları haqqında Gömrük Konvensiyası (BYD Konvensiyası 1975-ci il).
2.2. Səlahiyyətli orqan - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 mart 1997-ci il tarixli 527 saylı Sərəncamına əsasən).
2.3. Təminat birliyi - nəqliyyat təşkilatlarının marağını təmsil edən və BYD Konvensiyası ilə
müəyyən olunmuş öhdəlikləri yerinə yetirmək imkanı olan ictimai təşkilatlar.
III. Hüquqi və fiziki şəxslərə BYD kitabçasından istifadə edilməsi üçün icazənin verilməsi
3.1. BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımalarda buraxılışa icazə almaq istəyən
hüquqi və fiziki şəxslərin siyahısını təminat birliyi Dövlət Gömrük Komitəsinə təqdim edir.
3.2. BYD kitabçasından istifadə edilməklə beynəlxalq yük daşımalarına buraxılması üçün hüquqi və
fiziki şəxslərə aşağıdakı şərtlər və tələblər irəli sürülür:
a) beynəlxalq yük daşımalarda altı aydan az olmayan təcrübəyə malik olmaq;
b) BYD Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin təmin edilməsi üçün maliyyə imkanlarının
olması;
v) daşıyıcı tərəfindən gömrük qaydalarının kobud surətdə pozulması faktının olmaması və vergi
qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunması;
q) BYD Konvensiyasının tətbiqi ilə əlaqədar biliyə malik olmaq. Yəni beynəlxalq yük daşımalarında
iştirak etmək istəyən şəxslərin 1975-ci il BYD Konvensiyası haqqında məlumatı olmalıdır.
3.3. BYD kitabçasından istifadə edilməklə beynəlxalq yük daşımalara buraxılmaq üçün edilmiş
müraciətə aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir:
a) hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatına alınması barədə sənədin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada təsdiq edilmiş nizamnamənin surətini, fiziki şəxslərə sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında verilmiş
sənədin surətini;
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b) beynəlxalq yük daşımaları üçün verilmiş lisenziyanın surətini;
v) məcburi ödəmələr üzrə borcun olmaması barədə vergi orqanının arayışını;
q) nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə sənədin (texniki pasportun) surətini.
3.4. Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrinə BYD kitabçası təqdim edilməklə
gömrük möhürləri və plombları altında yük daşımalarına yararlı olmaları barədə gömrük orqanları
tərəfindən şəhadətnamə verildikdən sonra beynəlxalq yük daşımalarına buraxıla bilər.
3.5. Dövlət Gömrük Komitəsi daxil olmuş sənədlərə on beş gün müddətində baxır və imtina üçün
əsaslar olmadığı təqdirdə təminat birliyindən daxil olmuş müraciətdə qeyd edilən fiziki və hüquqi şəxslərin
beynəlxalq yük daşımalarında iştirakına Əsasnamənin 1 №-li Əlavəsində göstərilən formada icazə verilir.
3.6. İcazə bir il müddətinə verilir. Növbəti il üçün icazə almaq üçün yenidən müraciət edilməlidir.
İcazənin verilməsi üçün haqq ödənilmir. [1]
3.7. Beynəlxalq yük daşımalarına buraxılmış hüquqi və fiziki şəxslər barədə təminat birliyinə yazılı
məlumat verilir.
3.8. Beynəlxalq yük daşımalarına buraxılmış hüquqi və fiziki şəxslər barədə bir həftə müddətində
Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqının (BANİ-nin) İcraiyyə Komitəsinə Əsasnaməyə əlavə edilmiş
2 №-li formada məlumat verilir.
3.9. Beynəlxalq yük daşımalarına buraxılmayan daşıyıcı qeyd edilən nöqsanları aradan qaldırdıqdan
sonra təkrar müraciət etmək hüququna malikdir.
3.10. Beynəlxalq yük daşımalarına buraxılmaqdan imtina edilmiş daşıyıcı qeyd edilən nöqsanlarla
razılaşmadıqda məhkəməyə müraciət edə bilər.
3.11. Daşıyıcılar yenidən təşkil olunduqda (adının, ünvanının, telefon nömrəsinin və s. dəyişməsi
istisna edilməklə) BYD-yə bu Əsasnaməyə uyğun olaraq buraxılırlar.
3.12. Daşıyıcının rekvizitləri dəyişdiyi təqdirdə təminat birliyi bir həftə müddətində Dövlət Gömrük
Komitəsinə məlumat verir.
IV. Verilmiş icazənin ləğv edilməsi və geri alınması
4.1. BYD kitabçalarının verilməsi və daşıyıcının beynəlxalq yük
daşımalarına
buraxılması üçün verilmiş icazəni onu verən orqan ləğv edə və ya geri ala bilər.
4.2. İcazə verilərkən əsas götürülmüş məlumatların yanlış olduğu aşkar edilərsə və ya müəyyən
edilmiş qaydalara riayət olunmadan verilmişsə, verilmiş icazə ləğv edilir.
4.3. İcazə verilmiş şəxs (hüquqi və
ya fiziki) Əsasnamədə göstərilmiş
tələblərə
riayət
ötmədikdə, eləcə də vergi və gömrük qanunvericiliyinin tələbləri kobud surətdə pozulduqda verilmiş icazə
geri alınır.
4.4. Verilmiş icazənin ləğv edilməsi və ya geri alınması qərarda göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.
4.5. İcazənin ləğv edilməsi və ya geri alınması barədə bir həftə müddətində BANİ-nin İcraiyyə
Komitəsinə və Təminat Birliyinə məlumat verilir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
Əlavə№ 1
BYD kitabçasından istifadə edilməklə beynəlxalq yük daşımalarına buraxılması haqqında
İCAZƏ
BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında (1975-ci il BYD Konvensiyası)
Gömrük Konvensiyasının 9-cu Əlavəsinə əsasən
_______________________________________________________________________________
(daşıyıcı təşkilatın adı)
BYD kitabçalarından istifadə edilməklə beynəlxalq yük daşımalarına icazə verilir.
Verilmişdir: _____________

[2]

Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədri
BYD kitabçasından istifadə edilməsinə icazə verilmiş şəxslər haqqında məlumat[3]
Əlavə №2
Ölkə _______ __________________
Təminat birliyi:_____________________________
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Səlahiyyətli orqan: ______________________________
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Səlahiyyətli orqan
Təminat birliyi
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.

6 noyabr 2003-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri
(Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni,
2003-cü il, № 11)
BÜLLETENƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI
6 noyabr 2003-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının
Bülleteni, 2003-cü il, № 11) ilə Əsasnamənin 3.6 bəndi çıxarılmışdır.
[1]

6 noyabr 2003-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının
Bülleteni, 2003-cü il, № 11) ilə Əsasnamənin 1 nömrəli Əlavəsindəki “Etibarlıdır: “31” dekabr “___”
ilədək” sözləri “Verilmişdir: _____________” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[2]

6 noyabr 2003-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının
Bülleteni, 2003-cü il, № 11) ilə Əsasnamənin 2 nömrəli Əlavəsindəki “Nümunəvi icazə blankı” sözləri
“BYD kitabçasından istifadə edilməsinə icazə verilmiş şəxslər haqqında məlumat” sözləri ilə əvəz
edilmişdir.
[3]
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Qeydiyyat №-si 1967
“ 05 “ 09 _2000-ci il
NAZİR
__________________F.F.MƏMMƏDOV
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“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi
Əmr № 058
“ 30 “ avqust 2000-ci il
SƏDR
___________________K.F.HEYDƏROV
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Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
Hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlbetməyə yol verilməməsi, gəlirlərə və əmlak dəyərinin
artımına görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına
baxaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
hökuməti arasında ikiqat vergiyə cəlbetməyə yol verilməməsi, gəlirlərə və əmlak dəyərinin artımına görə
vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında 1994-cü il fevralın 23-də London
şəhərində imzalanmış Konvensiya təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu qərardan irəli gələn məsələlərin
həllini təmin etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 29 sentyabr 1995-ci il.
№ 1119.
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«Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında» Konvensiyaya, «Patent kooperasiyası haqqında»
Müqaviləyə, «Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında» Sazişə, İntellektual
Mülkiyyətin Ümumdünya Təşkilatını təsis edən Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına
baxaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası «Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında» Paris şəhərində 1883-cü il
martın 20-də imzalanmış Konvensiyaya (1900-cü il dekabrın 14-də, 1911-ci il iyunun 2-də, 1925-ci il
noyabrın 6-da, 1934-cü il iyunun 2-də, 1958-ci il oktyabrın 31-də, 1967-ci il iyulun 14-də, 1990-cı il
oktyabrın 2-də edilmiş dəyişikliklərlə), «Patent kooperasiyası haqqında» Vaşinqton şəhərində 1970-ci il
iyunun 19-da imzalanmış Müqaviləyə (1979-cu il oktyabrın 2-də, 1984-cü il fevralın 3-də edilmiş
dəyişikliklərlə),
«Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında» Madrid şəhərində 1891-ci il aprelin 14-də imzalanmış
Sazişə (1900-cü il dekabrın 14-də, 1911-ci il iyunun 2-də, 1925-ci il noyabrın 6-da, 1934-cü il iyunun 2də, 1957-ci il iyunun 15-də, 1967-ci il iyulun 14-də, 1979-cu il noyabrın 2-də edilmiş dəyişikliklərlə),
İntellektual Mülkiyyətin Ümumdünya Təşkilatını təsis edən Stokholm şəhərində 1967-ci il iyulun 14-də
imzalanmış Konvensiyaya (1979-cu il oktyabrın 2-də edilmiş dəyişikliklərlə) qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu qərarın həyata keçirilməsi üçün
müvafiq tədbirlər görsün.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının göstərilən
sənədlərə qoşulması barədə aktı müvafiq depozitariyə göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 1995-ci il.
№ 1109.

20 mart 1883-cü il tarixli
SƏNAYE MÜLKİYYƏTİNİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ PARİS KONVENSİYASI
1900-cu il dekabrın 14-də Brüsseldə, 1911-ci il iyunun 2-də Vaşinqtonda,
1925-ci il noyabrın 6-da Haaqada, 1934-cü il iyunun 2-də Londonda,
1958-ci il oktyabrın 31-də Lissabonda və 1967-ci il iyulun 14-də Stokholmda
yenidən baxılmış və 1979-cu il oktyabrın 2-də dəyişdirilmişdir.
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (ÜİMT), Cenevrə, 1990-cı il.
29 (1) (b) maddəsi üzrə hazırlanmış rəsmi mətn
20 mart 1883-cü il tarixli sənaye mülkiyyətinin mühafızəsi üzrə
Paris konvensiyası
1900-cü il dekabrın 14-də Brüsseldə, 1911-ci il iyunun 2-də Vaşinqtonda, 1925-ci il noyabrın 6-da
Haaqada, 1934-cü il iyunun 2-də Londonda, 1958-ci il oktyabrın 31-də Lissabonda və 1967-ci il iyulun 14də Stokholmda yenidən baxılmış və 1979-cu il oktyabrın 2-də dəyişdirilmişdir.

(1)

1-ci maddə
(İttifaqın yaradılması; sənaye mülkiyyəti anlayışı)
Bu Konvensiya tətbiq olunduğu ölkələr sənaye mülkiyyəti üzrə İttifaq yaradırlar.
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(2) İxtira üzrə patentlər, faydalı modellər, sənaye nümunələri, əmtəə nişanları, xidmət nişanları,
firma adları və mənşə, yaxud mənşə yerinin adları göstəriciləri və həmçinin qeyri-səmimi rəqabət sənaye
mülkiyyətinin mühafizəsi obyektləridir.
(3) Sənaye mülkiyyəti ən geniş mənada başa düşülür və sözün tam mənasında nəinki təkcə
sənaye və ticarətə, həm də kənd təsərrüfatı istehsalı və çıxarma sənayesi sahələrinə və sənaye yaxud təbii
mənşəli məhsullara, məsələn, çaxıra, dənə, tütün yarpağına, meyvələrə, heyvana, yer altından çıxarılanlara,
mineral sulara, pivəyə, çiçəklərə, una aid edilir.
(4) İxtira üzrə patentlərə İttifaq ölkələri qanunvericiliyinin tanıdığı müxtəlif sənaye patentləri,
məsələn, idxal patentləri, təkmilləşdirmə üzrə patentlər, əlavə patentlər və şəhadətnamələr və s. aiddir.
2-ci maddə
(İttifaq ölkələri Vətəndaşları üçün milli recim)
(l) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi baxımından İttifaqın hər bir ölkəsinin vətəndaşları İttifaqın
digər ölkələrində indi verilən, yaxud bu konvensiya ilə xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş hüquqları
məhdudlaşdırmadan öz vətəndaşlarına uyğun qanunlarla veriləcək hüquqlardan istifadə edirlər. Buna
əsasən onların hüququ həmin ölkə vətəndaşlarının hüququ kimi qorunacaq və onlar öz hüquqlarına olan hər
bir qəsddən müdafiə üçün eyni qanuni vəsaitlərdən istifadə edə bilərlər, bu şərtlə ki, bu zaman yerli
vətəndaşlar üçün qoyulmuş şərtlər və rəsmiyyətçilik pozulmasın.
1. Mətndən rahat istifadə etmək üçün maddələrə başlıqlar qoyulmuşdur. İmzalanmış (fransızca)
mətndə başlıqlar yoxdur.
(2)
Lakin yaşayış yeri, yaxud mühafizə xahiş edilən ölkədə müəssisənin olması haqqında heç
bir şərt İttifaq ölkələri vətəndaşlarına sənaye mülkiyyətinin hər hansı hüququndan istifadə üçün ilkin şərt
kimi qoyula bilməz.
(3)
Şübhəsiz ki, İttifaq ölkələrindən hər birinin məhkəmə və inzibati prosedurasına və məhkəmə
və inzibati orqanlarının səlahiyyətinə eyni zamanda yaşayış yerinin seçilməsi və yaxud müvəkkilin təyin
edilməsinə aid qanunvericiliyinin müddəaları saxlanır. Bu müddəaların saxlanmasının tələb olunması
sənaye mülkiyyəti haqqındakı qanunlara əsaslanır.
3-cü maddə
(Bəzi kateqoriyalı şəxslərin İttifaq ölkələri vətəndaşlarına bərabər tutulması)
İttifaqda iştirak etməyən, lakin İttifaq ölkələrindən birində yaşayış yerinə yaxud həqiqi və ciddi
sənaye, yaxud ticarət müəssisəsinə malik olan ölkələrin vətəndaşları İttifaq ölkələri vətəndaşlarına bərabər
tutulur.
4-cü maddə
(A-l. Patentlər, faydalı modellər, sənaye nümunələri, əmtəə nişanları, müəllif şəhadətnamələri: üstünlük
hüququ. - G. Patentlər: ərizələrin bölünməsi)
A.-(1) İxtira üçün patentə, faydalı modelə, sənaye nümunəsi, yaxud əmtəə nişanına İttifaq
ölkələrindən birindı lazımi şəkildə ərizə vermiş hər hansı bir şəxs, yaxud onun hüquqi varisi aşağıda
göstərilən müddətlərdə başqa ölkələrdə ərizə vermək üçün üstün hüquqa malikdir.
(2) Üstünlük hüququnun yaranması üçün əsas olaraq İttifaqın hər bir ölkəsinin milli
qanunvericiliyinə uyğun olaraq düzgün tərtib olunmuş və milli təqdim olunma qüvvəsinə malik olaraq hər
hansı ərizənin verilməsi, yaxud İttifaq ölkələri arasında bağlanmış iki, yaxud çoxtərəfli sazişlər götürülür.
(3) Ərizənin milli təqdim olunmasının düzgün tərtibi dedikdə sonrakı ialeindən asılı olmayaraq
uyğun ölkədə ərizənin təqdim olunma tarixini müəyyən etmək üçün kafi olan hər hansı təqdimat nəzərdə
tutulur.
V. - Buna görə də İttifaqın başqa ölkələrinin birində bu müddətlər bitənə kimi ərizənin sonrakı
təqdimatı həmin zaman müddəti ərzində aparılmış əməliyyatlar nəticəsində, o cümlədən, başqa ərizə
vermək, ixtiranın, yaxud onun istifadəsinin nəşri, nümunə nüsxəsinin satışa buraxılması, nişanın tətbiqi
etibarsız sayıla bilməz. Bu əməliyyatlar üçüncü şəxslərin hər hansı hüququ, yaxud hər hansı şəxsi
yiyələnmə hüququ üçün əsas ola bilməz. Üçüncü şəxslərin birincilik hüququ üçün əsas kimi xidmət edən
birinci ərizəyə kimi əldə etdikləri hüquqlar İttifaqın hər bir ölkəsinin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
saxlanır.
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S. (1) Birinciliyin yuxarıda göstərilən müddətləri ixtira üzrə patentlər və faydalı modellər üçün on
iki ay, sənaye nümunələri və əmtəə nişanları üçün altı aydır.
(2) Bu müddətlərin hesablanması birinci ərizə verilən tarixdən başlanır; ərizənin verildiyi gün
hesaba alınmır.
(3) Müddətin axırıncı günü qanun üzrə bayram günü, yaxud xahiş olunan ölkədə idarə ərizə qəbulu
üçün bağlı olarsa müddət növbəti günə kimi uzadılır.
(4) Yuxarıda göstərilən (2) bəndi əsasında eyni obyektə verilmiş sonrakı ərizə təqdim olunduğu
tarix birincilik müddətinin hesablanması üçün əsas götürülən birinci ərizə hesab olunur. Bu şərtlə ki, ərizə
İttifaqın həmin ölkəsində verilməklə əvvəlki ərizə sonrakı ərizə verilən gün geri götürülmüş, baxılmamış,
yaxud kütləvi tanışlıq üçün mümkün olmadığına görə ondan imtina edilmiş olsun, həmçinin, ona
münasibətdə hər hansı bir hüquq mövcudluğu davam etməmiş olsun və o birincilik hüququnun iddiası üçün
əsas kimi götürülə bilməsin. Bu halda əvvəlki ərizə birincilik hüququnun iddiası üçün əsas ola bilməz.
D.-(1) Sonrakı ərizə əsasında birinciliyin üstünlüyündən istifadə etmək istəyən istənilən şəxs
təqdim olunduğu tarix və verildiyi ölkə göstərilməklə ərizə verməlidir. Hər bir ölkə ərizənin hansı andan
gec olmayaraq təqdim olunmalı olduğunu təyin edir.
(2) Bu göstərişlər səlahiyyətli müəssisənin buraxdığı nəşrlərdə, o cümlədən, patentlərdə və
onların təsvirində əks olunmalıdır.
(3) İttifaq ölkələri birincilik haqqında ərizə verən şəxsdən əvvəl verilmiş ərizənin (təsvirin,
çertyojların və s.) surətlərini tələb edə bilər. Ərizəni qəbul etmiş müəssisə tərəfindən təsdiq edilmiş surət
heç bir leqallaşdırma tələb etmir və bütün hallarda heç bir rüsum ödəmədən sonrakı ərizənin verildiyi
gündən etibarən üç ay ərzində bütün hallarda istənilən an təqdim edilə bilər. Surətə ərizənin təqdim
olunduğu tarix haqqında bu müəssisənin verdiyi arayış və baratın əlavə olunması hüququ verilir.
(4) Ərizə verilən vaxt birinciliyin elan olunmasında başqa rəsmiyyətçiliyin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar tələb ola bilməz. İttifaqın hər bir ölkəsi bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş rəsmiyyətçiliyin gözlənməsi
ilə əlaqədar alına biləcək aqibəti müəyyən edir, lakin bu aqibət birincilik hüququnun itirilməsindən daha
ağır ola bilməz.
(5) Gələcəkdə başqa sübutlar tələb oluna bilər.
Əvvəl verilən ərizəyə əsasən birinciliyə iddia edən şəxs o ərizənin nömrəsini göstərməlidir; bu
göstəriş yuxarıdaki (2) bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada dərc olunur.
E.-(1) Sənaye nümunəsi faydalı modelə olan ərizənin verilməsinə əsaslanan birincilik hüququnun
istifadəsi ilə olan ölkədə elan edilərsə sənaye nümunələri üçün qoyulan müddət birincilik müddəti kimi
götürülür.
(2) Bundan əlavə, ölkədə birincilik hüququnun istifadəsi patentə olan ərizənin verilməsinə
əsaslanan faydalı modelə ərizə təqdim etməyə icazə verilir və əksinə.
F. - İttifaqının heç biri ölkəsi birinciliyi tanımamaq, yaxud ərizəçinin bir neçə, o cümlədən, müxtəlif
ölkələrdə qoyulmuş birinciliyə iddia etdiyi təqdirdə patentə ərizəni qaytarmağa haqqı yoxdur. Bir, yaxud
bir neçə birinciliyə iddia edən ərizə, daxil edilməyən bir, yaxud bir neçə elementə malik olarsa, yaxud
birincilik xahiş edilən ərizələr, əgər hər iki halda ölkə qanununa uyğun ixtiranın vahidliyi mövcuddursa, bu
ölkə birinciliyi tanımamaq, yaxud ərizəni qaytarmaq hüququna malik deyil.
Ərizəyə, yaxud birincilik xahiş edilən ərizələrə daxil edilməmiş elementlər baxımından ərizənin
sonrakı təqdim olunması adi şərtlərə birincilik hüququ yaradır.
G. - (1) Ekspertiza patentə ərizənin kompleks olduğunu aşkar edərsə, ərizəçi ərizəni bir neçə ayrıayrı ərizələrə bölür və onların hər biridə birinci ərizənin tarixini və uyğun hallarda birincilik hüququnun
tarixini saxlayır.
(2) Ərizəçi, həmçinin öz təşəbbüsü ilə patentə ərizəni onun tarixini və uyğun hallarda birincilik
hüququnun üstünlüyünü saxlamaq şərtilə bir neçə müstəqil hissəyə bölə bilər.
İttifaqının hər bir ölkəsinə bu cür bölünmənin şərtlərini müəyyən etmək hüququ verilir.
N. - ixtiranın onlarla münasibətdə birincilik tələb olunan bəzi elementləri mənşə ölkəsinin
iddialarında iştirak etmirsə, lakin olar ərizəyə aid sənədlər toplusunda aydın aşkar olunarlarsa birincilik
qaytarıla bilməz.
İ. - (1) Ərizələrin öz arzusu ilə patent, yaxud ixtira üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi seçmək ixtiyarı
olan ölkədə ixtiralar üzrə müəlliflik şahədətnamələri üçün verilən ərizələrin şərtləri əsasında və həmin
nəticələrlə bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş birincilik üçün hüquqi əsas verir.
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(2) Öz arzusuna görə ərizəçilərin patent ya da ixtiraya görə müəlliflik şəhadətnaməsi seçmək
hüququ olan ölkədə bu maddənin patent ərizələrinə aid müddəalarına əsaslanaraq ixtira üzrə müəlliflik
şəhadətnaməsi olan ərizəyə əsaslanmış birincilik hüququna malikdir.
4 -bis maddəsi
(Patentlər: müxtəlif ölkələrdə eyni ixtiraya alınmış patentlərin müstəqilliyi)
(1) İttifaq ölkələri vətəndaşları tərəfindən İttifaqın müxtəlif ölkələrində verilmiş ərizələr üzrə
olan patentlər İttifaq tərkibinə daxil olan və daxil olmayan başqa ölkələrdə eyni ixtira üçün alınmış
patentlərdən asılı deyil.
(2) Bu müddəa hər hansı bir məhdudiyyət məhz birincilik müddəti ərzində ərizəsi verilmiş
patentlər həm onların etibarsızlığının tanınması və hüquqların təsirinin kəsilməsi üçün olan əsaslar, həm də
onların normal təsir müddətinin müəyyən olunması nöqteyi-nəzərindən asılı olmaması mənada nəzərdən
keçirilir.
(3) Bu müddəa onun qüvvəyə minməsi anında mövcud olan bütün patentlərə aiddir.
(4) O həmçinin yeni ölkələrin birləşməsinə birləşmə anında hər iki tərəfdə mövcud olan patent
münasibətlərində tətbiq edilir.
(5) Birincilikdən doğan üstünlüklə alınan patentlər İttifaqın müxtəlif ölkələrindən birincilikdən
doğan üstünlüksüz elan edilmiş, yaxud verilmiş olduqda malik ola biləcəkləri təsir müddətinə malikdirlər.
4 ter maddəsi
(Patentlər: patentdə ixtiranın xatırlanması)
İxtiraçının patentdə ixtiraçı adı ilə adlanmaq ixtiyarı var.
4 duater maddəsi
(Patentlər: qanun üzrə satış məhdudlaşan halda patent iqtidarlığı)
Patentləşmiş yaxud patentlənmiş üsulla hazırlanmış məhsulun satışı milli qanunvericiliklə
məhdudlaşdırılıbsa, yaxud ixtisar edilibsə patentin verilməsindən imtina etmək olmaz və patent
etibarsız sayıla bilməz.
5-ci maddə
(A. Patentlər: obyektlərin idxalı, istifadə etməmək, yaxud natamam istifadə etməmək,
məcburi lisenziyalar.
V. Sənaye nümunələri, istifadə etməmək, obyektlərin idxalı.
S. Əmtəə nişanları: istifadə etməmək, formanın fərqi, həmsahiblər tərəfindən istifadə.
O. Patentlər, faydalı modellər, əmtəə nişanları, sənaye nümunələri, damğalama)
A. (1) Patent sahibi tərəfindən patent verən ölkəyə İttifaqın bu və ya digər ölkəsində hazırlanmış
obyektlərin idxalı ona əsaslanmış hüquqların itirilməsinə gətirib çıxarmır.
(2) İttifaqın hər bir ölkəsi patentin verdiyi müstəsna hüququn həyata keçirilməsi nəticəsində,
məsələn ixtiradan istifadə etməmə halında, alınan sui-istifadələrin qarşısını almaq üçün məcburi
lisenziyalaların verilməsini nəzərdə tutan qanunvericilik tədbirləri qəbul etmək hüququ var.
(3) Yalnız sui-istifadələrin qarşısını almaq üçün məcburi lisenziyaların verilməsi kafı olmadıqda
patentdən istifadə hüququndan məhrum etmə halı nəzərdə tutula bilər. Birinci məcburi lisenziyanın
verildiyi vaxtdan iki il keçməmiş heç bir patentdən məhrum etmə, yaxud patentin ləğvi kimi tədbir mümkün
ola bilməz.
(4) Patent veriləndən üç il, yaxud patentə ərizə verilən vaxtdan dörd il keçməmiş istifadə
etməmə, yaxud tam istifadə etməmə səbəbi ilə məcburi lisenziya tələb edilə bilməz; bu halda daha gec olan
müddət tətbiq edilir.
Patent sahibi onun tətbiq olunmamasının üzürlü səbəblərlə əlaqədar olduğunu isbat edərsə məcburi
lisenziyanın verilməsindən imtina olunur. Bu cür məcburi lisenziya qeyri-müstəsna lisenziya hesab olunur
və ancaq bu lisenziyada istifadə edən sənaye yaxud ticarət müəssisəsinin bir hissəsi ilə birlikdə o hətta
sublisenziya verilməsi formasında ötürülə bilər.
(5) Yuxarıda göstərilən müddəalar zəruri dəyişiklikləri faydalı modellərə tətbiq olunur.
V. Sənaye nümunələrinin nümunələrinin mühafizəsi mühafızə olunan obyektlərə oxşar obyektlərin
istifadə edilməməsi yaxud idxalı ilə əlaqədar olaraq dayandırıla bilməz.
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S. (1) Qeyd olunmuş işarənin ölkədə istifadəsi məcburidirsə qeydiyyat ancaq ədalətli müddət
keçdikdən sonra və ancaq marağı olan şəxs onun fəaliyyətsizliyini doğruldan səbəblər göstərə bildiyi halda
ləğv oluna bilər.
(2) Əmtəə nişanının onun sahibi tərəfindən İttifaqın hər hansı bir ölkəsində qeydiyyatdan keçmiş
formadan fərqli formada tətbiq edilməsi, bu forma işarənin fərqləndirici xarakterini dəyişdirməyən ayrıayrı elementlərdən ibarət olarsa, qeydiyyatın etibarsızlığına gətirilə çıxarmır və işarəyə verilmiş mühafızəni
məhdudlaşdırmır.
(3) Bir işarənin eyni zamanda sənaye, yaxud ticarət müəssisələri tərəfindən eyni, yaxud oxşar
məhsullar üzərində tətbiqi İttifaqın hər hansı ölkəsində bu işarəyə verilmiş mühafızəsi, əgər bu tətbiqat
ictimaiyyəti çaşdırmır və kütləvi maraqlarla ziddiyyət təşkil etmirsə, nişanın qeydiyyatına mane olmur və
mühafızəni heç cür məhdudlaşdırmır. Həmin sənaye və ticarət müəssisələri müdafıə istənilən ölkənin
qanunlarına uyğun olaraq işarənin şərikləri kimi qəbul olunurlar.
D. Hüquqların tanınması üçün məhsulun üzərində hər hansı bir işarənin, yaxud patentə, faydalı
modelə, əmtəə nişanının qeydiyyatına, yaxud sənaye nümunəsinin depon edilməsinə göstərişin qoyulması
tələb olunmur.
5 bis maddəsi
(Sənaye mülkiyyəti hüquqlarının bütün halları: hüquqların saxlanması üçün rüsumun ödənməsinin
güzəştli müddəti: patentlər; bərpa)
(1) Sənaye mülkiyyəti hüquqlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulan rüsumların ödənməsi üçün,
milli qanunvericilik tərəfindən əlavə rüsum qoyulmuş olarsa bu rüsumun ödəndiyi halda altı aydan az
olmayan güzəştli müddət qoyulur.
(2) İttifaq ölkələri rüsumun ödənmədiyi nəticəsində qüvvəsini itirmiş ixtirada olan patentləri
bərpa etməyi nəzərdə tutan hüquqa malikdir.
5 ter maddəsi
(Patentlər: nəqliyyat vasitələrinin hissəsi olan patentlənmiş obyektlərin azad tətbiqi)
İttifaqın hər bir ölkəsində:
1. İttifaqın başqa ölkələrinin gəmilərində onun patentinin predmetini təşkil edən vasitələrin
gəminin korpusunda, maşınlarında, ləvazımatda və başqa avadanlıqda tətbiqi bu gəmilər müvəqqəti, yaxud
təsadüfü olaraq bu ölkənin sularında olduqda həmin vasitələr yalnız gəminin ehtiyacı üçün istifadə
olunarsa;
2. Patentin predmetini təşkil edən vasitələrinin İttifaqın başqa ölkələrinin hava, yaxud yerüstü
hərəkət vasitələrinin konstruksiyasında, yaxud istismarında, yaxud da bu hərəkət vasitələrinin köməkçi
avadanlığında göstərilən hərəkət vasitələri müvəqqəti ya təsadüfən bu ölkədə olarsa, bu patent sahibinin
hüquqlarının pozulması kimi nəzərdə tutulmur.
5quarter maddəsi
(Patentlər: idxal ölkəsində patentlənmiş üsulla hazırlanmış məhsulların idxalı)
Məhsul, bu məhsulun istehsal üsulunu mühafızə edən patentin mövcud olduğu İttifaq ölkəsinə idxal
olunursa patent sahibi idxal olunan məhsula münasibətdə idxal edən ölkənin orada hazırlanan məhsullara
münasibətdə istehsal üsuluna olan patent əsasında qanunvericiliyinin ona verdiyi bütün hüquqlara malik
olur.
5quınquıes maddəsi
(Sənaye nümunələri)
Sənaye nümunələri İttifaqın bütün ölkələrində mühafızə olunur.
6-cı maddə
(İşarələr: qeydiyyat şərtləri; eyni işarənin müxtəlif ölkələrdə mühafızəsinin müstəqilliyi)
(1) Ərizələrin verilmə şərtləri və əmtəə nişanlarının qeydiyyatı hər bir İttifaq ölkəsində bu
ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur.
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(2) Lakin İttifaq vətəndaşının İttifaqın hər hansı ölkəsində təqdim etdiyi işarə mənşə ölkəsində
təqdim edib, qeydiyyatdan keçirib, yaxud bərpa etmədiyi səbəbi ilə qaytarıla, yaxud etibarsız sayıla bilməz.
(3) İttifaqın hər hansı ölkəsində lazımi şəkildə qeyd edilmiş işarə mənşə ölkəsi də daxil olmaqla
başqa ölkələrdə qeyd edilmiş işarələrdən asılı olmayan kimi nəzərə tutulur.
6 bıs maddəsi
(İşarələr: məlum əmtəə işarələri)
(l) İttifaq ölkələri məlum ölkənin qanunvericiliyi imkan verirsə, ya müdiriyyətin təşəbbüsü ilə, ya
da marağı olan şəxsin ərizəsi əsasında əmtəə nişanının qeydiyyatını etibarsız hesab edib onun tətbiqini
qadağan edə bilər. Bu o halda mümkündür ki, əmtəə nişanı başqa nişanın təzələnməsi, təqlidi, yaxud
tərcüməsi olmuş olsun və qeydiyyat ölkəsinin yaxud tətbiq olunan ölkənin səlahiyyətli orqanının müəyyən
etdiyinə görə artıq bu konvensiyanın üstünlüyündən istifadə edən şəxsin məlum olan və eyni, yaxud oxşar
işarəsi ilə qarışıq düşmək imkanı yaratmış olsun. Bu vəziyyət o halda mümkündür ki, işarənin əhəmiyyətli
tərkib hissəsi elə məlum işarənin təzələnməsi, yaxud təqlidi olsun ki, nəticədə bu onunla qarışıq düşmək
imkanı yaratmış olsun.
(2) Belə işarənin ləğv olunması üçün təqdim olunan tələbin müddəti işarənin qeydiyyat
tarixindən hesablamaqla beş ildən az olmamalıdır. İttifaq ölkələrinin işarənin tətbiq olunmasını qadağan
etmək üçün tələb irəli sürmək müddətini təyin etmək hüququ var.
(3) Qeyri-səmimi qeyd edilmiş, yaxud istifadə olunan işarənin ləğv olunması, yaxud tətbiqinin
qadağın olunması, barədə tələbat irəli sürülməsi üçün müddət qoyulmur.
6ter maddəsi
(İşarələr: dövlət gerbləri, nəzarətin rəsmi damğaları və hökumətlərarası elementlərə aid qadağanlar)
(1) (a) İttifaq ölkələri qeydiyyatı rədd etmək, yaxud onu etibarsız tanımaq və səlahiyyətli hökumət
dairələrinin icazəsi olmadıqda uyğun tədbirlərlə əmtəə nişanları, yaxud bu nişanların elementləri kimi
gerblərin, bayraqların və İttifaq ölkələrinin başqa dövlət emblemlərinin istifadəsini onların daxil etdiyi
rəsmi işarələr və nəzarət və keyfiyyət damğaları və həmçinin heraldika baxımından buna hər hansı təqlidi
qadağan etmək haqqında razılaşırlar.
(b) (a) altbəndində şərh edilmiş hallar artıq mühafızəsinin təminatı üçün təyin olunmuş fəaliyyətdə
olan beynəlxalq sazişlərin predmeti olan gerblər, bayraqlar və digər emblemlər, tam, yaxud qısaldılmış
adlardan başqa gerblər, bayraqlar və başqa emblemlərə İttifaqın bir və ya neçə ölkəsinin üzv olduğu
beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların tam, yaxud qısaldılmış adlarına bərabər surətdə tətbiq edilir.
(s) İttifaqın heç bir ölkəsi (b) alt bəndində göstərilmiş halları bu Konvensiyanın müəyyən ölkədə
qüvvəyə minənə kimi vicdanla əldə edilmiş hüquq sahiblərinin ziyanına tətbiq etməyə borclu deyil. İttifaqın
ölkələri əgər (a) altbəndinə salınmış istifadə, yaxud qeydiyyat ictimaiyyətdə baxılan təşkilat və qerblər,
bayraqlar, emblemlər, qısaldılmış və tam adlar arasında əlavə mövcudluğu fıkrini yaratmırsa, yaxud əgər
bu istifadə ya qeydiyyat cəmiyyətin istifadə edənlə təşkilat arasında əlaqə münasibətilə bağlı çaşdırmırsa
göstərilən halları tətbiq etməyə borclu deyilkır.
(2) Rəsmi işarələrin və nəzarət və zəmanət damğalarının tətbiqinin qadağan edilməsi ancaq
işarələr həmin cisdən, yaxud ona oxşar əmtəələr üçün istifadəyə təyin olunduqda tətbiq edilir.
(3) (a) Göstərilən maddələri tətbiq etmək üçün ittifaqın ölkələri Beynəlxalq büronun vasitəçiliyi
ilə dövlət emblemlərinin, rəsmi nişanların, nəzarət və zəmanət damğalarının siyahısını bir-birinə vermək
haqqında razılaşırlar. Həmçinin İttifaq ölkələri əgər onları indi istəyirlərsə, yaxud sonrakı fəaliyyətlərində
istəyəcəklərsə tam həcmdə, yaxud bəzi məhdudiyyətklərlə bu maddənin mühafızəsinə tapşırmaq və bu
siyahiyə daxil edilən bütün sonrakı dəyişikliklərlə əlaqədar məlumat vermək barədə razılaşırlar. İttifaqın
hər bir ölkəsi kütləvi tanışlıq üçün ona göndərilmiş işarələri vaxtında təqdim edir.
Lakin bu cür xəbərdarlıq dövlət bayraqları üçün məcburi deyil.
(b) Bu maddənin (1) bəndinin (b) yarımbəndində göstərilmiş müddəalar ancaq gerblərə, bayraqlara
və başqa emblemlərə, beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların qısaldılmış, yaxud tam adlarına tətbiq edilir
ki, onlar haqqında bu təşkilatlar Beynəlxalq büronun vasitəçiliyi ilə İttifaq ölkələrinə məlumat verirlər.
(4) İttifaqın hər bir ölkəsi xəbər alınandan on iki ay müddətində Beynəlxalq büronun vasitəçiliyi
ilə özünün mümkün etirazlarını maraqlı tərəfə, yaxud beynəlxalq hökumətlərarası təşkilata versin.
(5) Dövlət bayraqları ilə münasibətdə yuxarıda göstərilən (1) bəndində nəzərdə tutulmuş ölçülər
ancaq 1925-ci il 6 noyabrdan sonra qeydiyyatdan keçmiş işarələrə tətbiq olunur.
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(6) Bu müddəalar bayraqlar nəzərə alınmaqla dövlət emblemlərilə münasibətdə və həmçinin
İttifaq ölkələrinin rəsmi emblem və damğaları, gerbləri, bayraqları və başqa emblemləri beynəlxalq
hökumətlərarası təşkilatların qısaldılmış və tam adları ilə münasibətdə yuxarıda göstərilən (3) bəndində
nəzərdə tutulan məlumat alınandan iki ay keçəndən sonra qeyd olunan işarələrə tətbiq olunur.
(7) Qeyri-səmimi hərəkətlər müşahidə olunduqda ölkələr hətta 1925-ci il 6 noyabradək
qeydiyyatdan keçmiş dövlət emblemləri, işarələr və damğaları olan işarələri də ləğv etmək hüququna
malikdir.
(8) Öz ölkəsinin dövlət emblemlərini, rəsmi işarə və damğalarını istifadə etməyə icazəsi olan hər
ölkənin vətəndaşları onlardan hətta onlar başqa ölkələrin işarələrinə oxşar olduqda da istifadə edə bilərlər.
(9) İttifaqın başqa ölkələrinin dövlət gerbləri icazə olmadan ticarətdə istifadə olunduqda və bu
istifadə məhsulun mənşəi baxımından çaşqınlıq yaradırsa İttifaq ölkələri istifadəni qabağan etməlidirlər.
(10) Yuxarıda göstərilən müddəalar ölkələr tərəfindən 6-cı maddənin V bölməsinin (3) bəndi ilə
nəzərdə tutulmuş və İttifaq ölkələrində qəbul edilmiş gerblərin, bayraqların və başqa dövlət emblemləri
yaxud rəsmi işarələr və damğaların, həmçinin, yuxarıdakı (1) bəndində sadalanmış beynəlxalq
hökumətlərarası təşkilatların fərqləndirici işarələrin icazəsiz daxil edilən işarələrin qeydiyyatından imtina
etmək, yaxud qeydiyyatını etibarsız hesab etmək hüququnu həyata keçirməyə mane olmur.
6-quater maddəsi
(İşarələr: işarənin ötürülməsi)
(1) İttifaq ölkəsinin qanunvericiliyi üzrə işarənin ötürülməsi ancaq o halda etibarlı hesab olunur
ki, ötürülmə bu işarənin aid olduğu sənaye, yaxud ticarət müəssisənin ötürülməsi ilə eyni vaxtda baş vermiş
olsun. Bu ötürmənin etibarlı olduğunu tanımaq üçün kafıdir ki, sənaye, yaxud ticarət müəssisənin bu ölkədə
yerləşən hissəsinin ötürülən işarə ilə təchiz edilmiş məhsulların hazırlanması, yaxud satılması üçün əldə
edənə müstəsna hüquq verilmiş olsun.
(2) Bu vəziyyət İttifaq ölkələri üzərinə belə işarənin ötürülməsinin həqiqi olmasını nəzərdə tutmaq
öhdəliyi qoymur. Belə işarənin əldə edən tərəfdən istifadəsi işdə ictimaiyyəti, xüsusən həmin işarənin tətbiq
olunduğu məhsulların mənşəi, xarakteri, yaxud mühüm keyfıyyətləri baxımından çaşdıra bilərdi.
6-quınquıes maddəsi
(İşarələr: İttifaqın bir ölkəsində qeyd olunmuş işarələrin İttifaqın başqa ölkələrində mühafızəsi (qeyd
onun olduğu kimi))
A. (1) Mənşə ölkəsində lazımi şəkildə qeydiyyatdan keçmiş hər bir əmtəə nişanı İttifaqın başqa
ölkələrində elan edilə bilər və bu maddədə göstərilən düzəlişlərlə olduğu kimi mühafızə olunur. Bu ölkələr
qeydiyyatın son şəkildə formalaşma kimi mənşə ölkəsində qeydiyyat haqqında səlahiyyətli müəssisə
tərəfıdən verilən şahadətnamənin təqdim olunmasını tələb edə bilər. Belə şahadətnamənin heç bir
leqallaşması tələb olunmur.
(2) Mənşə ölkəsi kimi ərizəçinin həqiqi və ciddi sənaye, yaxud ticarət müəssisəsi yerləşən İttifaq
ölkəsi əgər onun İttifaq sərhədlərində belə müəssisə yoxdursa onun İttifaqın yaşayış yeri olan ölkəsi, əgər
onun İttifaq sərhədlərində yaşayış yeri yoxdursa və əgər o İttifaq ölkəsinin vətəndaşıdırsa onun vətəndaşı
olan ölkə götürülür.
V. Baxılan maddənin qüvvəsi altına düşən ölkə əmtəə nişanlarının qeydiyyatının rədd edilməsi,
yaxud etibarsız hesab edilməsi ancaq aşağıdakı hallarda ola bilər:
1. İşarələr mühafızə xahiş olunan ölkədə üçüncü şəxsin əldə etdiyi hüquqlara toxuna bilərsə;
2. İşarələr hər hansı bir fərqləndirici əlamətlərdən məhrumdursa, yaxud işarələr ticarətdə
məhsulların növünü, keyfiyyətini, miqdarını, təyinatını, qiymətini, mənşə yerini yaxud hazırlanma vaxtını
göstərən ya adi dildə qəbul edilmiş və mühafızə xahiş olunan ölkənin ticarət adətlərində səmimi və qəbul
edilmiş işarə və göstərişlərdən ibarətdirsə;
3. İşarələr əxlaq və ümumi qaydalara zidd olarsa, və xüsusən onlarla ictimaiyyəti çaşdırmaq
olarsa.
Nəzərdə tutulmalıdır ki, ümumi qaydalara zidd olan nişan belə bir yeganə səbəbə görə nəzərdən
keçirilə bilməz ki, o ümumi qaydalara dəxli olduğu maddəyə uyğun gəldiyi hal istisna olmaqla, nişanlar
haqqında qanunların heç bir maddəsinə uyğun deyil.
Lakin 10 bis -cu maddəsinin tətbiqi öz qüvvəsində qalır.
S. (1) İşarənin mühafızə predmeti olduğunu təyin etmək üçün bütün faktik əlamətləri, xüsusən onun
tətbiq olunma müddətini nəzərə almaq lazımdır.
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Mənşə ölkəsində mühafızə olunan işarələrdən ancaq işarələrin fərqləndirici xarakterini dəyişməyən
və xatırladılan mənşə ölkəsində qeydiyyatdan keçən formaya toxunmayan şəkildə olmadığına tək bu əsasa
görə əmtəə nişanları İttifaqın başqa ölkələrində rədd oluna bilməzlər.
D. Mühafizəsi xahiş olunan işarə mənşə ölkəsində qeydiyyatdan keçməyibsə bu maddənin
müddəalarından heç kim istifadə edə bilməz.
E. Lakin mənşə ölkəsində nişanın qeydiyyatının bərpası heç bir halda İttitfaqın qeyd olunduğu
başqa ölkəsində qeydiyyatın bərpası üçün özdəlik yaratmır.
Ğ. Birincilikdən alınan üstünlüklər qeydiyyat üçün 4-cü maddədəki müddətə verilmiş ərizələr üçün
qeydiyyat, hətta, mənşə ölkəsində bu müddət keçdikdən sonra da həyata keçirilmiş olsa da belə yenə də
saxlanır.
6-sexıes maddəsi
(İşarələr: xidmət işarələri)
İttifaq ölkələri xidmət işarələrini mühafızə etməyə öhdələrinə götürürlər. Onlar bu işarələrin
qeydiyyatını nəzərdə tutmağa borclu deyillər.
6-serties maddəsi
(İşarələr: sahibkarın icazəsi olmadan onun agenti yaxud nümayəndəsi tərəfindən qeydiyyat)
(l) Əgər agent, yaxud İttifaq ölkələrindən birində olan işarə sahibinin nümayəndəsi sahibin icazəsi
olmadan şəxsən öz adından bir və ya bir neçə belə ölkədə bu işarənin qeydiyyata mane olan, yaxud onun
ləğv olunması hüququna malikdir, ya da bu ölkənin qanunvericiliyi icazə verirsə və agent yaxud nümayəndə
özlərinin hərəkətini doğruldan sübutlar təqdim edə bilmirlərsə qeydiyyatı öz xeyrinə çevirib rəsmiləşdirə
bilər.
(2) İşarə sahibi (1) bəndi ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində agent, yaxud nümayəndə tərəfindən
işarənin istifadə olunmasına, əgər o bu istifadə üçün razılıq verməmişsə, mane olmaq hüququna malikdir.
(3) İşarə sahibinin bu maddədə nəzərdə tutulmuş hüquqlardan istifadə etməsi üçün milli
qanunvericilik tərəfindən ədalətli müddət təyin oluna bilər.
7-ci maddə
(İşarələr: damğalanan məhsulun xarakteri)
(1) İttifaq ölkələri qeydiyyat üçün ərizələr qəbulunu və kollektivlərə məxsus bu kollektivlər
sənaye yaxud ticarət müəssisələrinə malik olmasalar da onların mövcudluğu mənşə ölkəsinin qanununa
zidd deyilsə, kollektiv işarələrin mühafızəsini öhdələrinə götürürlər.
(2) Hər bir ölkə kollektiv işarənin xüsusi mühafızə şərtlərini özü təyin edir və bu işarə ictimai
maraqlara zidd olarsa onun mühafızəsindən imtina edə bilər.
(3) Lakin belə işarələrin mühafızə üçün mövcudluğu mənşə ölkəsinin qanununa zidd olmayan bu
kollektiv mühafizə xahiş olunan ölkədə olmadığı, yaxud o bu ölkənin qanunvericiliyinə uyğun əsasda
olmadığı üçün rədd cavabı vermək olmaz.
8-ci maddə
(firma adları)
Firma adı məcburi ərizə vermə, yaxud qeydiyyat olmadan adın əmtəə nişanının hissəsi olmasından
asılı olmayaraq İttifaqın bütün ölkələrində mühafizə olunur.
9-cu maddə
(İşarələr, firma adları: qanunsuz olaraq əmtəə nişanı, yaxud fırma adı ilə təchiz olunmuş məhsulların idxal
prosesində həbsi)
(1) Əmtəə nişanı yaxud firma adı ilə qeyri-qanuni təchiz edilmiş hər hansı məhsul, bu məhsul
həmin işarə, yaxud firma adının qanuni mühafızə hüququ olan İttifaq ölkəsinə idxal prosesində həbs edilir.
(2) Məhsul qeyri-qanuni damğalama yerinə yetirildiyi ölkədə, yaxud onun idxal olunduğu
ölkələrdə də həbs olunur.
(3) Həbs prokurorluq, yaxud başqa hər hansı səlahiyyətli orqanın, yaxud fıziki ya hüquqi şəxs
olan maraqlı tərəfin tələbi ilə hər bir ölkənin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq yerinə yetirilir.
(4) Məhsul tranzitlə aparıldıqda hakimiyyət orqanları həbs etməyə borclu deyillər.
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(5) Ölkə qanunvericiliyi idxal prosesində həbs etməyə imkan vermirsə həbs idxalın qadağan
edilməsi, yaxud ölkə daxilində həbs ilə əvəz olunur.
(6) Ölkə qanunvericiliyi nə idxal prosesində həbsə, nə idxalın qadağan edilməsinə, nə da ölkə
daxilində həbs etməyə icazə vermirsə bu qanunvericilik uyğun istiqamətdə dəyişdirilənə kimi göstərilən
ölçülər elə hərəkət və vasitələrlə əvəz edilir ki, onların təciri ilə ölkə qanunu oxşar hallarda bu ölkə
vətəndaşlarının hüquqlarını təmin edə bilsin.
10-cu maddə
(Yalançı göstərişlər: məhsulların mənşəi, yaxud istehsalçının şəxsiyyəti haqqında və başqa hallarda
yalançı göstərişlərlə təchiz edilmiş məhsulların idxal prosesində həbsi)
(1) Bundan qabaqkı maddənin müddəaları məhsulların mənşəi, yaxud istehsalçının, sənayeçinin,
yaxud təcirin şəxsiyyətininin həqiqiliyi barədə düzünə, yaxud dolayı yolla yalan göstərişlərdən istifadə
edilən halda tətbiq edilir.
(2) İstehsalla, hazırlama ilə, yaxud məhsulu satmaqla məşğul olan və fiziki, yaxud hüquqi şəxs
olmasından asılı olmayaraq hər hansı istehsalçı, sənayeçi, yaxud tacir yalandan məhsulun mənşə yeri kimi
göstərilən yerdə, yaxud bu yerin olduğu rayonda, ya yalandan göstərilən ölkədə, ya da mənşə haqqında
yalan göstəriş tətbiq olunan ölkələ məskən salmışsa, maraqlı tərəf hesab olunur.
10 bıs maddəsi
(Qeyri-səmimi rəqabət)
(1) İttifaq ölkələri həmin İttifaqda iştirak edən ölkələrin vətəndaşları üçün qeyri-səmimi
rəqabətdən təsirli müdafiə təmin etməlidirlər.
(2) Sənaye və ticari işlərdə namusldu adətlərə zidd olan rəqabət aktı qeyri-səmimi rəqabət aktı
hesab olunur.
(3) məsələn, aşağıdakılar qadağan olunur:
1. müəssisə, məhsullar, yaxud rəqibin sənaye, yaxud ticari fəaliyyət baxımından hər hansı bir
üsulla qarışıqlıq yarada bilən fəaliyyətlər;
2. kommersiya fəaliyyətini yerinə yetirərkən müəssisəni, məhsulları, yaxud rəqibin sənaye,
yaxud ticarət fəaliyyətini hörmətdən sala bilən uydurma fikirlər;
3. kommersiya fəaliyyətini yerinə yetirərkən əmtəənin xarakteri, hazırlanma qaydası,
xüsusiyyətləri, işlətməyə yararlı olması, yaxud miqdarı baxımından cəmiyyəti çaşdıra bilən göstərişlər,
yaxud fıkirlərin istifadə edilməsi.
10 ter maddəsi
(Əmtəə nişanları, firma adları, uydurma göstərişlər, qeyri-səmimi rəqabət: müdafiə vasitələri, məhkəməyə
müraciət etmək hüququ)
(1) İttifaq ölkələri İttifaqın başqa ölkələrinin vətəndaşları üçün 9, 10 və 10 bıs
-cu maddələrində göstərilən fəaliyyətin qarşısını effektli almaq üçün qanuni vasitələr təmin etməyi
öhdələrinə götürür.
Bundan başqa onlar mövcudluğu ölkələrinin qanunları ilə ziddiyyət təşkil etməyən və marağı olan
sənayeçiləri, istehsalçıları, tacirləri təmsil edən ittifaq və birliklər üçün məhkəmə, yaxud inzibati orqanlar
vasitəsilə 9, 10 və 10bis-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərin baxılan ölkələrin ittifaq və
birlikləri üçün mühafizə xahiş edilən ölkənin qanunu çərçivəsində qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyi
öhdələrinə götürürlər.
11-ci maddə
(İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, əmtəə nişanları: müəyyən beynəlxalq sərgilərdə
müvəqqəti mühafizə)
(l) İttifaq ölkələri özlərinin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq rəsmi, yaxud rəsmi tanınmış
beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilən patent qabiliyyətli ixtiraların, faydalı modelləri, sənaye
nümunələrinin və həmçinin əmtəə nişanlarının məhsullar üçün olan müvəqqəti mühafizəsi təqdim edir.
(2) Təqdim edilən müvəqqəti mühafızə 4-cü maddədə göstərilən, müddətləri uzatmır.
Əgər sonra birincilik hüququ xahiş edilərsə hər ölkənin səlahiyyətli müəssisəsi müddəti məhsulun sərgiyə
qoyulduğu vaxtdan hesablaya bilər.
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(3) Hər bir ölkə nümayiş etdirilən predmetin və onun sərgiyə qoyulduğu tarixin eyniliyinin
sübutu üçün zəruri hesab etdiyi sənədləri tələb edə bilər.
12-ci maddə
(Sənaye mülkiyyəti işləri üçün xüsusi milli xidmətlər)
(l) İttifaqın hər bir ölkəsi sənaye mülkiyyəti işləri üzrə xüsusi xidmət və ictimaiyyətin ixtiralara
patentlər, faydalı modellər, sənaye nümunələri və əmtəə işarələri ilə tanış olmaq üçün mərkəzi saxlanc
yaratmağı öhdəsinə götürür.
(2) Bu xidmət rəsmi dövrü bülleten nəşr edir. O müntəzəm olaraq:
(a) patentlənmiş ixtiraların qısa adı ilə birlikdə verilən patent sahiblərinin familiyasını,
(b) patentlənmiş işarələrin reproduksiyalarını çap edir.
13-cü maddə
(İttifaqın məclisi)
(l)(a) İttifaq İttifaqın 13-cüdən 17-ciyə kimi olan maddələrilə bağlı olan ölkələrdən ibarət Məclisə
malikdir.
(b) Hər ölkənin hökuməti müavinlərə, məsləhətçilərə və ekspertlərə malik ola bilən bir nümayəndə
ilə təmsil olunur.
(s) Hər nümayəndəliyin xərcini onu təyin edən hökumət ödəyir.
(2)(a) Məclis:
(I) İttifaqın saxlanması və inkişafına və bu konvensiyanın tətbiqinə aid bütün məsələləri nəzərdən
keçirir;
(II) Dünya İntellektual mülkiyyət təşkilatını quran (sonra - "Təşkilat") konvensiya ilə nəzərdə
tutulmuş Beynəlxalq intellektual mülkiyyət bürosuna (sonra - "Beynəlxalq büro") yenidən müzakirə
etmənin hazırlanması münasibətilə göstərişlər verir və bu vaxt 13-cüdən 17-ciyə kimi maddələrlə bağlı
olmayan İttifaq ölkələrinin iradlarına lazım diqqət yetirir;
(III) Təşkilatın Baş Direktorunun İttifaqa aid hesabat və fəaliyyətini nəzərdən keçirir və təsdiq
edir və ona İttifaqın səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə lazım təlimatları verir;
(IV) Məclisin İcraiyyə Komitəsinin üzvlərini seçir;
(V) Özünün İcraiyyə Komitəsinin hesablarını nəzərdən keçirilə təsdiq edir, onun fəaliyyətini
bəyənir və həmçinin, ona təlimatlar verir;
(VI) Proqram təyin edir, İttifaqın ikiillik hesabatını qəbul edir və onun maliyyə hesabatlarını təsdiq
edir;
(VII) İttifaqın maliyyə reqlamentini təsdiq edir;
(VIII) İttifaqın məqsədlərini həyata keçirmək üçün zəruri hesab etdiyi ekspertlər komitələri və işçi
qruplar yaradır;
(IX) İttifaqın üzvü olmayan hansı ölkələrin və hansı hökumətlərarası və beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatlarının müşahidəçi kimi onun iclaslarına buraxıla biləcəyini təyin edir;
(X) 13-cüdən 17-ciyə kimi olan maddələrə düzəlişlər qəbul edir;
(XI) İttifaqın məqsədlərinə nail olmaq üçün istənilən başqa hərəkətləri həyata keçirir;
(XII) Bu Konvensiyadan çıxan bütün başqa funksiyaları yerinə yetirir;
(XIII) onun razılığı şərti ilə təşkilatı quran Konvensiyanın ona verdiyi hüquqları həyata keçirir.
(b) İdarəsini Təşkilat həyata keçirən başqa İttifaqlar üçün maraqlı olan məsələlər üzrə Məclis
Təşkilatın əlaqələndirmə Komitəsinin fıkrini dinlədikdən sonra qərar qəbul edir.
(3)(a) (b) altbəndinin tələblərini gözləmək şərtilə nümayəndə ancaq bir ölkəni təmsil edə bilər.
(b) Xüsusi sazişlə birləşib ümumi idarə təşkil edən İttifaq ölkələri diskussiya zamanı onlardan biri
ilə birgə təmsil oluna bilər. Göstərilən ümumi idarə ölkələrdən hər biri üçün 12-ci maddədə nəzərdə
tutulduğu kimi sənaye mülkiyyətinin xüsusi milli xidməti əhəmiyyətinə malik olur.
(4)(a) Məclis üzvü olan hər ölkə bir səsə malik olur.
(b) Məclis üzvləri ölkələrinin yarısı yetərsay təşkil edir.
(s) (b) altbəndinin tələbinə baxmayaraq hər hansı sessiyada təmsil olunan ölkələrin sayı yarıdan
azdırsa, lakin Məclis üzvlərinin sayının üçdə birinə bərabərdirsə, yaxud ondan çoxdursa o qərar qəbul edə
bilər. Bu zaman Məclisin öz prosedura qaydalarına aid qərarlardan başqa olan qərarları aşağıdan göstərilən
şərtlərə riayət olunduqda qüvvəyə minir. Beynəlxalq büro haqqında danışıq gedən qərarları Məclisin üzvü
olan, lakin onda iştirak etməyən ölkələrə göndərir və onları qərarlar göstərilən tarixdən hesablamaqla üç ay
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ərzində yazılı surətdə bu qərarların lehinə, əleyhinə olduqlarını, yaxud bitərəf qaldıqlarını bildirməyə dəvət
edir. Qoyulan müddət qurtardıqdan sonra bu üsulla səs verən, yaxud bitərəf qaldıqlarını bildirən ölkələrin
sayı sessiyanın özündə yerərsay üçün olan miqdara çatarsa belə qərarlar qüvvəyə minir, bu şərtlə ki, lazımi
çoxluq saxlanmış olsun.
(d) 17(2)-ci maddəsinin tələblərinə riayət edildikdə Məclis verilən səslərin üçdə ikisi çoxluğu ilə
öz qərarlarını qəbul edir.
(e) Bitərəf qalanların səsi hesaba alınmır.
(5)(a) (b) altbəndində nəzərdə tutulan halları çıxmaq şərtilə nümayəndə ancaq bir ölkənin adından
səs verə bilər.
(b) (3)(b) bəndində nəzərdə tutulan İttifaq ölkələri bir qayda olaraq çalışmalıdırlar ki, Məclisin
sessiyalarında öz xüsusi nümayəndəlikləri ilə təmsil olunsunlar. Əgər, son dərəcə müstəsna vəziyyətlərlə
bağlı olaraq göstərilən ölkələrdən hansısa öz xüsusi nümayəndəliyi ilə təmsil oluna bilmirsə onun ixtiyarı
var ki, bu ölkələrdən hansınasa öz adından səs vermək səlahiyyəti versin, bu şərtlə ki, bir nümayəndəlik
vəkalətnamə üzrə bir ölkə üçün səs verə bilər. Belə səlahiyyətlər dövlət başqanı, yaxud səlahiyyətli nazirin
imzaladığı sənədlə müəyyən olunur.
(6) Məclis üzvü olmayan İttifaq ölkələri onun iclaslarına müşahidəçi kimi buraxılır.
(7) (a) Məclis növbəti sessiyasına, müstəsna hallardan başqa, Təşkilatın Baş Məclisinin olduğu
yerdə və olduğu vaxtda baş Direktorun çağırışı ilə iki ildə bir dəfə çağırılır.
(b) Məclis özünün fövqəladə sessiyasına İcraiyyə komitəsinin, yaxud Məclis üzvləri olan ölkələrin
dördə birinin tələbi əsasında Baş direktorun çağırışı ilə toplanır.
(8) Məclis özünün rəsmi əməliyyat qaydalarını qəbul edir.
14-cü maddə
(İcraiyyə komitəsi)
(1) Məclisin icraiyyə komitəsi olur.
(2) (a) İcraiyyə komitəsi Məclis tərəfindən Məclis üzvləri olan ölkələrin sırasından seçilir.
Bundan əlavə, Təşkilatın ərazisində qərargah-mənzil yerləşən ölkə 16(7)(b) maddəsinin müddəaları
pozulmamaq şərtilə komitədə bir ex offısio yerə malik olur.
(b) İcraiyyə komitəsinin üzvü olan bir ölkənin hökuməti müavinləri, məsləhətçiləri və ekspertləri
ola bilən bir nümayəndə ilə təmsil olunur.
(s) Hər nümayəndəliyin xərcini onu təyin edən hökumət çəkir.
(3) İcraiyyə komitəsi üzvləri olan ölkələrin sayı Məclis üzvü olan ölkələrin dörddə birini təşkil
edir. Doldurma üçün yerlərin sayını təyin edərkən dördə böləndən sonra qalan qalıq nəzərə alınmır.
(4) Məclis İcraiyyə komitəsi üzvlərinin seçkisində ədalətli coğrafı paylanmaya və həmçinin,
İttifaqla münasibətdə bağlanmış xüsusi sazişlərin iştirakçıları olan ölkələrin İcraiyyə komitəsi üzvlərinin
sırasında olmaq zəruriliyinə diqqət verir.
(5)(a) İcraiyyə komitəsinin üzvləri öz vəzifələrini Məclisin onların seçildiyi sessiyasının
bağlanmasından Məclisin növbəti sessiyasının bağlanmasına kimi olan dövrdə yerinə yetirir.
(b) İcraiyyə komitəsinin üzvləri onların tərkibinin üçdə ikisini aşmamaq şərtilə yenidən seçilə
bilərlər.
(s) Məclis seçkilərin və İcraiyyə komitəsi üzvlərinin mümkün yenidən seçilməsinin ətraflı
qaydalarını müəyyən edir.
(6)(a) İcraiyyə komitəsi:
(I) Məclisin gündəliyinin layihəsini hazırlayır;
(II) Baş Direktorun İttifaqın ikiillik büdcəsi və proqramın layihəsinə aid hazırladığı təklifləri
Məclisə təqdim edir.
(III) (çıxarılıb);
(IV) özünün uyğun iradları ilə Baş Direktorun dövrü hesabatlarını və maliyyə təftişlərinin illik
aktlarını Məclisə təqdim edir;
(V) Məclisin qərarlarına uyğun olaraq və Məclisin iki növbəti sessiyaları arasında baş verən halları
nəzərə almaqla Baş Direktorun İttifaq məramnaməsini yerinə yetirməsi üçün lazımi tədbirləri görür.
(VI) Bu Konvensiyaya uyğun olaraq ona həvalə edilmiş bütün başqa vəzifələri yerinə yetirir.
(b) İcraiyyə komitəsi təşkilatın əlaqələndirmə Komitəsinin rəyini dinlədikdən sonra müdiriyyətini
Təşkilatın həyata keçirdiyi başqa İttifaqlar üçün maraqlı olan məsələlərlə əlaqədar qərarlar qəbul edir.
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(7)(a) Baş Direktorun çağırışı ilə İcraiyyə komitəsi ildə bir dəfə özünün, mümkün olduqda
təşkilatın əlaqələndirmə komitəsinin olduğu yerdə və olduğu vaxtda növbəti sessiyasına toplanır.
(b) İcraiyyə komitəsi ya Baş Direktorun şəxsi təşəbbüsü, ya Sədrin xahişi, ya da İcraiyyə komitəsi
üzvlərinin dörddə birinin təşəbbüsü ilə özünün fövqəladə sessiyasına toplanır.
(8)(a) İcraiyyə komitəsinin üzvü olan hər bir ölkə bir səsə malikdir.
(b) İcraiyyə komitəsi üzvləri olan ölkələrin yarısı yetərsayı təşkil edir.
(s) Qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
(d) Bitərəflərin səsi hesaba alınmır.
(e) Nümayəndə yalnız bir ölkəni edə və ancaq onun adından səs verə bilər.
(9) İcraiyyə komitəsinin üzvü olmayan İttifaq ölkələri onun iclaslarına müşahidəçi kimi buraxılır.
(10) İcraiyyə komitəsi özünün rəsmi əməliyyat qaydalarını qəbul edir.
15-ci maddə
(Beynəlxalq büro)
(1)(a) İttifaqın inzibatı vəzifələri ədəbi və bədii əsərlərin mühafızəsi üzrə Beynəlxalq mühafızə
vasitəsilə təsis edilmiş İttifaq Bürosu ilə birləşmiş İttifaq Bürosunun varisi olan Beynəlxalq büro tərəfindən
həyata keçirilir.
(b) Beynəlxalq büro, xüsusi olaraq, İttifaqın müxtəlif orqanlarının katibliyinin vəzifələrini də
yerinə yetirir.
(s) Təşkilatın Baş Direktoru İttifaqın vəzifəli şəxsidir və İttifaqı təmsil edir.
(2) Beynəlxalq büro sənaye mülkiyyətinin mühafızəsinə aid məlumatı toplayır və nəşr edir. İttifaqın
hər bir ölkəsi sənaye mülkiyyətinin mühafızəsinə aid hər qanunun mətnini və bütün rəsmi mətnləri
gecikmədən Beynəlxalq büroya göndərir. Bundan əlavə İttifaqın hər bir ölkəsi özünün sənaye mülkiyyəti
oblastındakı səlahiyyətli xidmətlərinin sənaye mülkiyyətinin mühafızəsinə bilavasitə aid olan və
Beynəlxalq büro özünün fəaliyyəti üçün faydalı hesab edə biləcəyi bütün nəşr məlumatlarını Beynəlxalq
büroya göndərir.
(3) Beynəlxalq büro aylıq jurnal nəşr edir.
(4) Beynəlxalq büro İttifaqın hər bir ölkəsinin sorğusu ilə sənaye mülkiyyətinin mühafızəsin
məsələləri üzrə məlumat verir.
(5) Beynəlxalq büro sənaye mülkiyyətinin mühafızəsini yüngülləşdirmək üçün tədqiqatlar aparır
və xidmətlər göstərir.
(6) Baş direktor və onun heyətdən təyin etdiyi hər bir üzv Məclisin İcraiyyə Komitəsinin,
ekspertlərin, yaxud işçi qrupun istənilən komitəsinin bütün iclaslarında səs hüququ olmadan iştirak edirlər.
Baş Direktor, yaxud onun heyətdən təyin etdiyi üzv öz vəzifə vəziyyətinə görə bu orqanların katibidirlər.
(7) (a) Beynəlxalq büro Məclisin göstərişləri əsasında və İcraiyyə komitəsi ilə əməkdaşlıq
şəraitində Konvensiyanın 13-cüdən 17-ciyə kimi maddələrində olmayan müddəaları dəyişdirmək üçün
konfranslar hazırlıyır.
(b) Beynəlxalq büro olan konfransların hazırlanması haqqında hökumətlərarası və beynəlxalq
qeyri-hökumət təşkilatları ilə məsləhətləşmələr apara bilər.
(s) Baş Direktor və onun təyin etdiyi şəxslər bu konfransların işində səs hüququ olmadan iştirak
edirlər.
(8) Beynəlxalq büro ona həvalə olunmuş istənilən digər məsələləri həll edir.
16-cı maddə
(Maliyyə)
(1)(a) İttifaq büdcəyə malikdir.
(b) İttifaqın büdcəsinə bilavasitə İttifaqın gəlirləri və xərcləri, onun xərclər büdcəsinə və İttifaq
üçün ümumi olan üzvlük haqqı və həmçinin uyğun hallarda Təşkilatın Konfransının büdcəsinə olan
ayırmalar daxildir.
(s) İttifaqlar üçün ümumi olan xərclərə müstəsna olaraq bu İttifaqa aid olan xərclər yox,
müdiriyyətini Təşkilatın həyata keçirdiyi eyni vaxtda bir, yaxud bir neçə İttifaqa aid olan xərclər daxildir.
Bu ümumi xərclərdə İttifaqın hissəsi onun həmin xərclərdəki marağı ilə müəyyən olunur.
(2) İttifaqın büdcəsi müdiriyyətini Təşkilatın həyata keçirdiyi başqa İttifaqların büdcələri ilə
əlaqələndirmənin tələblərini lazım dərəcədə nəzərə almaqla qəbul olunur.
(3) İttifaqın büdcəsi aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:
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(I) İttifaq ölkələrinin üzvlük haqqı;
(II) Beynəlxalq büronun İttifaqa aid xidmətlərinə görə olan rüsum və ödənclər;
(III) Beynəlxalq büronun İttifaqa aid çap işlərinin satılmasından və çap işinə olan hüququn
başqasına verilməsindən alınan gəlir;
(IV) Bəxşişlər, vəsiyyət olunmuş vəsaitlər və maliyyə yardımları;
(V) renta, faizlər və müxtəlif başqa gəlirlər.
(4)(a) İttifaqın hər bir ölkəsinin büdcəyə üzvlük haqqını ödəməsi onun müəyyən sinfə aid olması
ilə müəyyənləşir və o illik üzvlük haqqını aşağıda göstərilən üsulla təyin olunmuş vahidlərlə ödəyir:
I sinif
25
II sinif
20
III sinif
15
IV sinif
10
V sinif
5
VI sinif
3
VII sinif
1
(b) Hər bir ölkə, əgər bunu əvvəldə etməyibsə, ratifikasiya fərmanını, yaxud qoşulma aktını
saxlamağa verərkən arzu etdiyi aid olma sinfini dəyişə bilər. Əgər ölkə aşağı sinfı seçirsə, o bu barədə
Məclisin növbəti sessiyasında elan verməlidir. Belə dəyişiklik göstərilən sessiyadan sonra gələn təqvim
ilinin əvvəlindən qüvvəyə minir.
(s) Hər ölkənin üzvlük haqqı məbləğinin bütün ölkələrin İttifaq büdcəsinə olan üzvlük haqlarının
ümumi məbləğinə nisbəti bu məbləğdəki vahidlərin sayının üzvlük haqqı ödəyən ölkələrin miqdarındakı
vahidlərin sayına nisbəti kimdir.
(d) Üzvlük haqqı hər il yanvarın birində ödənir.
(e) Üzvlük haqqı üzrə borcu onun əvvəlki iki tam il üçün ödəməli olduğu məbləğə bərabər və
ondan artıq olan ölkə İttifaqın onun üzvü olduğu bütün orqanlarında səs hüququnu itirir. Lakin bu
orqanlardan hər biri belə ölkəyə onun ödəncinin vaxtının etməsinin müstəsna və labud səbəblərdən baş
verdiyinə inandığı müddətdə həlledici səslə iştirakına icazə verir.
(f) Büdcə yeni maliyyə dövrünün əvvəlinə kimi qəbul edilməzsə maliyyə reqlamenti ilə nəzərdə
tutulduğu kimi büdcə əvvəlki il səviyyəsində fəaliyyət göstərir.
(5) İttifaq adından Beynəlxalq büronun təqdim etdiyi xidmətlərə görə çatası rüsum və ödənclərin
miqdarı bu barədə Məclisə və İcraiyyə komitəsinə məlumat verən Baş Direktor tərəfindən müəyyən olunur.
(6)(a) İttifaq onun hər ölkəsinin verdiyi birdəfəlik ödəncdən təşkil olunan dövriyyə vəsaiti fonduna
malikdir. Dövriyyə vəsaiti fondunun kafı olmadığı məlum olarsa Məclis onun artırılması məsələsini həll
edir.
(b) Xatırladılan fonda hər ölkənin ilkin ödənişi, yaxud bu fondu artırmaq üçün onun hissəsi fond
təşkil olunan, ya onun artırılması haqqında qərar qəbul olunan il həmin ölkənin üzvlük haqqında
mütənasibdir.
(s) Bu nisbət və ödəncin şərtləri Baş Direktorun təklifı ilə təşkilatın əlaqələndirmə komitəsinin
fikrini dinlədikdən sonra Məclis tərəfindən müəyyən edilir.
(7)(a) Təşkilatın ərazisində mənzil-qərargahı olan ölkə il mənzil-qərargah haqqında bağlanan
sazişdə nəzərə tutulur ki, dövri vəsaitlər fondu kafı olmayan hallarda həmin ölkə avanslar verir. Bu
avansların məbləği və onların verildiyi şərtlər hər bir halda belə ölkə ilə Təşkilat arasında xüsusi sazişin
mövzusu olur. Belə ölkə nə qədər ki, avans vermək öhdəliyi ilə bağlıdır o öz mövqeyinə görə İcraiyyə
Komitəsində bir yerə malik olur.
(b) Həm (a) altbəndində göstərilən ölkə, həm də Təşkilat yazılı xəbərdarlıqla avans vermək
haqqında öhdəliyi etibarsız elan etmək hüququna malikdir. Öhdəliyi etibarsız elan etmək hüququna
malikdir. Öhdəliyi etibarsız elan etmə xəbərdarlıq olan il qurtardıqdan üç il sonra qüvvəyə minir.
(8) Maliyyə təftişi maliyyə reqlamentinin qaydalarına əsasən İttifaqın bir, yaxud bir neçə ölkəsi, ya
da özlərinin razılığı ilə Məclis tərəfindən təyin olunmuş kənar müfəttişlər tərəfindən aparılır.
17-ci maddə
(13-17-ci maddələrə olan düzəlişlər)
(1) 13, 14, 15, 16-cı və bu maddəyə olan düzəlişlər haqqında təkliflər Məclis üzvü olan hər bir
ölkə İcraiyyə komitəsi, yaxud Baş Direktor tərəfindən verilə bilər. Bu təkliflər Baş Direktor tərəfindən
Məclis üzvü olan ölkələrə onların Məclis tərəfındən baxılmasına ən azı altı ay qalmış göndərilir.
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(2) (1) bəndində göstərilmiş maddələrə olan hər hansı bir düzəlişin Məclis tərəfindən qəbul
olunması üçün verilmiş səslərin dörddə üç çoxluğu tələb olunur; lakin 13-cü maddə və bu bəndə olan
düzəliş verilən səslərin beşdə dörd çoxluğu ilə qəbul olunur.
(3) (1) bəndində nəzərdə tutulmuş maddələrə olan hər hansı düzəliş onun hər ölkənin konstitusiya
prosedurası əsasında həyata keçirilmiş bu düzəliş qəbul olunmuş vaxt Məclisin üzvü olan ölkələrin dörddə
üçündə Baş Direktor tərəfindən alındıqdan bir ay sonra qüvvəyə minir. Bu yolla göstərilən maddələrə qəbul
edilmiş hər hansı düzəliş qüvvəyə minərkən Məclis üzvü olan bütün ölkələr, yaxud bu tarixdən sonra onun
üzvü olan ölkələr üçün məcburidir; lakin İttifaq ölkələrinin maliyyə öhdəliklərini artıran hər hansı düzəliş
ancaq bu düzəlişi qəbul etdikləri barədə xəbər verən ölkələr üçün məcburidir.
18-ci maddə
(1-12 və 18-30-cu maddələrə yenidən baxılması)
(1) İttifaq sistemini təkmilləşdirmək üçün olan dəyişikləri ona daxil etmək üçün bu Konvensiyaya
yenidən baxıla bilər.
(2) Bu məqsədlə İttifaq ölkələrində həmin ölkələrin nümayəndələrinin növbə ilə konfransları
keçirilir.
(3) 13-17-ci maddələrinə olan düzəlişlər 17-ci maddənin şərtlərinə əsasən tənzim olunur.
19-cu maddə
(Xüsusi sazişlər)
Nəzərdə tutulur ki, bu konvensiyanın müddəalarına zidd olmamaq şərtilə İttifaq ölkələrinin öz
aralarında sənaye mülkiyyətinin mühafızəsi üzrə xüsusi sazişlər bağlamaq hüququ var.
20-ci maddə
(İttifaq ölkələri tərəfindən təsdiq etmə, yaxud qoşulma; qüvvəyə minmə)
(1) (a) Bu aktı imzalayan hər bir İttifaq ölkəsi onu təsdiq edə bilər, yaxud onu imzalayıbsa ona
qoşula bilər. Təsdiq fərmanı və qoşulma haqqında akt saxlanmaq üçün baş Direktora təhvil verilir.
(b) İttifaqın hər bir ölkəsi özünün təsdiq fərmanı, yaxud qoşulma aktında elan edə bilər ki, təsdiq
etmə, yaxud qoşulma
(1) 1-12-ci maddələrə, yaxud
(II) 13-cü maddələrə aid olmur.
(s) İttifaqın hər hansı ölkəsi (b) altbəndinə əsasən orada göstərilən iki qrup maddələrdən birini öz
təsdiqindən, yaxud qoşulmasından çıxarıbsa sonralar, istənilən vaxt o təsdiqinin, yaxud qoşulmasının bu
qrup maddələrə aid etməsi haqqında bəyanat verə bilər. Belə bəyanat saxlanmaq üçün Baş Direktora verilir.
(2)(a) 1-12-ci maddələr İttifaqın təsdiq etmə fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktı saxlanmağa
təhvil verən və (1) (b) (1) bəndinin nəzərdə tutduğu bəyanatı elan etməmiş onuncu təsdiqetmə fərmanını,
yaxud qoşulma aktını üç aydan sonra saxlanmağa verən birinci on ölkəsilə münasibətdə qüvvəyə minir.
(b) 13-17-ci maddələr İttifaqın təsdiqetmə fərmanlarını, yaxud qoşulma haqqında aktları
saxlanmağa verən və (l)(b)(1) bəndi ilə nəzərdə tutulmuş bəyanatı elan etmədən onuncu təsdiqetmə
fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktı üç aydan sonra saxlanmağa verən birinci on ölkə üçün qüvvəyə
minir.
(s) (1)(b)(1) və (II) bəndində nəzərdə tutulmuş iki qrup maddələrin (a) və (b) altqrupların
müddəalarına əsaslanaraq və həmçinin (1) (b) bəndinin müddəalarını gözləməklə ilk dəfə qüvvəyə minmək
şərtilə 1-17-ci maddələri İttifaqın təsdiqetmə fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktı saxlanmağa verən
(a) və (b) altbəndlərində göstərilən ölkələr istisna olmaqla və həmçinin (1) (s) bəndinə uyğun olaraq baş
Direktor tərəfindən xəbərdarlıq tarixindən üç ay sonra sənədi saxlanmağa vermək haqqında ərizə verən,
əgər verilən fərmanda, aktda, yaxud ərizədə daha uzaq tarix göstərilməyibsə, hər hansı ölkəsinə nəzərən
qüvvəyə minir. Axırıncı halda bu akt bu ölkə ilə münasibətdə bu üsul ilə göstərilən tarixdə qüvvəyə minir.
(3) İttifaqın təsdiq fərmanını, yaxud qoşulma haqqında sənədi saxlanmağa verən hər hansı ölkəsi
ilə münasibətdə 18-30-cu maddələr (1) (b) bəndində nəzərdə tutulmuş maddələr qrupundan hər birisinin
(2)(a), yaxud (s) bəndinə uyğun olaraq bu ölkəyə qüvvəyə minəcəyi tarixdən daha tez qüvvəyə minir.
21-ci maddə
(İttifaq üzvü olmayan ölkələrin birləşməsi; qüvvəyə minmə)
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(l) İttifaqın üzvü olmayan hər hansı ölkə bu Akta qoşula və bununla da İttifaqın üzvü ola bilər.
Qoşulma haqqında Aktlar saxlanmaq üçün Baş Direktora verilir.
(2) (a) İttifaqın üzvü olmayan və özünün qoşulma haqqında aktını saxlanmaq üçün bu Aktın
müddəalarının qüvvəyə minməsindən bir ay, yaxud daha artıq qabaq verən hər hansı ölkəyə münasibətdə
bu Akt, əgər qoşulma haqqında olan aktda daha gec tarix göstərilməyibsə, həmin müddəalar 20 (2) (a),
yaxud (b) maddəsinə uyğun olaraq qüvvəyə mindiyi tarixdən qüvvəyə minir.
Lakin:
(I) Əgər 1-12-ci maddələr həmin tarixə kimi qüvvəyə minməyiblərsə belə ölkə həmin müddəalar
qüvvəyə minənə kimi olan dövrdə və onların əvəzində Lissabon Aktının 1-12-ci maddələri ilə bağlı
olacaqdır;
(II) Əgər 13-17-ci maddələr həmin tarixə kimi qüvvəyə minməyiblərsə belə ölkə həmin
müddəalar qüvvəyə minənə kimi olan dövrdə və onları əvəzində Lissabon Aktının 13 və 14(3), (4) və (5)
maddələri ilə bağlı olacaqdır.
Əgər ölkə qoşulma haqqında olan aktda daha gec tarix göstərirsə bu Akt həmin ölkə üçün göstərilən
tarixdən qüvvəyə minir.
(b) Qoşulma haqqında öz aktını maddələr qrupunun qüvvəyə minməsindən sonrakı, yaxud onu bir
aydan az müddətə qabaqlayan tarixdə saxlanmağa verən bu Aktın İttifaq üzvü olmayan hər hansı ölkə üçün
bu Akt, (a) altbəndinin müddəalarını gözləmək şərtilə o ölkənin qoşulması haqqındakı aktda daha gec tarix
göstərilməyibsə Baş Direktor tərəfindən xəbərdarlıq edildikdən üç aydan sonra qüvvəyə minir. Axırıncı
halda bu Akt bu ölkə ilə münasibətdə bu cür təyin olunmuş tarixdə qüvvəyə minir.
(3) İttifaq üzvü olmayan və qoşulma haqqında aktı tam həcmdə, yaxud bu tarixdən bir aydan az
müddətə bu Akt qüvvəyə minəndən sonra saxlanmağa verən hər hansı ölkə ilə münasibətdə bu Akt həmin
ölkənin qoşulması haqqında Baş Direktor tərəfindən xəbərdarlıq edildikdən, əgər qoşulma haqqında aktda
daha gec tarix göstərilməyibsə, üç ay sonra qüvvəyə minir. Axırıncı halda bu Akt həmin ölkə üçün bu üsulla
göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.
22-ci maddə
(Təsdiq etmə, yaxud qoşulmanın nəticələri)
20 (1) və 28 (2) maddələrində göstərilən istisnaları nəzərə almamaq şərtilə təsdiq etmə, yaxud
qoşulma avtomatik olaraq bu Akt ilə qoyulmuş bütün müddəaların tanınması və üstünlüklərin alınmasına
gətirib çıxarır.
23-cü maddə
(Əvvəlki Aktlara qoşulma)
Ölkə bu Akt tam həcmdə qüvvəyə minəndən sonra bu konvensiyanın əvvəlki Aktlarına qoşula
bilməz.
24-cü maddə
(Ərizələr)
(l) Hər hansı ölkə özünün təsdiq etmə fərmanında, yaxud qoşulma haqqında olan aktında, yaxud
sonrakı istənilən vaxtda Baş Direktora bu Konvensiyanın ərizədə, yaxud xəbərdarlıqda göstərilən bütün,
yaxud bəzi ərazilərə onların beynəlxalq vəziyyətləri üçün məsuliyyət daşımaqla tətbiq olunması haqqında
yazılı xəbərdarlıq göndərə bilər.
(2) Belə bəyanat verən, yaxud belə xəbərdarlıq edən hər hansı ölkə istənilən vaxt Baş Direktora
bu Konvensiyanın bu ərazilərdən hamısına, yaxud bəzisinə tətbiqinin dayandırılması barədə xəbər göndərə
bilər.
(3) (a) (1) bəndinə uyğun edilən hər hansı bir bəyanat təsdiq etmə, yaxud qoşulma qüvvəyə minən
tarixdən qüvvəyə minir və onlar haqqında olan sənədlər bu bəyanatı özündə əks etdirir. Xatırladılan bənd
üzrə göndərilən hər hansı xəbərdarlıq onun haqqında Baş Direktor tərəfindən məlumat verildikdən üç ay
sonra qüvvəyə minir.
(b) (2) bəndi ilə göndərilən hər hansı xəbərdarlıq Baş Direktorun onu qəbul etməsindən on iki ay
qüvvəyə minir.
25-ci maddə
(Konvensiyanın milli çərçivələrdə tətbiqi)
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(1) Bu müşahidə iştirakçısı olan hər ölkə öz Konstitutsiyası əsasında bu Konvensiyanın tətbiqini
təmin edən zəruri tədbirlər qəbul etməyi öhdəsinə götürür.
(2) Hər ölkənin təsdiq etmə fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktı saxlanmağa verən anda
özünün daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək imkanına
malik olduğu nəzərdə tutulur.
26-cı maddə
(Ləğv etmə)
(1) Bu Konvensiya müddəti məhdudlaşdırmadan təsir edir.
(2) İstənilən ölkə Baş Direktora göndərdiyi xəbərdarlıqla bu Aktı ləğv edə bilər. Bu ləğv etmə
həm də bütün əvvəlki Aktların ləğv edilməsindir, onu yerinə yetirən ölkəyə aiddir və eyni zamanda İttifaqın
başqa ölkələri Konvensiya qüvvədə qalır və yetirilməlidir.
(3) Ləğv etmə Baş Direktor tərəfindən xəbərdarlığın olmasından bir il sonra qüvvəyə minir.
(4) Bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş ləğv etmə hünunu heç bir ölkə tərəfindən onun İttifaqın üzvü
olmasından hesablamaqla beş il ərzində istifadə edilə bilməz.
27-ci maddə
(Əvvəlki Aktların tətbiqi)
(1) Bu Akt tətbiq olunduğu ölkələr arasındakı münasibətlərdə və tətbiq olunduğu dərəcədə 20
mart 1883-cü ildə Paris Konvensiyasının və onun sonrakı yenidən müzakirəsini əvəz edir.
(2) (a) Bu Aktın tətbiq olunmadığı yaxud yarımçıq tətbiq olunduğu ölkələrə 31 oktyabr 1958-ci
il Lissabon Aktı tətbiq olunur və bu halda axırıncı ya tam həcmdə, ya da (1) bəndinə əsasən bu Aktın onu
əvəz etmədiyi hüquqlarda qüvvədə qalır.
(b) Bərabər surətdə olmaqla nə bu Akt, nə onun hər hansı bir hissəsi, nə Lissabon Aktı tətbiq
olunmadığı ölkələr üçün 2 iyun 1934-cü il London Aktı, ya tam həcmdə, ya da (1) bəndinə əsasən bu Aktın
onu əvəz etmədiyi hüdudlarda qüvvədə qalır.
(s) Bərabər surətdə olmaqla nə bu Akt, nə onun hər hansı bir hissəsi, nə Lissabon Aktı və nə də
London Aktının tətbiq olunmadığı ölkələr üçün 6 noyabr 1925-ci il Haaqa Aktı ya tam həcmdə, ya da (1)
bəndinə əsasən bu Aktın onu əvəz etmədiyi hüdudlarda qüvvədə qalır.
(3) İttifaqın üzvü olmayan və bu Akta qoşulan ölkələr bu Aktın tərəfı olmayan, yaxud bu Aktın
tərəfı olmaqla 20 (I) (v) (I) maddəsinə əsasən İttifaqın bəyanat verən hər hansı ölkəsi ilə münasibətdə bu
Aktı tətbiq edirlər. Belə ölkələr xatırladılan İttifaq ölkəsinin onlarla münasibətdə axırıncıdan əvvəl gələn
Aktın müddəalarını tətbiq etmək hüququnu tanıyırlar. Həmin ölkə bu Aktın tərəfı olmalıdır.
28-ci maddə
(Mübahisələrin həlli)
(l) İttifaqın iki, yaxud bir neçə ölkəsi arasında da bu Konvensiyanın izahı, yaxud tətbiqində
danışıqlarla həll edilə bilməyən mübahisə yarandıqda, əgər göstərilən ölkələr mübahisəni başqa yolla həll
etmək üçün razılığa gələ bilməsələr həmin ölkələrdən biri bu işi məhkəmənin nizamnaməsinə uyğun olaraq
ərizə təqdim etməklə Beynəlxalq məhkəməyə verir.
Ərizəni verən ölkə məhkəməyə baxılmağa verilən mübahisə haqqında Beynəlxalq büroya məlumat
verməlidir. Beynəlxalq büro bu barədə İttifaqın başqa ölkələrinə məlumat verməlidir.
(2) Bu Aktın imzalanması, yaxud təsdiq etmə fərmanını, yaxud qoşulma haqqında aktı
saxlanmağa verilən vaxt istənilən ölkə üçün (1) bəndinin müddəaları ilə bağlı olmadığını elan edə bilər. (1)
bəndinin müddəaları bu ölkə və İttifaqın digər ölkələri arasındakı mübahisələrdə rol oynayır.
(3) (s) bəndinin müddəalarına görə bəyanat vermiş hər hansı ölkə Baş Direktora göndərilmiş
xəbərdarlıqla bu bəyanatı geri qaytara bilər.
29-cu maddə
(İmzalama, dillər, depozitarinin funksiyaları)
(1)(a) Bu Akt fransız dilində bir nüsxədə imzalanır və saxlanmaq üçün İsveç hökumətinə təhvil
verilir.
(b) Rəsmi mətnlər marağı olan hökumətlərlə məsləhətləşmədən sonra Baş Direktor tərəfindən
ingilis, ispan, italyan, portəgiz və rus və Məclisin təyin etdiyi digər dillərdə tərtib edilir.
(s) Müxtəlif mətnlərin oxunuşunda fıkir ayrılığı olarsa fransız mətninə üstünlük verilir.
2662

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

(2) Bu Akt imzalanmaq üçün 1968-ci ilin 13 yanvardan etibarən Stokholmda açıqdır.
(3) Baş Direktor bu Aktın imzalanmış mətninin İsveç hökuməti tərəfindən lazımi şəkildə təsdiq
edilmiş iki surətini İttifaqın bütün ölkələrinin hökumətlərinə və sorğu əsasında hər hansı başqa ölkənin
hökumətinə göndərir.
(4) Baş Direktor bu Aktı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan keçirir.
(5) Baş Direktor İttifaqın bütün ölkələrinin hökumətlərinə imzalanmalar, təsdiq etmə fərmanı və
qoşulma haqqında aktların saxlanmağa verilməsi, 20 (1) (s) maddəsi üzrə edilmiş, yaxud bu sənədlərdəki
bəyanatlar, bu Aktın istənilən müddəalarının qüvvəyə minməsi, ləğvetmə və 24-cü maddəyə uyğun
göndərilmiş xəbərdarlıqlar haqqında məlumat verir.
30-cu maddə
(Keçid müddəaları)
(l) Birinci Baş Direktor vəzifəyə başlayana kimi Təşkilatın Beynəlxalq Bürosu, yaxud Baş
Direktora bu Aktda olan istinad İttifaq Bürosu, yaxud uyğun olaraq onun Direktorunda olan istinad kimi
hesab olunur.
(2) 13-17-ci maddələrlə bağlı olmayan İttifaq ölkələri Təşkilatı yaradan Konvensiyanın qüvvəyə
minməsindən sonrakı beş il ərzində, onlar arzu edələbrsə, bu Aktın 13-17-ci maddələri ilə bağlı ölkələr kimi
onların imkan verdiyi hüquqlarda istifadə edə bilərlər. Bu hüquqlardan istifadə etmək istəyən hər bir ölkə
bu məqsədlə Baş Direktora yazılı xəbərdarlıq göndərir. Bu xəbərdarlıq alınan tarixdən fəaliyyətə başlayır.
Belə ölkələr göstərilən müddət bitənə kimi Məclisin üzvü hesab olunurlar.
(3) İttifaqın bütün ölkələri Təşkilatın üzvü olana kimi Təşkilatın Beynəlxalq bürosu həmçinin
İttifaq Bürosu, Baş Direktor isə bu Büronun Direktoru kimi fəaliyyət göstərir.
(4) İttifaqın bütün ölkələri Təşkilatın üzvü olan kimi İttifaq Bürosunun hüquqları, vəzifələri və
əmlakı Təşkilatın Beynəlxalq bürosuna keçir.
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«Milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi haqqında» Konvensiyanın
təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına
baxaraq qərara alır:
1. «Milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi haqqında» 1994-cü il oktyabrın
21-də Moskva şəhərində imzalanmış Konvensiya Azərbaycan Respublikasının ona dair xüsusi rəyi nəzərə
alınmaqla təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu qərardan irəli gələn məsələlərin
həllini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi göstərilən Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
aktı Belarus Respublikasının hökumətinə (depozitariyə) göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 12 sentyabr 1995-ci il.
№ 1103.
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Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin «Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquq
münasibətləri və hüquqi yardım haqqında» Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına
baxaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin «Mülki, ailə və
cinayət işləri üzrə hüquq münasibətləri və hüquqi yardım haqqında» 1993-cü il yanvarın 22-də Minsk
şəhərində bağladığı Konvensiyaya qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu qərarın həyata keçirilməsi üçün
müvafiq tədbirlər görsün.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının göstərilən
Konvensiyaya qoşulması barədə aktı Belarus Respublikasının hökumətinə (depozitariyə) göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 1 sentyabr 1995-ci il.
№ 1098.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının «Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında» Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının «Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin
bütün formalarının ləğv olunması haqqında» 18 dekabr 1979-cu il tarixli Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu
qərarın həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görsünlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının göstərilən
Konvensiyaya qoşulması barədə aktı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 30 iyun 1995-ci il.
№ 1074.
Qadınlara qarşı ayrı - seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
Konvensiya
Baş Məclisin 34 /180 saylı 18 dekabr 1979-cu il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş, imzalanmaq,
təsdiq edilmək və qoşulmaq üçün açıqdır
QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ: 27(1)-ci maddəyə müvafiq olaraq 3 sentyabr 1981-ci il
B u K o n v e n s i y a n ı n i ş t i r a k ç ı d ö v l ə t l ə r i,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin əsas insan hüquqlarına, insan şəxsiyyətinin ləyaqətinə
və dəyərinə, kişilərdə qadınların hüquq bərabərliyinə inamını bir daha təsdiq etdiyini n ə z ə r ə a l a r a
q,
İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin ayrı-seçkiliyik yolverilməzliyini təsdiq etdiyini,
bütün insanların ləyaqət və hüquqca azad və bərabər doğulduğunu elan etdiyini və hər hansı fərq, o
cümlədən cinsə görə fərq qoyulmadan onun elan etdiyi bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalı olduğunu
n ə z ə r ə alaraq,
insan hüquqları haqqında Beynəlxalq paktların üzv-dövlətlərin üzərinə kişi və qadınların bütün
iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və siyasi hüquqlardan istifadə etməkdə hüquq bərabərliyini təmin etmək
vəzifəsi qoyduğunu n ə z ə r ə a l a r a q,
kişi və qadınların hüquq bərabərliyinə yardım göstərmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
və ixtisaslaşdırılmış idarələrin himayəsi altında bağlanmış beynəlxalq konvensiyaları n ə z ə r ə a l a r a
q,
həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ixtisaslaşdırılmış idarələrin kişi və qadınların hüquq
bərabərliyinə yardım göstərmək məqsədilə qəbul etdikləri qətnamə, bəyannamə və tövsiyələri n ə z ə r
ə alaraq,
bütün bu müxtəlif sənədlərə baxmayaraq, yenə də əvvəlki kimi qadınlar barəsində xeyli dərəcədə
ayrı-seçkiliyin mövcudluğundan n a r a h a t o l a r a q,
qadınlara ayrı-seçkilik qoyulmasının hüquq bərabərliyi və insan ləyaqətinə hörmət prinsipini
pozduğunu, qadınların öz ölkəsinin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında kişilərlə bərabər iştirakına
əngəl törətdiyini, ailənin və cəmiyyətin rifahının yüksəlişinə mane olduğunu, qadınların öz ölkəsinə və
bəşəriyyətə xidmət etmək imkanlarının tam açılmasını daha da çətinləşdirdiyini x a t ı r l a d a r a q,
yoxsulluq şəraitində qadınların ərzaq əldə etmək, səhiyyə xidməti, təhsil, peşə hazırlığı, işə
düzəlmək, eləcə də digər tələbatlarını ödəmək imkanlarının daha az olmasından n a r a h a t l a n a r a q,
bərabərliyə və ədalətə əsaslanan yeni beynəlxalq iqtisadi nizamın bərqərar olmasının kişi və qadınlar
arasında bərabərliyə əhəmiyyətli kömək göstərəcəyinə ə m i n o l a r a q,
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aparteidin, irqçilik, irqi ayrı-seçkilik, müstəmləkəçilik, yeni müstəmləkəçilik, təcavüz, xarici işğal,
ağalıq və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağın bütün formalarının ləğv edilməsinin kişi və qadınların
hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olduğunu q e y d e d ə r ə k,
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinin, beynəlxalq gərginliyin azaldılmasının,
sosial və iqtisadi sistemlərindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərin qarşılıqlı əməkdaşlığının, ciddi və təsirli
beynəlxalq nəzarət altında ümumi və tam, xüsusilə nüvə silahları sahəsində, tərksilahın, ölkələr arasında
münasibətlərdə ədalət, bərabərlik və qarşılıqlı fayda prinsiplərinin bərqərar olmasının, əcnəbi və
müstəmləkə ağalığı və xarici işğal altında olan xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata
keçirilməsinin, eləcə də, dövlətlərin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin sosial
tərəqqiyə və inkişafa kömək edəcəyini və nəticə etibarilə kişilərlə qadınlar arasında tam bərabərlik əldə
olunmasına imkan yaradacağını q e y d e d ə r ə k,
ölkələrin tam inkişafının, bütün dünyanın rifahının və sülh işinin qadınların bütün sahələrdə kişilərlə
bərabər maksimal iştirakını tələb etdiyinə ə m i n o l a r a q,
qadınların ailənin rifahı və cəmiyyətin inkişafına verdiyi, indiyədək tam etiraf olunmamış töhfələrin
əhəmiyyətini, analığın sosial əhəmiyyətini və hər iki valideynin ailədə və övladlarının tərbiyəsində rolunu
n ə z ə r ə a l a r a q,
qadınların nəslin davam etdirilməsindəki rolunun ayrı-seçkiliyə səbəb olmalı olmadığını belə ki,
uşaqların tərbiyəsi kişi və qadınların, eləcə də bütövlüklə cəmiyyətin birgə məsuliyyətini tələb edir - d ə r
k edərək,
kişi və qadınlar arasında tam bərabərliyə nail olmaq üçün kişilərin, eləcə də qadınların cəmiyyətdə
və ailədə ənənəvi rolunu dəyişdirməyin zəruri olduğunu y a d d a s a x l a y a r a q,
qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi haqqında Bəyannamədə elan edilmiş prinsipləri
həyata keçirmək və bu məqsədlə belə ayrı-seçkiliyin bütün forma və təzahürlərini ləğv etmək üçün bütün
zəruri tədbirləri görmək ə z m i i l ə
aşağıdakılar barəsində r a z ı l a ş d ı l a r:
I HİSSƏ
Maddə 1
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün qadınlar barəsində ayrı-seçkilik anlayışı qadınların ailə
vəziyyətlərindən asılı olmayaraq, kişi və qadınların hüquq bərabərliyi əsasında insan hüquqlarının və siyasi,
iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və hər hansı digər sahələrdə əsas azadlıqların zəiflədilməsinə, yaxud
tanınmasını, qadınların onlardan istifadə etməsini, yaxud onları həyata keçirməsini heçə endirməyə
yönəldilmiş cinsi əlamətə görə hər hansı fərqləndirmə, istisna, yaxud məhdudiyyət deməkdir.
Maddə 2
İştirakçı-dövlətlər qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin bütün formalarını məhkum edir və təxirə
salınmadan bütün müvafiq vasitələrlə qadınlar barədə ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi siyasəti yeritməyi
razılaşır, bu məqsədlə aşağıdakıları öhdələrinə götürürlər:
a) kişi və qadınların hüquq bərabərliyini öz milli konstitusiyalarına və digər müvafiq
qanunvericiliklərinə daxil etmək, əgər bu, indiyə qədər edilməyibsə, bu prinsipin qanunun və digər müvafiq
vasitələrin köməyi ilə praktik olaraq həyata keçirilməsini təmin etməyi;
b) lazım olan yerlərdə qadınlar barəsində hər cür ayrı-seçkiliyi qadağan edən müvafiq qanunvericilik
tədbirləri və digər tədbirlər görməyi;
c) qadınların hüquqlarının kişilərlə bərabər əsasda hüquqi müdafiəsini bərqərar etmək və səlahiyyətli
milli məhkəmələrinin və digər dövlət idarələrinin köməyi ilə qadınların bütün ayrı-seçkilik hərəkətlərindən
təsirli müdafiəsini təmin etməyi;
d) qadınlar barəsində hər hansı ayrı-seçkilik hərəkətlərindən, yaxud fəaliyyətindən imtina etməyi,
dövlət orqanlarının və idarələrinin bu təəhhüdə müvafiq hərəkət etməsinə təminat verməyi;
e) qadınlar barəsində hər hansı bir şəxs, təşkilat, yaxud müəssisə tərəfindən ayrı-seçkiliyin ləğv
edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görməyi;
f) qadınlar barəsində ayrı-seçkilik demək olan qüvvədəki qanunların, qərarların, adətlərin və
təcrübənin dəyişdirilməsi, yaxud ləğv edilməsi üçün bütün tədbirləri, qanunvericilik tədbirləri daxil
olmaqla, görməyi;
g) özünün cinayət qanunvericiliyində qadınlar barəsində ayrı-seçkilik sayıla bilən bütün
müddəalarını ləğv etməyi.
Maddə 3
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İştirakçı-dövlətlər, bütün sahələrdə, o cümlədən, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni sahələrdə
qadınların insan hüquqlarını və əsas azadlıqları kişilərlə rəhbər əsasda həyata keçirmələrinə və onlardan
istifadə etmələrinə təminat vermək üçün onların hərtərəfli inkişafını və tərəqqisini təmin edən bütün
müvafiq tədbirləri, qanunvericilik tədbirləri daxil olmaqla, qəbul edirlər.
Maddə 4
1. İştirakçı-dövlətlərin kişilərlə qadınlar arasında faktik bərabərliyin bərqərar olmasının
sürətləndirilməsinə yönəldilmiş müvəqqəti tədbirlər qəbul etməsi, bu Konvensiyada müəyyən edildiyi kimi,
ayrı-seçkilik sayılmır, lakin o, qətiyyən bərabər hüquqlu olmayan, yaxud differensial standartlara gətirib
çıxarmamalıdır; bu tədbirlər imkanların bərabərliyi və bərabər hüquqlu münasibətlərin məqsədləri əldə
edildikdən sonra ləğv edilməlidir.
2. İştirakçı-dövlətlərin analığın mühafizəsinə yönəldilmiş xüsusi tədbirləri, bu Konvensiyada
nəzərdə tutulan tədbirlər daxil olmaqla, ayrı-seçkilik sayılmır.
Maddə 5
İştirakçı-dövlətlər aşağı məqsədlərlə bütün müvafiq tədbirləri görürlər:
a) cinslərdən birinin naqisliyi, yaxud üstünlüyü ideyasına, yaxud kişilərin və qadınların roluna dair
stereotiplərə əsaslanan xurafatın kökünün kəsilməsinə, adətlərin və hər cür başqa praktikanın ləğv
edilməsinə nail olmaq məqsədilə kişi və qadınların sosial və mədəni davranış modelini dəyişdirmək;
b) ailə tərbiyəsində analığın sosial funksiyasının düzgün dərk edilməsini, kişi və qadınların öz
övladlarının tərbiyəsinə və inkişafına, uşaqların mənafeyi bütün hallarda üstün tutulmaq şərtilə, birgə
məsuliyyət daşımalarının etiraf olunmasını təmin etmək.
Maddə 6
İştirakçı-dövlətlər qadın alverinin bütün növlərinin və qadınların fahişəliyindən istifadənin kökünü
kəsmək üçün bütün müvafiq tədbirlər, qanunvericilik tədbirləri daxil olmaqla, görürlər.
II HİSSƏ
Maddə 7
İştirakçı-dövlətlər qadınların ölkənin siyasi və ictimai həyatında iştirakı barəsində ayrı-seçkiliyin
ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görür, o cümlədən qadınlara kişilərlə bərabər əsasda aşağıdakı
hüquqları təmin edirlər:
a) bütün seçkilərdə və açıq referendumlarda səs vermək və bütün açıq seçkili orqanlara seçilmək;
b) hökumət siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək və dövlət
vəzifələri tutmaq, eləcə də bütün dövlət idarəetməsi səviyyələrində bütün dövlət funksiyalarını yerinə
yetirmək;
c) ölkənin ictimai və siyasi həyatının problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının və
assosiasiyaların fəaliyyətində iştirak etmək.
Maddə 8
İştirakçı-dövlətlər qadınları kişilərlə bərabər şəraitdə və heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz
hökumətlərini beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək, beynəlxalq təşkilatların işində iştirak etmək imkanı ilə
təmin etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.
Maddə 9
1. İştirakçı-dövlətlər qadınlara vətəndaşlıq almaq, onu dəyişdirmək, yaxud saxlamaq barəsində
kişilərlə bərabər əsasda hüquqlar verirlər. O cümlədən, onlar təmin edirlər ki, nə əcnəbi ilə nikaha daxil
olmaq, nə də nikahda ikən ərin vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın vətəndaşlığının avtomatik surətdə
dəyişməsinə səbəb olmur, onu vətəndaşlığı olmayan şəxsə çevirmir və onu ərinin vətəndaşlığını qəbul
etməyə vadar edə bilməz.
2. İştirakçı-dövlətlər qadınlara övladlarının vətəndaşlığı barəsində bərabər hüquqlar verir.
III HİSSƏ
Maddə 10
İştirakçı-dövlətlər qadınları təhsil sahəsində kişilərlə bərabər hüquqlarla təmin etmək məqsədilə
onlar barəsində ayrı-seçkiliyi ləğv etmək, o cümlədən kişi və qadınların bərabərliyi əsasında aşağıdakıları
təmin etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər:
a) peşə, ixtisas seçimi yönümündə, təhsilə çatmaqda və istər kənd, istərsə də şəhər rayonlarındakı
bütün kateqoriyalardan olan təhsil müəssisələrində diplom almaq üçün eyni şərait; bu bərabərlik
məktəbəqədər müəssisələrdə, ümumi, xüsusi və ali texniki təhsildə, eləcə bütün peşə hazırlığı formalarında
təmin olunur;
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b) eyni təlim proqramlarından istifadə etmək, eyni imtahanlar vermək, eyni ixtisaslı müəllim
heyətinə, bərabər keyfiyyətli məktəb binalarına və avadanlığa malik olmaq;
c) kişi və qadınların rolu barədə hər cür stereotip konsepsiyaları bütün səviyyələrdə və bütün təhsil
formalarında bu məqsədə çatmağa kömək edən birgə təhsili və digər təhsil növlərini təşviq etməklə, o
cümlədən dərs vəsaitlərinə və məktəb proqramlarına yenidən baxmaq və təlim metodlarını uyğunlaşdırmaq
yolu ilə aradan qaldırmaq;
d) təqaüd və təhsil üçün digər vəsait almaqda eyni imkanlar;
e) savadı yaşlılar arasında yaymaq proqramları daxil olmaqla təhsili davam etdirmək proqramlarına,
o cümlədən kişi və qadınlar arasındakı hər cür bilik uyğunsuzluğunu mümkün qədər tez bir zamanda
azaltmağa yönəldilmiş funksional savad proqramlarına yol tapmaq üçün eyni imkanlar;
f) məktəbi bitirməmiş qızların sayının azaldılması və məktəbi vaxtından əvvəl buraxmış qızlar və
qadınlar üçün proqramlar hazırlamaq;
g) idman məşğələlərində və fiziki hazırlıqda iştirakda eyni imkanlar;
h) ailənin sağlamlığının və rifahının təmin olunmasına yardım göstərmək məqsədilə təhsil xarakterli
xüsusi informasiyalara, ailənin həcmini planlaşdırmağa dair informasiya və məsləhətlər daxil olmaqla, yol
tapmaq.
Maddə 11
1. İştirakçı-dövlətlər məşğulluq sahəsində qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyi ləğv etmək məqsədilə kişi
və qadınların bərabərliyi əsasında qadınların bərabər hüquqlarını, o cümlədən aşağıdakı hüquqları təmin
etmək üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər:
a) bütün insanların ayrılmaz hüququ olan əmək hüququ;
b) işə götürülərkən eyni imkanlara malik olmaq, o cümlədən işə götürülərkən eyni meyarların tətbiq
edilməsi hüququ;
c) azad surətdə peşə, yaxud iş növü seçmək, vəzifədə irəli çəkilmək və məşğulluğunun təminatı
hüququ, eləcə də iş şəraitinin bütün güzəştlərindən istifadə etmək, şagirdlik, yüksək səviyyəli peşə hazırlığı,
ixtisasını müntəzəm artırmaq daxil olmaqla, peşə hazırlığı və ixtisasını təkmilləşdirmə hüququ;
d) güzəştlər daxil olmaqla, bərabər haqq almaq, bərabər dəyərli əməyə görə bərabər şərtlər, həmçinin
işin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə bərabər yanaşma hüququ;
e) sosial təminat o cümlədən pensiyaya çıxarkən, işsizlik, xəstəlik, əlillik, qocalıq və əmək
qabiliyyətini itirdiyi digər hallarda hüququ, həmçinin, ödənişli məzuniyyət hüququ;
f) sağlamlığının mühafizəsi və təhlükəsiz əmək şəraiti, o cümlədən nəsil davamı funksiyasının
saxlanması üzrə hüququ;
2. Qadınlar barəsində ərə getməyə və analığa görə ayrı-seçkiliyin qarşısını almaq və onların əmək
hüququna təsirli təminat vermək üçün iştirakçı-dövlətlər aşağıdakı müvafiq tədbirləri görürlər:
a) hamiləliyə, yaxud hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətə görə işdən azad etməyi, yaxud işdən
çıxarılarkən ailə vəziyyətinə görə ayrı-seçkilik qoyulmasını, sanksiya tətbiq etmək təhdidi ilə, qadağan
etmək;
b) əvvəlki iş yerini, vəzifə üstünlüyünü, yaxud sosial müavinətini itirmədən ödənişli məzuniyyətlər,
yaxud hamiləliyə və doğuşa görə sosial müavinətlərlə müqayisə edilə bilən məzuniyyətlər tətbiq etmək;
c) valideynlərin ailədəki vəzifələrini yerinə yetirməklə yanaşı, əmək fəaliyyətini və ictimai həyatda
iştirakını uyğunlaşdırmalarına o cümlədən uşaqlara qulluq üzrə müəssisələr şəbəkəsinin yaradılması və
genişləndirilməsi ilə imkan verən əlavə sosial xidmətləri təşviq etmək;
d) qadınları, xüsusilə hamiləlik dövründə, onların sağlamlığı üçün zərərli olduğu sübut olunmuş
işlərdə müdafiə etmək;
3. Bu maddədə bəhs edilən hüquqların müdafiəsinə dair qanunvericilik elmi-texniki biliklər
baxımından vaxtaşırı gözdən keçirilir, eləcə də lazım olduğu qədər yenidən baxılır, ləğv edilir, yaxud
genişləndirilir.
Maddə 12
1. İştirakçı-dövlətlər qadınların kişi və qadınların bərabərliyi əsasında tibbi xidmət almasını o
cümlədən, ailənin həcmi məsələsini planlaşdırılmasına dair təmin etmək üçün qadınlar barəsində səhiyyə
sahəsində ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər.
2. İştirakçı-dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndindən asılı olmayaraq, lazım gəldikdə, pulsuz xidmətlər,
eləcə də hamiləlik və əmizdirmə dövründə müvafiq qida məhsulları ilə təchiz etməklə qadınlara hamiləlik,
doğuş və doğuşdan sonrakı dövrlərdə müvafiq xidmətlər göstərilməsini təmin edirlər.
Maddə 13
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İştirakçı-dövlətlər qadınların kişilərlə bərabərliyi əsasında bərabər hüquqlarını, o cümlədən aşağıdakı
hüquqları təmin etmək məqsədilə qadınlar barəsində iqtisadi və sosial həyatın digər sahələrindəki ayrıseçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər:
a) ailə uçun müavinət hüququ;
b) daşınmaz əmlak üçün istiqraz, ssuda və digər formalarda maliyyə krediti almaq hüququ; c)
istirahətlə, idmanla məşğul olmaq və mədəni həyatın bütün sahələri ilə bağlı olan tədbirlərdə iştirak etmək
hüququ.
Maddə 14
1. İştirakçı-dövlətlər kənd yerlərində yaşayan qadınların qarşılaşdıqları xüsusi problemləri və
ailələrinin iqtisadi rifahını təmin edilməsində oynadıqları mühüm rolu, o cümlədən təsərrüfatın qeyri-əmtəə
sahələrindəki fəaliyyətini nəzərə alırlar və bu Konvensiyanın müddəalarının kənd yerlərində yaşayan
qadınlar barəsində tətbiqi təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər.
2. İştirakçı-dövlətlər kişi və qadınların bərabərliyi əsasında qadınların kənd rayonlarının inkişafında
iştirak etmələrini və bu inkişafdan faydalanmalarını təmin etmək məqsədilə kənd rayonlarında yaşayan
qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görür, o cümlədən onların
aşağıdakı hüquqlarını təmin edirlər:
a) bütün səviyyələrdə inkişaf planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
b) ailənin həcminin planlaşdırılması məsələlərinə dair, informasiya, məsləhətlər və xidmət daxil
olmaqla, müvafiq tibbi xidmətə yol tapmaq;
c) sosial sığorta proqramlarından bilavasitə bəhrələnmək;
d) hazırlıq və funksional savad daxil olmaqla, bütün formal və qeyri-formal təhsil növlərinə
yiyələnmək, həmçinin icma xidmətinin bütün xidmət vasitələrindən, kənd təsərrüfatına dair o cümlədən
texniki səviyyələrini artırmaq üçün məsləhət xidmətindən istifadə etmək;
e) muzdlu iş, yaxud müstəqil əmək fəaliyyəti vasitəsilə iqtisadi imkanlara bərabər yol tapmağı təmin
etmək üçün özünəyardım qrupları və kooperativlər təşkil etmək;
f) kollektiv fəaliyyətin bütün növlərində iştirak etmək;
g) kənd təsərrüfatı kreditlərinə və istiqrazlarına, satış sisteminə, müvafiq texnologiyaya yol tapmaq,
torpaq islahatlarında, aqrar islahatlarda və torpaqların yenidən məskunlaşdırılması planlarında bərabər
statusa malik olmaq;
h) lazımi həyat şəraitindən, xüsusilə mənzil şəraitindən, sanitar xidmətindən, elektrik enerjisindən və
su təchizatından, eləcə də nəqliyyatdan və rabitə vasitələrindən istifadə etmək.
IV HİSSƏ
Maddə 15
1. İştirakçı-dövlətlər qadınların qanun qarşısında kişilərlə bərabərliyini etiraf edirlər.
2. İştirakçı-dövlətlər qadınlara kişilərlə eyni mülki hüquq səlahiyyəti və onu gerçəkləşdirmək üçün
eyni imkanlar verirlər. Onlar, o cümlədən, qadınlara müqavilə bağlamaqda və əmlakı idarə etməkdə,
həmçinin onlara məhkəmə və tribunal təhqiqatının bütün mərhələlərində bərabər münasibəti təmin edirlər.
3. İştirakçı-dövlətlər razılaşırlar ki, hüquqi nəticələri qadınların hüquq səlahiyyətinin
məhdudlaşdırılmasına səbəb olan bütün müqavilələr və hər cür digər xüsusi sənədlər etibarsız sayılır.
4. İştirakçı-dövlətlər şəxslərin yer dəyişməsinə, yaşamaq və daimi yaşayış yerini azad surətdə
seçməsinə dair qanunvericiliyə münasibətdə kişilərə və qadınlara eyni hüquqlar verirlər.
Maddə 16
1. İştirakçı-dövlətlər nikah və ailə münasibətlərinə dair bütün məsələlərlə qadınlar barəsində ayrıseçkiliyin ləğv edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirləri görür, o cümlədən kişilərlə qadınların bərabərliyi
əsasında aşağıdakıları təmin edirlər:
a) nikaha daxil olmaqda eyni hüquqlar;
b) azad surətdə ər seçməkdə və nikaha yalnız özünün azad və tam razılıqa ilə daxil olmaqda eyni
hüquqlar;
c) nikah dövründə və o pozularkən eyni hüquq və vəzifələri olmaq;
d) kişi və qadınların, ailə vəziyyətlərindən asılı olmayaraq, valideyn kimi övladları ilə əlaqədar
məsələlərlə eyni hüquq və vəzifələri olması; bütün hallarda uşaqların mənafeyi üstün tutulur;
e) uşaqların sayı və onların doğum illəri arasında fasilə məsələsini azad və məsuliyyətlə həll etməkdə
eyni hüquqa, informasiyaya və təhsilə, həmçinin bu hüququ həyata keçirməyə imkan verən vasitələrə malik
olmaq;
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f) qəyyum, hami, vəkil olarkən və uşaqları övladlığa götürərkən, yaxud milli qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan analoji funksiyaları həyata keçirərkən eyni hüquq və vəzifələri olmaq; bütün hallarda
uşaqların mənafeyi üstün tutulur;
g) ər və arvadın eyni şəxsi hüquqları, o cümlədən soyadı, peşə və məşğuliyyət seçmək hüququ;
h) ər və arvadın mülkiyyətə pullu, yaxud pulsuz şəkildə sahib olmaq, onları almaq, idarə etmək və
onlar barəsində sərəncam verməkdə eyni hüquqları.
2. Uşağın nişanlanması və nikahı hüquqi qüvvəyə malik deyil, minimal nikah yaşının
müəyyənləşdirilməsi və nikahların mütləq vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarında qeydiyyatdan keçirilməsi üçün,
qanunvericilik tədbirləri daxil olmaqla, bütün lazımi tədbirlər görülür.
V HİSSƏ
Maddə 17
1. Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinin gedişini yoxlamaq üçün qadınlar barəsində ayrıseçkiliyin ləğv edilməsi üzrə Komitə (bundan sonra Komitə adlandırılacaq) yaradılır. O, Konvensiya
qüvvəyə mindiyi vaxt on səkkiz, onu təsdiq edəndən, yaxud ona otuz beşinci dövlət qoşulandan sonra iyirmi
üç yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə və Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlərdə səriştəyə malik ekspertdən ibarət
olur. Bu ekspertlər iştirakçı-dövlətlər tərəfindən onların öz vətəndaşları arasından seçilir və özlərinin şəxsi
keyfiyyətlərində çıxış edirlər; həm də ədalətli coğrafi bölgü və müxtəlif sivilizasiya formalarının, həmçinin
əsas hüquq sistemlərinin təmsil olunması nəzərə alınır.
2. Komitə üzvləri iştirakçı-dövlətlərin irəli sürdükləri şəxslərin daxil edildiyi siyahıdan gizli
səsvermə yolu ilə seçilir. Hər iştirakçı-dövlət öz vətəndaşları arasından yalnız bir nəfərin namizədliyini irəli
surə bilər.
3. İlk seçkilər bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən altı ay sonra keçirilir. Hər seçkinin
keçirilməsinə, heç olmasa, üç ay qalmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi iştirakçı-dövlətlərə iki
ay müddətində öz namizədlərini təqdim etmək, təklifi ilə məktub göndərir. Baş katib namizədlikləri
beləliklə irəli sürülmüş bütün şəxslərin əlifba sırası ilə siyahısını onların namizədliyini irəli sürmüş
iştirakçı-dövlətlər göstərilməklə hazırlayır və bu siyahını iştirakçı-dövlətlərə təqdim edir.
4. Komitə üzvlərinin seçkisi İştirakçı-dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin
Birləşmiş Mİllətlər Təşkilatının Mərkəzi idarələrində çağırdığı iclasında keçirilir. İştirakçı-dövlətlərin üçdə
ikisinin yetərsay olduğu bu iclasda ən çox səs alan və iştirakçı-dövlətlərin iclasda və səsvermədə iştirak
edən nümayəndələrinin mütləq əksəriyyətinin səsini qazanan namizədlər Komitəyə üzv seçilmiş sayılırlar.
5. Komitə üzvləri dörd il müddətinə seçilir. Lakin ilk seçkilərdə seçilmiş doqquz üzvün səlahiyyət
müddəti iki ildən sonra bitir; bu doqquz üzvün familiyası Komitə Sədrinin seçkilərdən dərhal sonra
keçirdiyi püşk vasitəsilə müəyyən edilir.
6. Komitənin əlavə beş üzvünün seçilməsi bu maddənin 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərinə müvafiq olaraq
Konvensiyanı otuz beşinci dövlət təsdiq edəndən, yaxud ona qoşulandan sonra keçirilir. Beləliklə, seçilmiş
əlavə üzvlərdən ikisinin səlahiyyət müddəti iki ildən sonra bitir; həmin üzvlərin familiyalarını püşk
vasitəsilə Komitə Sədri müəyyən edir.
7. Gözlənilməz vakansiyanı tutmaq üçün, eksperti Komitə üzvü funksiyalarına xitam vermiş
iştirakçı-dövlət öz vətəndaşları arasından, Komitənin bəyənməsi şərtilə, yeni ekspert təyin edir.
8. Komitə üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəsaitindən, Komitənin vəzifələrinin əhəmiyyəti
nəzərə alınmaqla, Baş Məclis tərəfindən müəyyən edilmiş qayda və şərtlərlə Baş Məclisin təsdiq etdiyi
haqq alırlar.
9. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Komitənin bu Konvensiyaya müvafiq olaraq
funksiyalarını səmərəli yerinə yetirməsi üçün lazımi sayda personal və maddi vəsait ayırır.
Maddə 18
1. İştirakçı-dövlətlər baxılmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bu Konvensiyanın
müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün gördükləri qanunvericilik və məhkəmə tədbirləri, inzibati və digər
tədbirlər və bununla bağlı əldə edilmiş tərəqqi barəsində məruzələr təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər:
a) maraqlı dövlət üçün bu Konvensiya qüvvəyə mindiyi gündən sonra bir il ərzində;
b) ondan sonra, ən azı, dörd ildə bir dəfə və daha sonra Komitə tələb etdikdə.
2. Məruzələrdə bu Konvensiyanın təəhhüdlərinin yerinə yetirilmə dərəcəsinə təsir göstərən amillər
və çətinliklər göstərilə bilər.
Maddə 19
1. Komitə məxsusi prosedura qaydalarını müəyyən edir.
2. Komitə iki il müddətinə vəzifəli şəxslərini seçir.
2671

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Maddə 20
1. Komitə bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə müvafiq olaraq təqdim edilən məruzələrə baxmaq
üçün, adətən, iki həftədən çox davam etməyən iclaslar keçirir.
2. Komitənin iclasları, bir qayda olaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi idarələrində, yaxud
Komitənin müəyyən etdiyi hər hansı digər münasib yerdə keçirilir.
Maddə 21
1. Komitə hər il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinə İqtisadi və Sosial Şura vasitəsilə öz
fəaliyyəti haqqında məruzə təqdim edir və iştirakçı-dövlətlərdən aldığı məruzə və informasiyaların
öyrənilməsi əsasında ümumi xarakterli təklif və tövsiyələr verə bilər. Bu cür ümumi xarakterli təklif və
tövsiyələr iştirakçı-dövlətlərin qeydləri (əgər varsa) ilə yanaşı Komitənin məruzəsinə daxil edilir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Komitənin məruzələrini məlumat üçün qadınların
vəziyyətinə dair Komissiyaya göndərir.
Maddə 22
İxtisaslaşdırılmış idarələr bu Konvensiyanın onların fəaliyyət dairəsinə daxil olan müddəalarının
yerinə yetirilməsi məsələlərinə baxılarkən təmsil olunmaq hüququna malikdir. Komitə ixtisaslaşdırılmış
idarələrə Konvensiyanın onların fəaliyyət dairəsinə daxil olan sahələrdə yerinə yetirilməsi barədə məruzə
təqdim olunmasını təklif edə bilər.
VI HİSSƏ
Maddə 23
Bu Konvensiyada heç nə:
a) iştirakçı-dövlətin qanunvericiliyində olan; yaxud
b) həmin dövlət üçün qüvvədə olan hər hansı digər beynəlxalq konvensiyada, müqavilədə, yaxud
sazişdə rast gəlinə bilən kişi və qadınların hüquq bərabərliyinə kömək edən müddəalara toxunmur.
Maddə 24
İştirakçı-dövlətlər bu Konvensiyada tanınan hüquqların tam gerçəkləşməsi uçun milli səviyyədə
bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 25
1. Bu Konvensiya onu bütün dövlətlərin imzalaması uçun açıqdır.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın depozitarisi təyin edilir.
3. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqetmə fərmanları saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
4. Bu Konvensiya bütün ölkələrin ona qoşulması uçun açıqdır. Qoşulma, qoşulma haqqında sənədin
saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilməsi isə həyata keçirilir.
Maddə 26
1. Hər hansı iştirakçı-dövlət istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı
məlumatla, bu Konvensiyaya yenidən baxılmasını xahiş edə bilər.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi hər hansı tədbirin görülməsini lazım saysa, bu xahiş
barəsində məhz hansı tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi haqqında qərar qəbul edir.
Maddə 27
1. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqetmə fərmanı, yaxud qoşulma haqqında sənəd saxlanmaq uçun
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil veriləndən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir.
2. Bu Konvensiyanı iyirminci təsdiqetmə fərmanı, yaxud qoşulma haqqında sənəd saxlanmağa
veriləndən sonra təsdiq edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət uçun, o, həmin dövlət öz təsdiqetmə
fərmanını, yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanmağa təhvil verəndən sonra otuzuncu gün qüvvəyə
minir.
Maddə 28
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi dövlətlərin təsdiq, yaxud qoşulma zamanı etdiyi qeydşərtlərin mətnlərini alır və bütün dövlətlərə göndərir.
2. Bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinə uyğun gəlməyən qeyd-şərtlərə yol verilmir.
3. Qeyd-şərtlər istənilən vaxt Baş katibin adına göndərilmiş müvafiq bildirişlə geri götürülə bilər.
Baş katib sonra bu haqda bütün iştirakçı-dövlətlərə xəbər verir. Belə bildiriş alındığı gündən qüvvəyə minir.
Maddə 29
1. Bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi barəsində iki, yaxud bir neçə iştirakçı-dövlət arasında danışıqlar
yolu ilə həll edilməyən hər hansı mübahisə tərəflərdən birinin xahişi ilə arbitraj təhqiqatına verilir. Əkər
arbitraj təhqiqatı haqqında ərizə veriləndən sonra altı ay ərzində tərəflər arbitraj təhqiqatının təşkili
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barəsində razılıq əldə edə bilməsələr, bu tərəflərdən hər hansı biri həmin mübahisəni Beynəlxalq
Məhkəməyə Məhkəmənin Statusuna müvafiq ərizə ilə verə bilər.
2. Hər bir iştirakçı-dövlət Konvensiyanı imzalayarkən, yaxud təsdiq edərkən, yaxud ona qoşularkən
özünü bu maddənin 1-ci bəndindəki müddəalarla bağlı saymadığını bəyan edə bilər. Digər iştirakçıdövlətlər bu cür qeyd-şərt qoymuş hər hansı iştirakçı-dövlət barəsində bu maddənin göstərilən bəndindən
irəli gələn təəhhüdlər daşımırlar.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt qoymuş hər hansı iştirakçı-dövlət öz qeydşərtini istənilən vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildirişlə geri götürə bilər.
Maddə 30
Rus, ingilis, ərəb, ispan, Çin və fransız dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə malik olan bu Konvensiya
saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada müvəkkil edilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı
imzaladılar.
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Avroasiya Patent Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1994-cü il sentyabrın 9-da Moskva şəhərində imzalanmış Avroasiya Patent Konvensiyası
Azərbaycan Respublikası tərəfindən təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həmin Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
aktı Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatının Baş direktoruna göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 2 may 1995-ci il.
№ 1032.
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Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul
edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 1948-ci il fevralın 19-da Cenevrə şəhərində imzalanmış Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında
Konvensiya Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi göstərilən Konvensiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən qəbul edilməsi barədə aktı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
(depozitariyaya)göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 19 aprel 1995-ci il.
№ 1025.
Beynəlxalq dəniz hüququ
BEYNƏLXALQ HÜQUQ
Dəniz məkanlarının hüquqi statusunu müəyyən edən və onların tədqiq edilməsi və istifadəsi ilə bağlı
dövlətlərarası münasibətləri nizama salan normaların məcmusuna beynəlxalq dəniz hüququ deyilir.
Uzun dövr ərzində beynəlxalq dəniz hüququ beynəlxalq adət normalarına söykənirdi.
1958-ci ildə bu sahədə ilk dəfə məcəllələşdirilmə aparıldı və nəticədə dəniz hüququ üzrə dörd mühüm
saziş (Cenevrə Konvensiyaları) meydana gəldi – Ərazi dənizi və bitişik zona haqqında; açıq dəniz
haqqında; kontinental şelf haqqında; balıqçılıq və açıq dənizin canlı ehtiyatlarının mühafizəsi
haqqında. Lakin bu konvensiyalar dəniz hüququnun bütün məsələlərini həll etmirdi və xüsusilə də 196070-ci illərdə meydana gəlmiş yeni müstəqil dövlətlərinmənafelərini əks etdirmirdi. Buna görə də yeni
kompleks aktın işlənib hazırlanması zərurəti ortaya çıxdı: 1982-ci il oktyabrın 10-da Dəniz hüququ üzrə
BMT Konvensiyası qəbul edildi. Beynəlxalq dəniz hüququnun əsas mənbəyi olan bu Konvensiya 16 noyabr
1994-cü ildə qüvvəyə minmişdir.
Bundan əlavə, dəniz hüququ sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın xüsusi məsələlərinə həsr olunmuş
aşağıdakı beynəlxalq sazişləri göstərmək olar: Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasının
beynəlxalq qaydaları haqqında 1972-ci il Konvensiyası; Dənizdə insan həyatının qorunmasına dair 1974cü il Beynəlxalq Konvensiyası; Dənizdə axtarış və xilasetməyə dair 1979-cu il Beynəlxalq Konvensiyası;
Neftlə çirklənməyə gətirb çıxaran qəzalar zamanı açıq dənizdə müdaxiləyə dair 1969-cu il Konvensiyası;
Dənizin tullantılarla və digər materiallarla çirklənməsinin qarşısının alınması haqqında 1972-ci il
Konvensiyası və s.
Beynəlxalq dəniz hüququnun müqavilə mənbələri sırasında ayrı-ayrı dənizlərin hüquqi rejimini
müəyyən edən lokal sazişlərin də adını çəkmək lazımdır: Baltik dənizində balıqçılıq və canlı ehtiyatların
mühafizəsi haqqında 1973-cü il Konvensiyası; Qara dənizin çirklənməsində qorunması haqqında 1972-ci
il Konvensiyası və s.
2. Dəniz məkanlarının təsnifatı
Beynəlxalq-hüquqi baxımdan bütün dəniz və okeanlar aşağıdakı iki növə ayrılır: 1) ayrı-ayrı
dövlətlərin suverenliyi altında olan və onların ərazisini təşkil edən məkanlar; 2) heç bir dövlətin suverenliyi
altında olamayan məkanlar.
Dəniz sahili olan dövlətin suveren ərazisinin tərkibinə a) daxili sular və b) ərazi suları (ərazi dənizi)
daxildir. Tamamilə bir və ya bir neçə arxipelaqdan ibarət olan dövlətlərin ərazisinə arxipelaqın içindəki
adaların arasında yerləşən arxipelaq suları da aiddir.
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Dünya okeanının əsas hissəsi heç bir dövlətin suverenliyi altında olamayan ərazisidir. Burada öz
hüquqi rejiminə görə bir-birindən fərqlənən dəniz məkanları mövcuddur; məsələn, müstəsna iqtisadi zona,
kontinental şelf, açıq dəniz və s. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin ərazisinə daxil olan daxili
suların və ərazi sularının beynəlxalq-hüquqi rejimi heç də eyni deyildir. Arxipelaq sularının hüquqi
rejimində də müəyyən spesifik cəhətlər vardır.
3. Daxili dəniz suları
Daxili dəniz suları dedikdə, sahil xətti ilə, ərazi dənizinin eyni hesablamaq üçün götürülən başlanğıc
xətlər arasında yerləşən su məkanı başa düşülür.
Daxili dəniz suları dövlətin tam suverenliyi altında olur və onun ərazisinin bir hissəsini təşkil edir.
Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyasına görə, daxili dəniz sularına habelə aşağıdakılar aiddir: a) liman
suları (ən qabağa çıxan daimi liman qurğularını birləşdirən xəttə qədər); b) eyni dövlətin quru ərazisi ilə
tam əhatə olunmuş dəniz, habelə bütün sahil bir dövlətə məxsus olan dəniz; c) sahilləri eyni dövlətə məxsus
olan və eni 24 dəniz milindən artıq olmayan buxtalar, liman və körfəzlər; ç) tarixi körfəzlər (məsələn,
Rusiyada Böyük Pyotr körfəzi, Kanadada Hudzon körfəzi, Norveçdə Varanğerford körfəzi və s.).
“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” 9 dekabr 1991-ci il tarixli Qanuna əsasən (20
iyun 1995-ci il tarixli dəyişikliklər və əlavələrlə), Azərbaycan Respublikasının daxili dəniz sularına
aşağıdakılar aiddir: 1) Azərbaycan Respublikası limanlarının hidrotexniki və başqa qurğularının dənizə
doğru ən uzaq nöqtələrindən keçən xətlə məhdudlaşmış liman suları; 2) sahilləri tamamilə Azərbaycan
Respublikasına məxsus olan körfəzlərin, buxtaların suları (maddə 6).
Daxili dəniz sularının hüquqi rejimi, əsas etibarilə, müvafiq dövlət tərəfindən daxili qanunvericilik
vasitəsilə müəyyən olunur. Bu sularda dövlətin icazəsi olmadan hər hansı təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq və tədqiqatlar aparmaq əcnəbilərə qadağandır.
“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanunun 16-cı maddəsində deyilir ki,
Azərbaycan Respublikasının ərazi və daxili sularında xarici-qeyri hərbi və hərbi gəmilərin ovçuluq,
tədqiqat və axtarış fəaliyyəti qadağan edilir; bu fəaliyyətin Azərbaycan Respublikası səlahiyyətli
orqanlarının icazəsi ilə, yaxud Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri əsasında həyata
keçirdiyi hallar istisna təşkil edir.
Əcnəbi gəmiləri daxili dəniz sularına müvafiq icazədən sonra daxil ola bilər. Dövlətin açıq elan etdiyi
limanlarına əcnəbi qeyri-hərbi gəmiləri sərbəst surətdə girə bilər. Hərbi gəmilər isə yalnız sahilyanı dövlətin
qabaqcadan icazəsi və ya dəvəti ilə girə bilər. Lakin fövqəlada hallarda (bədbəxt hadisə, qəza, kortəbii
hadisə, təcili tibbi yardım göstərmək zərurəti və s.) gəmilərin icazəsiz yol verilir.
Limana girmiş bütün gəmilər sərhəd, sanitar və gömrük yoxlamasını keçməlidir. Daxili sularda və
limanlarda olan əcnəbi qeyri-hərbi gəmiləri sahilyanı dövlətin yurisdiksiyası altına düşür. Sahilyanı
dövlətin səlahiyyətli orqanları bu gəmilərdə baş vermiş cinatət işlərinin istintaqını apara bilər və həmin
işlərə məhkəmədə baxa bilərlər, bu şərtlə ki, a) baş vermiş cinayət ağır xaraqterli olur, sahilyanı dövlətin
və onun vətəndaşlarının mənafeyinə toxunur; b) sahilyanı dövlətdə ictimai asayişi və ictimai qaydanı pozur
və onun təhlükəsizliyinə ziyan vurur; c) gəminin ekipajına daxil olmayan şəxslərin maraqlarına toxunur.
Mülki-hüquqi yurisdiksiya öz ifadəsini onda tapır ki, sahilyanı dövlətin məhkəmə orqanları əcnəbi
gəmilərinə qarşı, o cümlədən daxili suların çirklənməsi ilə bağlı irəli sürülmüş iddialara baxa bilər və qərar
çıxara bilər. Mülki iddianı təmin etmək üçün gəminin üzərinə həbs qoyula bilər. Gəminin kapitanı və
ekipajın üzvləri məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər.
Limanda yerləşən əcnəbi hərbi gəmiləri sahilyanı dövlətin yurisdiksiyasına tabe olmur. Onlara qarşı
heç bir məcburiyyət tədbiri görülə bilməz. Bununla belə, bu gəmilər sahilyanı dövlətin qanun və
qaydalarına riayət etməyə borcludur. Dövlətin qanun və qaydalarını pozduğuna görə əcnəbi hərbi gəmisinə
qarşı daxili suları tərk etmək tələbi irəli sürülə bilər.
4. Ərazi dənizi
Ərazi dənizi (və ya ərazi suları) – sahilyanı dövlətin quru ərazisinə və daxili sularına bitişik olan və
onun tam suverenliyi altında olan dəniz zolağına deyilir.
Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyasına görə, ərazi dənizinin eni 12 dəniz milindən artıq
olmamalıdır (1 dəniz mili 1,8 km-dir).
Sahilyanı dövlətin suverenliyi ərazi dənizinin səhətinə və dibinə, habelə onun üzərindəki hava
məkanına şamil edilir. Buna görə də hər bir sahilyanı dövlət öz ərazi dənizinin hüquqi rejimini öz
qanunvericiliyi ilə müəyyən edir. Bununla belə, ərazi dənizini daxili dəniz sularından ayıran çox mühüm
2676

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

bir xüsusiyyət mövcuddur: ərazi dənizindən əcnəbi gəmilərinin dinc üzüb getmək hüququ var (Dəniz
hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyasının 17-ci maddəsi). Bu zaman sahilyanı dövlətin qabaqcadan icazəsini
almaq tələb olunur.
Əcnəbi gəmiləri ərazi dənizindən: 1) daxili sulara daxil olmadan ərazi dənizini üzüb keçmək; 2) daxili
sulara daxil olmamaq və ya oradan çıxmaq məqsədləri ilə keçə bilər. Üzüb keçmə fasiləsiz və tez olmalıdır.
Sualtı nəqliyyat vasitələri suyun üzü ilə getməlidir. Dinc üzüb keçmə o deməkdir ki, sahilyanı dövlətin
əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi pozulmasın. 1982-ci il Konvensiyasına görə, üzüb keçmə aşağıdakı
hallarda dinc sayılmır: a) sahilyanı dövlətə qarşı güc tətbiqi və ya güclə hədələmək; b) istənilən növ silahla
manevrlər və ya təlimlər həyata keçirmək; c) sahilyanı dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin zərərinə
informasiya toplamaq və ya təbliğat aparmaq; ç) hər hansı uçuş aparatını havaya qaldırmaq və ya gəminin
üzərinə qəbul etmək; d) malların və ya vlyuta yükləmək və yaxud boşaltmaq; e) sahilyanı dövlətin müəyyən
etdiyi qaydalara zidd olaraq, hər hansı bir şəxsi gəmiyə mindirmək və ya düşürtmək; ə) dinc üzüb keçməklə
əlaqəsi olmayan balıqçılıq, tədqiqat və digər fəaliyyət; f) rabitə sisteminə maneələr yaratmaq.
Dinc üzüb keçmə prinsipini pozan əcnəbi gəmilərinə qarşı sahilyanı dövlət zəruri tədbirlər görə bilər. Öz
təhlükəsizlik maraqlarından çıxış edərək, o, dinc üzüb keçmə hüququnun həyata keçirilməsini müvəqqəti
dayandıra bilər.
Sahilyanı dövlət öz ərazi dənizində gəmiçiliyin təhlükəsizliyinə və gəmilərin hərəkətinin
tənzimlənməsinə aid olan qanunlar və inzibati qaydalar verə bilər. Dövlət habelə ərazi dənizində dəniz
dəhlizləri müəyyən edə bilər.
Ərazi dənizindən üzüb keçən əcnəbi gəmilərdə olan şəxslərə qarşı sahilyanı dövlət müəyyən hallarda
öz cinayət yurisdiksiyasını həyata keçirə bilər. Üzüb keçmə zamanı gəmidə törədilmiş hər hansı bir
cinayətlə bağlı istənilən şəxs yalız aşağıdakı hallarda həbs edilə bilər və ya istintaq aparıla bilər: a) cinayətin
nəyicələri sahilyanı dövlətin ərazisinə yayılarsa; b) törədilmiş cinayət həmin ölkədə əmin-amanlığa və ya
ərazi dənizində müəyyən olunmuş qaydanı pozarsa; c) gəminin kapitanı, gəminin, bayrağı altında
üzdüyü dövlətin diplomatik agenti və ya konsulu kömək göstərmək xahişilə yerli orqanlara müraciət edirsə;
ç) bu tədbirlər narkotik vasitələrlə qeyri-qanuni ticarətin qarşısını almaq üçün zəruridirsə.
Sahilyanı dövlət mülki-hüquqi yurisdiksiyanı həyata keçirmək üçün öz ərazi dənizindən üzüb keçən
əcnəbi gəmini dayandıra bilməz. Hər hansı mülki iş üzrə məsuliyyət tədbirləri və ya həbs yalnız üzüb keşmə
zamanı ortaya çıxmış konkret öhdəliklərə görə həyata keçirilə bilər.
Xarici dövlətlərin hərbi gəmiləri ərazidənizindən üzüb keçərkən sahilyanı dövlətin yurisdiksiyasına
tabe olmur. Bununla belə, əgər hərbi gəmi sahilyanı dövlətin, əcnəbi gəmilərinin dinc üzüb keçməsi ilə
bağlı müəyyən etdiyi qaydaları pozursa və bu qaydalara riayət etmək tələbinə məhəl qoymursa, o halda
sahilyanı dövlət həmin gəmidən ərazi dənizini dərhal tərk etməyi tələb edə bilər.
“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanunun 13-cü maddəsi Azərbaycan
Respublikasının ərazi sularından dinc məqsədlə keçid məsələlərinə həsr olunmuşdur. Həmin maddədə
deyilir:
“Azərbaycan Respublikasının ərazi sularından dinc məramlı keçid Azərbaycan Respublikasının daxili
sularına girmədən ərazi sularından keçmək və ya Azərbaycan Respublikasının daxili sularına və limanlarına
girmək, yaxud bunlardan açıq dənizə çıxmaq məqsədi daşıyır.
Xarici qeyri-hərbi gəmilər Azərbaycan Respublikasının ərazi sularından dinc məqsədlə keçmək
hüququndan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası
müqavilələrinə müvafiq surətdə istifadə edirlər.
Xarici qeyri-hərbi gəmilər dinc məqsədlə keçid zamanı adi naviqasiya səmtində və ya Azərbaycan
Respublikasının səlahiyyətli orqanları tərəfindən tövsiyə edilən səmtdə, habelə dəniz dəhlizləri ilə, yaxud
hərəkətin ayrılması sxemlərinə uyğun səmtdə üzməlidirlər.
Dinc keçid paydalarını pozan xarici qeyri-hərbi gəminin kapitanı Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyöun olaraq məsuiyyət daşıyır.
Xarici qeyri-hərbi gəmilər, habelə sualtı qayıqlar dinc məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazi
sularından Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi qaydada keçirlər. Bu zaman sualtı
qayıqlar, digər sualtı nəqliyyat vasitələri suyun üstü ilə öz bayraqları altında üzməlidirlər”.
5. Bitişik zona
Bitişik zona — əcnəbi gəmiləri tərəfindən gömrük, vergi, sanitar və immiqrasiya qaydalarına əməl
olunmasına nəzarət həyata keçirmək məqsədilə sahilyanı dövlətin müəyyən etdiyi, onun ərazi dənizinə
bitişik açıq dəniz rayonudur.
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Bitişik zona açıq dənizin bir hissəsidir və sahiyani dövlətin suverenliyi altında deyildir. Onun eni 12
dəniz milindən artıq olmamalıdır.
Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyasının 33-cü maddəsinə görə, bitişik zona aşağıdakı
məqsədlər üçün zəruri ola bilər: 1) sahiyani dövlətin ərazisi və ya ərazi dənizi hədlərində gömrük, fiskal,
immiqrasiya və ya sanitar qaydalarının pozulmasının qarşısını almaq üçün; 2) bu qaydaların pozulmasına
görə cəzalandırmaq üçün.
Bitişik zonanın aşağıdakı əsas növləri ola bilər: gömrük zonası; fiskal zonası; immiqrasiya zonası və
sanitar zonası.
6. Müstəsna iqtisadi zona
Müstəsna iqtisadi zona — ərazi dənizinin hüdudlarından kənarda yerləşən və ona bitişik olan, eni 200
mildən artıq olmayan açıq dəniz rayonudur.
Müstəsna iqtisadi zonanın eni ərazi dənizinin enini ölçmək üçün qəbul olunmuş düzünə başlanğıc
xətlərdən hesablanır.
Müstəsna iqtisadi zonan, ilk dəfə olaraq dəniz hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyası ilə nəzərdə
tutulmuş xüsusi hüquqi rejimə malikdir. Bir tərəfdən, o, açıq dənizin bir hissəsidir, digər tərəfdən isə,
sahiyani dövlət bu zonada bir sıra iqtisadi xaraqtərli suveren hüquqlar həyata keçirir: 1) burada olan bütün
təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və istismarı sahiyani dövlətin müstəsna hüququdur: xarici dövlətlərin bu
fəaliyyətdə iştirakı yalnız sahiyani dövlətlə razılaşma əsasında olabilər; 2) sahiyani dövlət burada iqtisadi
məqsədlərlə süni adalar və qurğular yarada bilər, elmi tədqiqatlar apara bilər; 3) dəniz mühitinin qorunub
saxlanması da sahiyani dövlətin yurisdiksiyasına aiddir.
Müstəsna iqtisadi zona açıq dənizin bir hissəsi olduğu üçün bütün dövlətlər burada açıq dənizin məlum
azadlıqlarından (gəmiçilik, uçuş, kabel və boru çəkmək) istifadə edirlər. Bu zaman onlar sahiyani dövlətin
hüquq və qanuni mənafelərini nəzərə almalıdırlar.
7. Kontinental şelf
Kontinental şelf dedikdə, sahilyanı dövlətin ərazi dənizinin xarici sərhədindən başlamış açıq dənizə
doğru, beynəlxalq hüquqla müəyyən olunmuş həddə qədər uzanan dəniz dibi və habelə onun təki başa
düşülür.
Kontinental şelf sahiyani dövlətin quru ərazisinin dənizin dibi ilə uzanan təbii davamıdır. O, daətən,
200 dəniz mili həddində olur. İstənilən halda, 1982-ci il Konvensiyasına görə, kontinental şelfin xarici
sərhədi ərazi dənizinin enini ölçmək üçün qəbul olunmuş başlanğıc xətlərdən hesablanmaqla, 350 dəniz
milindən artiq olmamamlıdır.
Sahiyani dövlət təbii sərvətlərin kəşfiyatı və istismarı məqsədilə kontinental şelf üzərində suveren
hüquqlar həyata keçirir. O, bu məqsədlə şelf üzərində quğular düzəldə bilər və onların ətrafinda radisu 500
m olan təhlükəsizlik zonaları yarada bilər. Bu qurğular sahiyani dövlətin yurisdiksiyası aıtında olur.
Kontinental şelfin kəşfiyyatı və istismarı bu ərazilərin başqa dövlətlər tərəfindən gəmiçilik və uçuşların
həyata keçirilməsi məqsədləri ilə istifadəsi üçün maneələr yaratmamalıdır. İstənilən dövlət kontinental şelf
üzərində kabel və boru kəmərləri çəkə bilər. Lakin bu zonada tədqiqatların aparılması yalız sahiyani
dövlətin razılığı ilə mümkündür.
8. Açıq dəniz
Açıq dəniz – Dünya okeanının, heç bir dövlətin yurisdiksiyasına aid olmayan və bütün dövlətlərin
istifadəsi üçün açıq olan su hissəsinə deyilir.
Tərifdən göründüyü kimi, dəniz və okeanların dibi xüsusi hüquqi statusa malik olduğuna görə açıq
dəniz anlayışına daxil deyildir.
Heç bir dövlət açıq dənizin hər hansı bir hissəsini öz suverenliyinə tabe etdirə bilməz.
Açıq dəniz həm sahilyanı dövlətlər, həm də dənizə heç bir çıxışı olmayan dövlətlər üçün azaddır. Açıq
dənizin hüquqi rejiminə aşağıdakı azadlıqlar daxildir: 1) gəmiçilik azadlığı; 2) uçuş azadllığı; 3) balıqçılıq
azadlığı; 4) sualtı kabel və boru kəmərləri çəkilişi azadlığı; 5) elmi tədqiqatlar azadlığı; 6) süni adalar və
qurğular yaratmaq azadlığı. Bu azadlıqlar beynəlxalq hüquq normalarının tələblərini və başqa dövlətlərin
maraqlarını nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir.
Gəmiçilik azadlığı o deməkdir ki, hər bir dövlətin gəmiləri, daha doğrusu, onun bayrağı altında olan
gəmilər açıq dənizdə sərbəst üzə bilər. Açıq dnizdə gəmi həmin dövlətin müstəsna yurisdiksiyasına tabe
olur. Dövlət gəminin və onun ekipajının üzərində inzibati, texniki və sosial məsələlərdə öz yurisdiksiyasını
2678

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

və nəzarətini həyata keçirir. Gəminin kapitanına və ya ekipajın hər hansı digər üzvünə qarşı cinayət və ya
inzibati məsuliyyət yalnız həmin gəminin, bayrağı altında üzdüyü dövlətin müvafiq orqanları tərəfindən
qaldırıla bilər. Lakin bu prinsipdən bir sıra istisnalar mövcuddur; belə ki, hər hansı dövlətin hərbi dəniz və
ya hava gəmisi əcnəbi gəmini aşağıdakı hallarda (daha doğrusu, əgər bu əməllərin törədilməsi barədə
şübhələnməyə kifayət qədər əsas vardırsa) saxlaya və yoxlaya bilər: a) əcnəbi gəmisi dəniz quldurluğu ilə
məşğul olursa; b) qul alveri ilə məşğul olursa; c) narkotik maddələrlə qeyri-qanuni ticarətlə məşğul olursa;
ç) sualtı teleqraf kabellərini və boru kəmərlərini zədələmişsə; d) açıq dənizdən icazə verilməmiş radio
və ya televiziya proqramları ötürürsə; e) sahilyanı dövlətin yurisdiksiyası altında olan sulard mövcud
qaydaları pozmuşsa (“qaynar izlər” üzrə təqib)və s.
Uçuş azadlığı o deməkdir ki,bütün dövlətlərin hava gəmiləri açıq dəniz üzərindəki hava məkanına
uçuşlar həyata keçirə bilər. Dövlətlər öz hava gəmilərinin açıq dəniz üzərində uçuşlarının təhlükəsizliyini
təmin etməlidirlər. Bu uçuşlar dəniz gəmiçiliyinə və dənizin digər məqsədlərlə istifadəsinə maneə
törətməməlidir.
Balıqçılıq azadlığı təkcə bilavasitə balqçılıq fəaliyyətini deyil, habelə digər canlı ehtiyatların da
istismarını əhatə edir. Lakin bu azadlıq dövlətlərin öz beynəlxalq öhdəliklərini və sahilyanı dövlətlərin
maraqlarını nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir. Hər şeydən əvvəl, dənizin canlı ehtiyatları müəyyən
səviyyədə qorunub saxlanmalıdır və bunun üçün dövlətlər əməkdaşlıq etməlidirlər.
Sualtı kabel və boru kəmərləri çəkmək azadlığı koninental şelfin hüdudlarından kənarda açıq dənizin
dibinə şamil olunur. Kabellər və boru kəmərləri çəkərkən dövlətlər açıq dənizin sərbəst istifadəsinə mane
olmamalıdırlar.
Elmi tədqiqatlar azadlığı coğrafi vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərə və habelə səlahiyyətli
beynəlxlq təşkilatlara məxsusdur. Dəniz elmi tədqiqatları müstəsna olaraq dinc məqsədlərlə həyata
keçirilməlidir və dənizin başqa formalarda istifadəsinə maneə yaratmamalıdır.
Süni adalar və qurğular yaratmaq azadlığı həm açıq dənizin su hissəsində, həm də onun dibində
(faydalı qazıntılar hasil etmək üçün) həyata küçirilir.
9. Beynəlxalq dəniz dibi rayonu
Beynəlxalq dəniz dibi rayonu (“Rayon”)dedikdə, dəniz və okeanların dövlətlərin yurisdiksiyasından
kənarda yerləşən dibi və onun təki başa düşülür.
1982-ci il Konvensiyasında Rayon və burada yerləşən ehtiyatlar bəşəriyyətin ümumi irsi elan
olunmuşdur. Bu o deməkdir ki: a) heç bir dövlət Rayonun hər hansı bir hissəsi və onun ehtiyatları üzərində
suverenliyə və ya suveren hüquqların həyata keçirilməsinə iddia edə bilməz; b) heç bir dövlət, fiziki və ya
hüquqi şəxs onların hər hansı bir hissəsini mənimsəyə bilməz; c) Rayonun ehtiyatları üzərində hüquqlar
bütün bəşəriyyətə məxsusdur: bəşəriyyətin adından 1982-ci il Konvensiyasının bütün iştirakçı dövlətlərin
üzv olduğu Dəniz dibi üzrə Beynəlxalq Orqan (“Orqan”) çıxış edir; ç) Rayonda fəaliyyət bütün
bəşəriyyətin rifahı naminə həyata keçirilir; d) Rayon ayrı-seçkilik olmadan bütün dövlətlərin müstəsna
olaraq dinc məqsədlərlə ietifadəsi üçün açıqdır.
Rayonda bütün fəaliyyət Orqan tərəfindən, dünya iqtisadiyyatının və beynəlxalq ticarətin sağlam
inkişafına dəstək vermək məqsədilə təşkil edilir, həyata keçirilir və nəzarət olunur. Orqan Rayondakı
fəaliyyətdən əldə olunmuş maliyyə və digər iqtisadi mənfəətin ədalətli bölünməsini təmin edir; bu zaman,
hələ tam müstəqilliyə və ya digər özünüidarə sttusuna çatmamış inkişaf etməkdə olan dəvlət və xalqların
maraq və ehtiyacları xüsusilə nəzərə alınmalıdır.
Rayonun bilavasitə isrismarı və burada hasil olunmuş faydalı qazıntıların nəql edilməsi, emalı və
realizəsi məqsədilə Dəniz dibi üzrə Beynəlxalq orqan Müəssisə yaradır. Müəssisə öz funksiyalarını yerinə
yetirmək üçün tələb olunan bütün vasitə və texnologiya ilə təmin olunur.
Dövlətlər, fiziki və hüquqi şəxslər Rayonda Orqanla bağlanmış kontrakt əsasında fəaliyyət göstərirlər.
1982-ci il Konvensiyasına görə, Orqan aşağıdakı struktura malikdir: Orqanın bürün üzvlərindən ibarət olan
Assambleya, Orqanın 36 üzvündən ibarət olan Şura, Katiblik. Şura Orqanın fəaliyyət dairəsində olan
istənilən məsələ üzrə konkret siyasəti müəyyən etmək və həyata keçirmək səlahiyyətinə malikdir. Onun
üzvlərindən yarısı ədalətli coğrafi nümayəndəlik prinsipi əsasında, qalan yarısı isə digər əsaslar üzrə: xüsusi
maraqları olan inkişaf etməkdə olan ölkələrdən; idxalçı ölkələrdən; quruda analoji resuslar hasil edən
ölkələrdən və s. seçilir.
İnkişaf etmiş ölkələrin maraqlarına cavab vermədiyinə görə 1982-ci il Konvensiyasının Rayona həsr
olunmuş XI hissəsinə 1994-cü ildə qəbul olunmuş və Konvensiya ilə bir vaxtda qüvvəyə minmiş ayrıca
müqavilə ilə — “Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyasının XI hissəsinin həyata keçirilməsi
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haqqında Saziş” ilə bir sıra mühüm dəyişikliklr edilmişdir. Saziş müəyyən edir ki, Rayondakı resusların
hasil olunması həm də kommersiya prinsipləri əsasında həyata keçiriləcəkdir. Bundan əlavə, göstərilən
sahədə inhisarlaşdırmaya yol verilməməsi ilə bağlı Konvensiyanın məlum müddəaları artıq tətbiq olunmur.
10. Qapalı və ya yarımqapalı dəniz
Qapalı dəniz dedikdə, bir neçə dövlətin sahilini yuyan və öz coğrafi vəziyyətinə görə başqa dənizə
tranzit keçid kimi istifadə olunmayan dəniz kimi başa düşülür.
Açıq dənizin azadlığı prinsipi tam həcmdə qapalı dənizlərə şamil olunmur. Sahilyanı olmayan
dövlətlərin hərbi gəmilərinin bu dənizlərə buraxılışı məhduddur. 1982-ci il Konvensiyasında göstərilir ki,
sahilyanı dövlətlər qapalı və yarımqapalı dənizlərin canlı ehtiyatların idarə olumasında, dəniz mühitinin
mühafizəsində və elmi tədqiqatların aparılmasında üstün hüquqlara malikdirlər. Bir qayda olaraq, sahilyanı
dövlətlər öz aralarında müqavilələr bağlamaqla, bu dənizlərin ekologiyası, balıqçılıq rejimi və s.məsələləri
nizama salırlar.
Qapalı dənizlərə misal olaraq, Qara dənizi və Baltik dənizini göstərmək olar.
11. Xəzər gölünün beynəlxalq-hüquqi statusu
Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Xəzər dənizinin statusu, habelə onun dibi və orada olan təbii ehtiyatlar
ilə bağlı mürəkkəb suallar ortaya çıxdı: bu ehtiyatlara bütün sahilyanı dövlətlər sahibdir, yoxsa onların
arasında bərabər bölünməlidir, əgər bölünməlidirsə, onda bu, hansı əsasda həyata keçirilməlidir?
Azərbaycan Respublikasının mövqeyi onun Konstitusiyasında birmənalı şəkildə elan olunmuşdur.
Konstitusiyasının 11-ci maddəsinə görə, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub
olan bölməsi Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir.
Qeyd edək ki, Xəzər heç bir dənizə və ya okeana çıxışı olmayan qapalı daxili dəniz, daha doğrusu,
göldür. SSRİ-nin dağılmasına qədər, yalız iki Xəzəryani dövlət var idi: İran və SSRİ. Problem burasındadır
ki, Xəzərdə Sovet-İran sərhədləri heç bir vaxt müəyyən olunmamışdı. Məsələn, bu iki dövlət arasında 1954cü ildə bağlanmış Sərhədlərin nizamlanması haqqında Müqavilə Xəzərin hər iki tərəfdən sərhədi müəyyən
edilir, lakin dənizin özündəki sərhədlə bağlı isə heç nə demirdi. Bundan əvvəl bağlanmış müqavilələrdə də
dəniz sərhədi haqqında bir göstəriş yoxdur. 1940-cı il Sovet İran müqaviləsi (Ticarət və Gəmiçilik haqqında
Müqavilə) hər iki tərəf üçün “10 dəniz milli həddində öz sahil sularında müstəsna balıqtutma azadlığı”
nəzərdə tuturdu. 1935-ci il və 1940-ci il Sovet-İran müqavilələrinə əlavə olunmuş nota mübadilələrində
bəyan olunurdu ki, Xəzər “hər iki Hökumət tərəfindən Sovet və İran dənizi sayılır” (1035-ci il) və “tərəflər
hesab edir ki, Xəzər İrana və Sovet İttifaqına məxsusdur” (1940-cı il). Bu və digər müqavilələr İran və
SSRİ gəmilərinin Xəzər dənizinin hər bir yerində sərbəst və bərabər naviqasiya hüququnu nəzərdə tuturdu.
Xəzərin “Sovet İttifaqına və İrana məxsus olması” haqqında yuxarıda göstərdiyimiz müddəaların mənası
ondan ibarət idi ki, heç bir üçüncü dövlət bura hər hansı bir hüquqa, o cümlədən naviqasiya hüququna malik
deyildi. Qeyd edək ki, Sovet İttifaqı “qapalı dəniz” dotirinasının qızğın tərəfdari idi və o, bu doktirinanı
Qara dənizə də şamil etməyə san atmışdı. İran Xəzərin qapalı dəniz olması ilə razılaşmışdı. Belə ki,
Kontinental şelfin tədqiqi və istismarı haqqında 19 iyun 1953-cü il tarıxlı İran qanununda deyilirdi: “Xəzər
dənizinə gəlincə, buraya beynəlxalq hüququn qapalı dənizlərə aid olan normaları şamil olunur”.
Uzun illər ərzində Sovet İttifaqı Xəzər dənizində, əsas etibarilə, Azərbaycana yaxın sahədə tədqiqat
və istismar işləri aparırdı və bu fəaliyyət əslində 10 mildən artıq ərazini də əhatə edirdi. SSRİ heç vaxt
bundan əldə etdiyi gəlirin yarısını İrana ödəməmişdi və heç təklif də etməmişdi və onu heç vaxt bu
fəaliyyətə hər hansı bir formada cəlb etməmişdi. Sovet İttifaqında belə bir mövqe mövcud idi ki, Xəzərin
dibi və buradakı ehtiyatlar dənizin müvafiq sahələrində SSRİ-yə və İrana məxsusdur. İran SSRİ-nin
Xəzərdəki neft fəaliyyətinə heç bir vaxt etiraz etməmişdi və bu fəaliyyətdən gələn gəlirin bölünməsinə idiia
etməmişdi; İran da özünə yaxın sahədə birtərəfli fəaliyyət aparırdı.
SSRİ dövründə respublikalar arasında Xəzər dənizində formal sərhədəlr müəyyən olunmamışdı,
praktikada isə neftçıxarma əməliyyatları bu və ya digər respublikanın müvafiq müəssisəsinə — həmin
respublikanın dəniz zonasına yaxınlıq əsasında – həvalə olunmuşdu. Belə ki, bu günki “Günəşli”, “Çıraq”,
“Azəri” və “Kəpəz” yataqlarının daxil olduğu zona Azərbaycanda yerləşən Kaspmor Neftqaz-a həvalə
olunmuşdu. Ürkmənistanın oxşar müəssisəsi “Kəpəz”dən şərqə olan zona üçün məsul idi. Göstərilən dörd
yataq Kaspmor Neftqaz trəfindən təşkil olunmuşdu və “Günəşli” artıq sovet dövründə istismar olunurdu.
“Azəri” yatağının yerləşdiyi zona 1991-ci ilin yanvarında SSRİ Neft və qaz sənayesi nazirliyi və
Azərbaycan SSR-in Nazirlər Soveti tərəfindən birgə tenderə qoyulmuşdu. Tenderə icazə verən qərarda
deyilirdi ki, “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dörd nəhəng neft və qaz yatağı kəşf edilmişdir”. SSRİ
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parçalandıqdan sonra “Günəşli”, “Çıraq” və “Kəpəz” yataqları üçün kontraktlar üzrə danışıqlar yalız
Azərbaycan hökuməti tərəfindən aparılırdı. Eynilə, Xəzər dənizinin Qazxıstana bitişik sektorunda təbii
ehtiyatlarla bağlı “Kaspişel Konsorsiumu” ilə danışıqlar yalnız Qazxıstan hökuməti ilə aparılırdı.
Beləliklə, Sovet dövründəki praktika və adət hüququ Xəzərdə respublikalar arasında daxili inzibati
sərhədlərin olmasını de facto tanıyırdı. Sovet İttifaqının dağıdılmasından sonra de facto sərhədlər varis
dövlətlər tərəfindən qəbul edildi; bu zaman onlardan hər biri öz de facto dəniz ərazisi hüdudlarında dəniz
ehtiyatlarını istismar etməkdə davam etdilər. Azərbaycan belə bir konkret təklif vermişdi: “sahil xəttinin
davamı kimi orta xətt çəkilir; bu xəttin hər bir nöqtəsi Xəzərin bitişik və ya əks tərəfində yerləşən dövlətlərin
ilkin sahil xəttindən bərabər məsafədə olur”.
Bəs beynəlxalq hüququn mövqeyi necədir?
Məlumdur ki, okean sularına aid olan geniş normalar sistemi daxili dənizlərə tam və birbaşa tətbiq
olunmur. Məsələn, Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyası prembulasında yalnız “dəniz və
okeanlar”dan danışır; Konvensiyanın IX hissəsi “qapalı və yarımqapalı dənizlər” adlanır, lakin 122-ci
maddəyə görə, həmin dənizlərə “başqa dəniz və ya okeana çıxışı olmayan” dənizlər aid deyildir.
Lakin dəniz hüququnun bütövlükdə daxili dənizlərə birbaşa şamil olunmamasının səbəbi ondadır ki,
dəniz hüququnun fundamental prinsipi olan gəmiçilik azadlığı daxili dənizlərə tətbiq olunmur. Daxili
dənizlərin və göllərin sərhədyanı dövlətləri həmişə belə bir mövqedən çıxış stmişlər ki, (SSRİ və İranın
Xəzər dənizi ilə bağlı mövqeyi məhz belə olmuşdur), onlar başqa dövlətlərin gəmiçiliyinə icazə verməyə
də bilərlər və bu mövqelər hamılıqla qəbul olunmuşdur. Lakin məlum deyildir ki, nəyə görə dəniz
hüququnun digər normaları daxili dənizlərə tətbiq oluna bilməz. Məsələn, dəniz dibinin və buradakı
ehtiyatların sahilyanı dövlətlərin arasında, bərabərlik və proporsionallığı təmin etməklə, bölünməli olması
haqqında norma bütünlüklə daxili dənizlər üçün uyğundur. Müasir beynəlxalq hüquq dəniz dibi və buradakı
ehtiyatlar üzərində müstəsna hüquqları artəq tanımışdır, çünki bu ehtiyatları texnoloji baxımdan istismar
etmək mümkün olmuşdur. Bu texnoloji inkişaf eyniylə daxili dənizlərə və göllərə də aid edilməlidir.
Əslində, əksər çaylar və göllər sahilyanı dövlətlər arasında, hələ beynəlxalq məhkəmələr mövcud
olmamışdan qabaq, razılaşmalar yolu ilə bölünürdü. Çaylar üçün, adətən müəyyən olunan sərhəd talveqdir,
yəni ən dərin kanalın orta xəttidir. Göllər üçün, adətən, sərhəd kimi orta və ya ekvidstansiya xətti götürülür
(bəzən xüsusi hallarla bağlı bu dəyişdirilə bilər). Qeyd etmək lazımdır ki, indiyə qədər daxili dənizə və ya
gölə sahib olma məsələsi ilə bağlı heç bir iş beynəlxalq məhkəməyə və ya arbitraja verilməmişdir. Əgər
belə bir iş verilsəydi, beynəlxalq məhkəmə Alman federal məhkəməsinin 1920-ci ildə gəldiyi nəticəyə
gələrdi. Beynəlxalq hüquq prinsiplərini tətbiq etməklə, federal məhkəmə vurğulamışdı ki, Konstansa gölü
ekvidstansiya sərhədləri ilə bölünmüşdür. Məhkəmə belə bir nəticəyə gəlmişdir: “Belə bir nöqteyi-nəzərə
üstünlük verilməlidir ki, orta xətt sərhəd təşkil edir. Beynəlxalq hüququn ümumi normaları kondominium
(birgə sahibkarlıq) nəzəriyyəsinə ziddir”.
Sahilyanı dövlətlərin müstəsna hüquqlarını ayıran sərhəd xəttləri anlamı o qədər inandırıcıdır və geniş
qəbul olunmuşdur ki, məhkəmə bu qaydanın, əgər xüsusi coğrafi və tatixi faktlar başqa bir nəticəni
şərtləndirmirsə, beynəlxalq adət hüquq norması olması nəticəsinə gələ bilər.
Nəhayət, belə bir suala cavb verək: Xəzərin dənizaltı ehtiyatları hamıya məxsus olmalıdırmı? Belə bir
arqument irəli sürülür ki, Xəzərin dibi və yeraltı ehtiyatları sahilyanı dövlətlər arasında bölünməməlidir və
onların hamısına və ya hər halda dörd keçmiş sovet respublikasına məxsus olmalıdır. Bu arqumen üç faktora
söykənir: 1) 1935-ci və 1940-cı il Sovet-iran müqavilələri; 2) Xəzər dənizi ümumi ekoloji müdafiə tələb
edən vahid ekosistemdir; 3) Beynəlxalq Məhkəmənin (daha doğtusu, beş hakimdən ibarət palatanın) Quru,
Ada və dəniz sərhədləri mübahisəsinə aid iş (Salvador/ Honduras, Nikaraquanın müdaxiləsi ilə) üzrə 1992ci ildə çıxartdığı qərar.
Əvvala, qeyd edək ki, tarixdə heç vaxt göl və ya daxili dənizlərin kondominiumu olmamışdır.
1-ci arqumentin əsasız olmasını belə sübut etmək olar. 1940-cı il müqaviləsi müstəsna balıqçılıq
hüquqlarını sahildən 10 mil həddində məhdudlaşdırmışdı və bununla güman olunurdu ki, Xəzərin qalan
hissəsində bu hüquqlar ümumidir. Lakin balıqçılığı tənzimləyən rejimin dəniz dibi və yeraltı ehtiyatları
nizama salan rejimə heç bir aidiyyəti yoxdur. Müəyyən olunmuş 10 millik limit dəniz dibi və yeraltı
ehtiyatlar üzərində müstəsna nəzarət üçün limit demək deyildir. Göstərilən müqavilələrin dili açıq-aşkar
bunu nəzərdə tutur ki, üçüncü dövlətlərin Xəzərdə heç bir hüququ (hər şeydən öncə, gəmiçilik hüququ)
yoxdur və dəniz dibinin ümumi mülkiyyətdə qalıb-qalmamasını nəzərdə tutmurdu. Əgər hətta bu
müqavilələr belə təfsir olunsa ki, dəniz dibi və yeraltı ehtiyatlar ümumi mülkiyyətdə olmalıdır, onda
“ümumi mülkiyyətçilər” İran və SSRİ olur. Əlbəttə ki, heç bir varis dövlət belə bir təfsirlə razılaşmaz ki,
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güya Xəzərin bütün ehtiyatlarının 50%-i İrana verilir və qalan 50%-in necə bölünməsi ilə bağlı isə heç bir
göstəriş yoxdur.
Ekoloji mülahizələr, doğrudan da, çox vacibdir, lakin onlar belə bir nəticə çıxarmağa əsas vermir ki,
Xəzərin dibi və yeraltı ehtiyatları ümumi olmalıdır. Sahilyanı dövlətlər çirkləndirmə problemləri ilə
mübarizə məqsədilə müqavilə bağlaya bilər: belə bir müqavilədə, məsələn, ekoloji standartların müəyyən
olunması prosedurları, çirkləndirmə halları haqqında xəbərvermə və s. məsələlər nizama salına bilər. Bu
müqavilə hər bir sahilyanı dövlətin öz sektorunda dəniz dibinə və yeraltı ehtiyatlara sahibli hüququna zidd
olmazdı. Belə müqavilələrə ABŞ və Kanada arasındakı; Trinidad Və Tobaqo və digər Karib ölkələri
arasındakı müvafiq sazişləri və Dəniz mühitinin çirklənmədən qorunması haqqında 1978-ci il Küveyt
regional Konvensiyasını misal göstərmək olar.
Beynəlxalq Məhkəmənin yuxarıda göstərdiyimiz qərarına gəldikdə isə, qetd edək ki, həmin işin bir
aspekti Salvador, Honduras və Nikaraquanın sahilyanı dövlət olduğu Fonseka körfəzi üzərində suverenliyə
aid idi. Məhkəmə qərar çıxarmışdi ki, körfəzin tarixi boğaz statusu vardır və onun suları (sahildən üç mildən
kənarda olan) göstərilən üç dövlətin kondominiumuna məxsusdur. Lakin Xəzər Fonseka körfəzindən köklü
surətdə fərqlidir. Beynəlxalq məhkəmə sözü gedən işdə belə bir fakta əsaslamışdı ki, Fonseka körfəzinə,
— Xəzərdən fərqli olaraq, — uzun müddət ərzində bir dövlət sahiblik etmişdir və hətta üç sahilyanı dövlət
müstəqil olandan sonra körfəzi onlar ümumi mülkiyyət kimi nəzərdən keçirməmişdilər. Bundan əlavə,
müstəsna olaraq gəmiçilik məsələsinə toxunan Məhkəmə aşkara çıxarmışdi ki, körfəzin coğrafiyası elədir
ki, onun hər hansı formada bölünməsi həll olunmaz praktik çətinliklər yaradardı və ən azı, göstərilən
dövlətlərdən birini açıq dənizə çıxışsız qoyardı. Xəzərdə situasiya tamamilə başqa cürdür. Xəzəri heç vaxt
bir dövlət əhatə etməyib və o, bir dövlətə məxsus olmayıb. Sərhədlər bölünsə, hər halda dəniz dibi və yeraltı
ehtiyatlara müstəsna hüquqlar baxımından, heç bir praktik çətinlik ortaya çıxmazdı.
Beləliklə, beynəlxalq hüquq Xəzər dənizində sərhədlərin delimintasiyasını tələb edir və burada
sərhədlər, əsas etibarilə, ekvidstansiya prinsipi, yəni bərabərdayanma prinsipi əsasında ayır edilə bilər.
Azərbaycan hökumətinin istinad etdiyi bu prinsip Qazaxıstan və Rusiya tərəfindən də dəstəklənir və
müvafiq ikitərəfli müqavilələrdə (Rusiya – Qazaxıstan – 1998, Rusiya — Azərbaycan – (2002) öz əksini
tapmışdır.
12. Dənizə çıxışı olmayan dövlətlərin hüquqları
Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyası dənizə heç bir təbii çıxışı olmayan dövlətlərin (qitədaxili
dövlətlərin – məsələn, Avstriya, Əfqanıstan və b.) bir sıra hüquqlarını müəyyən etmişdir:
a) dənizə çıxış hüququ (bu məsələ qitədaxili dövlət ilə dəniz sahilində yerləşən müvafiq dövlət arasında
müqavilə əsasında həll olunur);
b) müstəsna iqtisadi zonaların canlı ehtiyatların bu və ya digər səbəbə görə sahilyanı dövlətlər
tərəfindən istifadə olunmayan hissəsinin istismarında ədalətli əsasda iştirak etmək hüququ;
c) “bəşəriyyətin ümumi irsi”ndən, o cümlədən Beynəlxlq dəniz dibi rayonunun ehtiyatlarından
faydalanmaq hüququ.
13. Beynəlxalq boğazlar
Beynəlxalq boğazlar – hər hansı bir dənizin hissələrini və ya ayrı-ayrı dəniz və okeanları birləşdirən
və bütün dövlətlər tərəfindən bərabər əsasda beynəlxalq gəmiçilik və hava naviqasiyası üçün istifadə edilən
təbii dəniz keçidləridir.
Beynəlxalq boğazlara misal olaraq, Pa-de-Kale, La-Manş, Cəbəllütariq, Sinqapur,
Ormuz və başqa boğazları göstərmək olar.
Açıq dənizin hissələrini birləşdirən boğazlarda gəmiçilik və uçuş azadlıqları mövcuddur.
Hər hansı dövlətin (və ya dövlətlərin) ərazi dənizindən keçən beynəlxalq boğazlarda isə tranzid keçid
hüququ əsas görürülür: bu halda gəmiçilik və uçuş azadlığı yalnız boğazdan fasiləsiz və tez tranzit məqsədi
üçün həyata keçirilir; tranzit keçid hüququndan istifadə edən gəmilərə və uçuş aparatlarına maneə
törədilməməlidir. Lakin onlar beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, habelə fasiləsiz və tez keçid rejiminə zidd
olan fəaliyyətə yol verməməlidir.
1982-ci il Konvensiyası, hüquqi rejimi artıq qüvvədə olan müqavilələrlə müəyyən olunmuş beynəlxalq
boğazlara şamil olunmur. Bu, Qara dəniz (Mərmərə və Dardanel), Baltik (Böyük və kiçik Belt, Zund) və
Maqellan boğazlaradır.
Qara dəniz boğazlararının hüquqi rejimi 1936-cı ildə bağlanmış çoxtərəfli Konvensiyası ilə müəyyən
edilmişdir. Həmin Konvensiyaya görə, bu boğazlar bürün dövltlərin ticarət gəmiləri üçün açıqdır. Yalnız
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Türkiyə müharibədə iştirak etdikdə, düşmən tərəfin gəmiləri keçid hüququndan məhrum olunur. Qara dəniz
sahilində yerləşməyən dövlətlərin hərbi gəmilərinin dinc vaxtı üzüb keçməsi üçün bir sıra məhdudiyyətlər
nəzərdə tutulmuşdur. Müharibə zamanı bütün vuruşan tərəflərin hərbi gəmilərinin boğazlardan üzüb
keçməsi qadağan olunur.
14. Beynəlxalq kanallar
Beynəlxalq kanallar – dəniz və okeanları birləşdirə və beynəlxalq gəmiçilik üçün istifadə olunan
hidrotexniki qurğulardır.
Beynəlxalq kanal hər hansı suveren dövlətin razılığı ilə onun ərazisində çəkilir. Bu
zaman həmin dövlət razılaşır ki, onun ərazisinin bir hissəsinin həm fiziki coğrafi statusu, həm də hüquqi
statusu dəyişdirilsin (müvafiq olaraq, quru ərazisi su ərazisinə çevrilir və bu ərazidən dəniz gəmiçiliyini
həyata keçirmək üçün istifadə hüququ tam bərabərlik əsasında və ayrı-seçkilik olmadan digər dövlətlərə
verilir). Hmin dövlət, kanalın sahbi kimi, sərbəst gəmiçiliyi təmin etməyə borcludur. Digər ölkələr isə
göstərilən dövlətin qanunlarına və inzibati qaydalarına hörmət etməlidir. Bütün bu məsələlər, adətən, xüsusi
beynəlxalq sazişlərdə öz hüquqi həllini tapır (məsələn, Şüveyş kanalında sərbəst üzmənin təmin edilməsinə
dair 1988-ci il Konvensiyası; 1977-ci ildə ABŞ və Panama arasında bağlanmış Panama kanalı haqqında
və Panama kanalının daimi neytirallığı və istismarı haqqında müqavilələr). Lakin bütün dövlətlərin ticarəy
gəmiləri üçün açıq olan Kill kanalının hüquqi rejimi AFR tərəfindən birtərəfli qaydada müəyyən
olunmuşdur.
15. Beynəlxalq dəniz təşkilatları
Dünya okeanının müxtəlif məqsədlərlə istifadəsində dövlətlərin səylərini birləşdirmək və onların
əməkdaşlığını inkişaf etdirmək üçün bir sıra beynəlxalq təşkilatlar yaradılmışdır. Onlardan ən əsası 1958ci ildə təsis olunmuş Beynəlxalq Dəniz Təşkilatıdır (BDT). BDT-nin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:
beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinin texniki məslələrinə dair dövlətlərin əməkdaşlığına şərait yaratmaq; bu
sahədə yol verilən ayrı-seçkilik tədbirlərinin və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına dəstək vermək.
BDT insan həyatının dənizdə mühafizəsi, dənizin gəmilərdən çirklənməsinin qarşısının alınması, balıqtutan
gəmilərin təhlükəsizliyi və digər bu kimi məsələlər üzrə konvensiya layihələri işləyib hazırlayır.
1897-ci ildə Belçikada təsis olunmuşBeynəlxalq dəniz komitəsinin başlıca məqsədi müvafiq hüquq
normalarının işləyib hazırlanmasından və dəniz hüququnun unifikasiyasından ibarətdir.
Dəniz və okeanların öyrənilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilmsi üçün YUNESKO yanında
fəaliyyət göstərən Hökumətlərarası okeanoqrafiya komissiyası və Dənizin tədqiq edilməsi üzrə Beynəlxalq
Şura böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1979-cu uldə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq dəniz peyk rabitəsi təşkilatının (İNMARSAT) məqsədi
Yerin süni peykləri vasitəsilə dənizin gəmilərinin gəmi sahibləri ilə və bu təşkilatı təsis etmiş dövlətlərin
müvafiq orqanları ilə əlaqəsini gecə-gündüz və tez təmin etməkdən ibarətdir.

2683

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Qara dəniz regionu ölkələrinin mədəniyyət, təhsil, elm və informasiya sahəsində əməkdaşlığına dair
Konvensiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Qara dəniz regionu ölkələrinin mədəniyyət, təhsil, elm və informasiya sahəsində əməkdaşlığına dair
1993-cü il martın 6-da İstanbul şəhərində imzalanmış Konvensiya Azərbaycan Respublikası
tərəfindən təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, həmin
Konvensiyanın təsdiq edilməsi ilə bağlı olan məsələlərin həllini təmin etsinlər.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 9 mart 1995-ci il.
№ 986.
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Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
AZərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 1992-ci il avqustun 11-də Ankara
şəhərində imzalanmış Konsulluq konvensiyası təsdiq edilsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 19 yanvar 1995-ci il.
№ 965.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının Azərbaycan
Respublikası tərəfindən təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri üzrə 1992-ci il mayın 9-da Rio-de-Janeyro
şəhərində imzalanmış çərçivə konvensiyası təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət
hidrometeorologiya Komitəsinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə
Nəzarət Komitəsinə tapşırılsın ki, göstərilən konvensiyadan irəli gələn beynəlxalq öhdəliklərin həyata
keçirilməsi üçün hazırlıq işləri görsünlər və konvensiya qüvvəyə mindiyi vaxtdan həmin öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini təmin etsinlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi göstərilən konvensiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən təsdiq edilməsi barədə aktı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 10 yanvar 1995-ci il.
№ 948.
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Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında 1994-cü il yanvarın 4-də Pekin
şəhərində imzalanmış Konsulluq konvensiyası təsdiq edilsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 20 dekabr 1994-cü il.
№ 940.
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Azərbaycan Respublikası ilə Misir Ərəb Respublikası arasında Konsulluq konvensiyasının təsdiq
edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası ilə Misir Ərəb Respublikası arasında 1994-cü il aprelin 7-də Qahirə şəhərində
imzalanmış Konsulluq konvensiyası təsdiq edilsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 20 dekabr 1994-cü il.
№ 939.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında” (1970-ci ildə yenidən baxılmış)
132 nömrəli Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə[1]
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (Əsas
Qanununun) 104-cü maddəsinin 27-ci bəndinə əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında” (1970ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli Konvensiyasına müvafiq bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə
olunur) qoşulsun. [2]
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Ödənişli məzuniyyətlər haqqında” (1970-ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barəsində Beynəlxalq Əmək Təşkilatına bildiriş göndərsin. [3]
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında” (1970-ci
ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli Konvensiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli məsələləri həll
etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 19 iyul 1994-cü il.
№ 856.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.

30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1316-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika”
qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il,
№ 11, maddə 1249)
QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI
30
sentyabr
2015-ci
il
tarixli 1316-IVQ nömrəli Azərbaycan
Respublikasının
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1249) ilə adında və 3-cü hissədə “(1970-ci ildə yenidən
işlənmiş)” sözləri “(1970-ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[1]

30
sentyabr
2015-ci
il
tarixli 1316-IVQ nömrəli Azərbaycan
Respublikasının
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1249) ilə 1-ci hissədə “(1970-ci ildə yenidən işlənmiş)
Konvensiyasına” sözləri “(1970-ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli Konvensiyasına müvafiq
bəyanatla (bəyanatın mətni əlavə olunur)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[2]

30
sentyabr
2015-ci
il
tarixli 1316-IVQ nömrəli Azərbaycan
Respublikasının
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1249) ilə 2-ci hissəyə “Konvensiyasına” sözündən
əvvəl “(1970-ci ildə yenidən baxılmış) 132 nömrəli” sözləri əlavə edilmişdir.
[3]
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YUNESKO-nun “Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında" Konvensiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsaslanaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası YUNESKO-nun “Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması
haqqında” Konvensiyasına (Paris, 16 noyabr 1972-ci il) qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, YUNESKO-nun “Ümumdünya
mədəni və təbii irsin qorunması haqqında” Konvensiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli
məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, müvafiq Konvensiyaya
qoşulmaq haqqında Milli Məclisin qərarı barədə YUNESKO-ya məlumat versin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
R. QULİYEV.
Bakı şəhəri, 6 dekabr 1993-cü il.
№ 764.
ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA
KONVENSİYA
(16 noyabr 1972-ci il)
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1972-ci il
oktyabrın 17-dən noyabrın 20-dək Parisdə on yeddinci sessiyasına toplaşan Baş konfransı
Mədəni və təbii irsin təkcə ənənəvi xarab olma səbəblərindən deyil, həm də onları daha
qorxulu ziyanvurucu və dağıdıcı hallarda ağırlaşdıran sosial və iqtisadi həyatın təkamülündən irəli gələn
daha çox dağılma təhlükəsinə məruz qaldığını qeyd edərək,
Hər hansı mədəni və təbii irsin korlanması və ya yoxa çıxmasının dünyanın bütün xalqlarının
sərvətini fəlakətli surətdə yoxsullaşdırdığını nəzərə alaraq,
Bu irsin milli səviyyədə mühafizə olunmasının böyük xərc tələb etməsi və müdafiə olunması
dəyərin ərazisində yerləşdiyi ölkənin iqtisadi, elmi və texniki ehtiyatlarının çatışmamazlığı üzündən bir çox
hallarda qənaətbəxş vəziyyətdə olmadığını nəzərə alaraq,
Təşkilatın Nizamnaməsində onun bəşəriyyətin ümumi irsinin konservasiyasını və
mühafizəsini təmin etməklə, həmçinin, maraqlı xalqlara müvafiq beynəlxalq konvensiyalar tövsiyə etməklə
tərəqqinin dəstəklənməsinə və biliklərin yayılmasına yardım edəcəyinin nəzərdə tutulduğunu nəzərə alaraq,
Mədəni və təbii dəyərlərin nəfinə olan mövcud beynəlxalq konvensiya, tövsiyə və
qətnamələrin, hansı xalqa mənsub olmasından asılı olmayaraq, nadir və əvəzsiz dəyərlərin qorunub
saxlanmasının bütün xalqlar üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu sübut etdiyini sayaraq,
Mədəni və təbii irsin bəzi dəyərlərinin müstəsna maraq kəsb etdiyini və ona görə də bütün
bəşəriyyətin ümumdünya irsinin bir hissəsi kimi qorunub saxlanmalı olduğunu nəzərə alaraq,
Onları hədələyən yeni təhlükələrin miqyası və ciddiliyi ilə bağlı bütün birliyin dəyərin
ərazisində olduğu maraqlı dövlətin fəaliyyətini əvəz etməklə, onu səmərəli şəkildə tamamlayan kollektiv
yardım göstərməklə və mədəni irsin mühafizəsində iştirak etməli olduğunu nəzərə alaraq,
Bu məqsədlərlə mühüm universal əhəmiyyətli obyektləri müasir elmi metodlara müvafiq
surətdə daimi əsasda təşkil olunmuş səmərəli kollektiv mühafizəsini bərqərar edən konvensiya formasında
yeni müddəalar qəbul edilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq,
On altıncı sessiyasında bu məsələnin beynəlxalq konvensiya mövzusu olacağını qərara
alaraq,
Bu gün 1972-ci il noyabrın on altısında bu Konvensiyanı qəbul etdi.
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I. MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİN TƏRİFLƏRİ
Maddə 1
Bu Konvensiyada «mədəni irs» dedikdə:
Abidələr: memarlıq, monumental həykəltəraşlıq və boyakarlıq əsərləri, arxeoloci xarakterli
ünsürlər və ya strukturlar, kitabələr, mağara məskənləri və tarix, incəsənət, yaxud elm baxımından görkəmli
universal dəyərə malik ünsür qrupları;
Ansambllar: memarlığı, peyzacla vəhdəti və ya əlaqəsi tarix, incəsənət, yaxud elmi
baxımdan görkəmli universal dəyərə malik əlahiddə və ya birləşdirilmiş tikili qrupları;
Görkəmli yerlər: insan əlinin əməli, yaxud insan və təbiətin birgə əsəri, eləcə də,
diqqətəlayiq arxeoloci yerlər daxil olmaqla, tarix, estetika, etnologiya və ya antropologiya baxımından
görkəmli universal dəyərə malik zonalar başa düşülür.
Maddə 2
Bu Konvensiyada «təbii irs» dedikdə:
Estetika, yaxud elm baxımından görkəmli universal dəyərə malik fiziki və bioloji
birləşmələrdən və ya belə birləşmə qruplarından ibarət təbiət abidələri;
Elm, yaxud konservasiya baxımından görkəmli universal dəyərə malik geoloci və fizioqrafik
birləşmələr və təhlükəyə məruz qalan heyvan və bitki arealı olan dəqiq hüdudlanmış zonalar;
Görkəmli təbii yerlər, yaxud elm, konservasiya və ya təbii gözəllik baxımından görkəmli
universal dəyərə malik dəqiq hüdudlanmış təbii zonalar başa düşülür.
Maddə 3
Bu Konvensiyanın hər bir tərəf-dövləti öz ərazisində yerləşən yuxarıda xatırlanan 1 və 2-ci
maddələrdə nəzərdə tutulan müxtəlif dəyərləri müəyyən etməli və ayırmalıdır.
II. MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİN MİLLİ MÜHAFİZƏSİ VƏ BEYNƏLXALQ
MÜHAFİZƏSİ
Maddə 4
Bu Konvensiyanın hər bir tərəf-dövləti ərazisində yerləşən,1 və 2-ci maddələrdə xatırlanan
mədəni və təbii irsin aşkara çıxarılmasını, mühafizə edilməsini, qorunub saxlanmasını,
populyarlaşdırılmasını və gələcək nəsillərə çatdırılmasını təmin etmək öhdəliyinin ilk növbədə ona həvalə
olduğunu etiraf edir. Bu məqsədlə o, həm mövcud ehtiyatlardan maksimum istifadə etmək yolu ilə öz
səyləri, həm də, lazım gəldikdə, istifadə edə biləcəyi beynəlxalq yardım və əməkdaşlıq – o cümlədən,
maliyyə, bədii, elmi və texniki baxımdan – vasitəsilə hərəkət etməyə çalışır.
Maddə 5
Bu Konvensiyanın tərəf-dövlətləri ərazilərində yerləşən mədəni və təbii irsin hər bir ölkəyə
məxsus şəraitdə mümkün qədər daha səmərəli mühafizəsini, konservasiyasını və mümkün qədər daha fəal
populyarlaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə, imkan daxilində:
a) mədəni və təbii irsə ictimai həyatda müəyyən funksiyalar verilməsinə yönəldilmiş ümumi
siyasət yeritməyə və bu irsin mühafizəsini ümumi planlaşdırma proqramlarına daxil etməyə;
b) öz ərazisində mədəni və təbii irsin mühafizəsi, qorunub saxlanması və
populyarlaşdırılması üzrə üzərinə qoyulan vəzifələri yerinə yetirmələrinə imkan verən müvafiq personal və
vasitələrə malik bir və ya bir neçə xidmət – onlar hələ yaradılmayıbsa – təsis etməyə;
s) dövlətin onun mədəni və təbii irsi üçün qorxu yaradan təhlükələri aradan qaldırmasına
imkan verən elmi və texniki işləmə və tədqiqatları inkişaf etdirməyi və iş metodlarını təkmilləşdirməyə;
d) bu irsi üzrə çıxarmaq, qoruyub saxlamaq, populyarlaşdırmaq və bərpa etmək üçün
müvafiq hüquqi, elmi, texniki, inzibati və maliyyə tədbirləri görməyə; və
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e) mədəni və təbii irsin mühafizəsi, qorunub saxlanması və populyarlaşdırılması sahəsində
milli və ya regional kadr hazırlığı mərkəzlərinin yaradılmasına, yaxud inkişafına yardım göstərməyə,
həmçinin, bu sahədə elmi tədqiqatları həvəsləndirməyə çalışırlar.
Maddə 6
1.Bu Konvensiyanın hər bir tərəf-dövlətləri ərazisində yerləşən,1 və 2-ci maddələrdə
müəyyən edilmiş mədəni və təbii irsi olan dövlətlərin suverenliyinə tam hörmət etməklə və milli
qanunvericiliklə həmin irs barəsində nəzərdə tutulan hüquqlara xələl gətirməklə, onun bütün beynəlxalq
birliyin mühafizə etməyə borclu olduğu ümumi irs olduğunu etiraf edirlər.
2.Buna görə də tərəf-dövlətlər bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq 11-ci
maddənin 2 və 4-cü bəndlərində xatırlanan mədəni və təbii irsin üzə çıxarılmasına, mühafizəsinə qorunub
saxlanmasına və populyarlaşdırılmasına – onun ərazisində olduğu dövlət bu barədə xahiş edərsə,-yardım
göstərməyi öhdələrinə götürürlər.
3.Bu Konvensiyanın hər bir tərəf-dövləti bu Konvensiyanın digər tərəf-dövlətlərinin
ərazisindəki 1 və 2-ci maddələrdə xatırlanan mədəni və təbii irsə birbaşa, yaxud dolayısı ilə xələl gətirə
bilən hansısa qərəzli hərəkət etməməyi öhdəsinə götürür.
Maddə 7
Bu Konvensiyada ümumdünya mədəni və təbii irsinin beynəlxalq mühafizəsi dedikdə
Konvensiyanın tərəf-dövlətlərinə bu irsi qoruyub saxlamağa və üzrə çıxarmağa yönəldilmiş səylərində
kömək etmək üçün beynəlxalq əməkdaşlıq və yardım sistemi yaradılması başa düşülür.
III. ÜMUMDÜNYA
HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİTƏ

MƏDƏNİ

VƏ

TƏBİİ

İRSİNİN

MÜHAFİZƏSİ

ÜZRƏ

Maddə 8
1.Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında ümumi
görkəmli əhəmiyyətə malik mədəni və təbii irsin mühafizəsi üzrə «Ümumdünya irsi komitəsi» adlandırılan
hökumətlərarası komitə təsis edilir. O, Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Baş konfransının növbəti sessiyaları vaxtı Baş məclisinə toplaşan Konvensiya tərəf-dövlətlərinin
seçdiyi on beş Konvensiya tərəf-dövlətindən ibarətdir. Komitənin tərkibinə daxil olan dövlətlərin sayı Baş
konfransın bu Konvensiya azı 40 dövlət üçün qüvvəyə mindikdən sonra çağırılacaq növbəti sessiyasından
başlayaraq 21-ə çatdırılacaqdır.
2.Komitə üzvlərinin seçkisi dünyanın müxtəlif bölgələrinin və mədəniyyətlərinin ədalətli
təmsil olunmasını təmin etməlidir.
3.Komitənin iclaslarında Mədəni dəyərlərin qorunması və bərpası üzrə beynəlxalq tədqiqat
mərkəzinin (Roma mərkəzi), Abidələrin və tarixi yerlərin mühafizəsi üzrə beynəlxalq şuranın (İKOMOS)
və təbiəti və təbii sərvətləri beynəlxalq mühafizə ittifaqının (TBMİ) hər birindən məşvərətçi səs hüququ ilə
bir nümayəndə iştirak edə bilər; onlara Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Baş konfransının növbəti sessiyası vaxtı Baş məclisinə toplaşan Konvensiya tərəf-dövlətlərinin
xahişi ilə qarşılarında analoci məqsədlər qoyan digər hökumətlərarası təşkilatların, yaxud qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələri qoşula bilər
Maddə 9
1.Ümumdünya irsi Komitəsinin üzv-dövlətləri öz səlahiyyətlərini Baş konfransın onların
seçildiyi növbəti sessiyasının sonundan sonra gələn üçüncü növbəti sessiyanın sonunadək həyata keçirirlər.
2.İlk seçkilər vaxtı təyin olunmuş üzvlərin üçdə birinin səlahiyyəti Baş konfransın onların
seçildiyi sessiyasından sonra gələn birinci növbəti sessiyasının sonunda, həmin vaxt təyin edilmiş ikinci
üçdə birinin səlahiyyəti isə Baş konfransın onların sonunda başa çatır. Komitənin bu üzvlərinin adları
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş konfransı Sədrinin birinci
seçkilərdən sonra keçirdiyi püşk atma vasitəsilə müəyyən edilir.
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3.Komitənin üzv-dövlətləri mədəni və təbii irs sahəsində səriştəli şəxsləri öz nümayəndələri
kimi seçirlər.
Maddə 10
1.Ümumdünya irsi komitəsi prosedura qaydalarını qəbul edir.
2.Komitə istədiyi vaxt ictimai, yaxud özəl təşkilatları, həmçinin ayrı-ayrı şəxsləri məsləhət
üçün öz iclaslarına dəvət edə bilər.
3.Komitə öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruri saydığı məsləhət orqanları yarada bilər.
Maddə 11
1.Bu Konvensiyanın hər bir tərəf-dövləti öz ərazisindəki bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə
tutulan siyahıya daxil edilə bilən mədəni və təbii irs dəyərlərini siyahısını, imkan daxilində, Ümumdünya
irsi komitəsinə təqdim edir.Tam sayılmalı olmayan bu siyahı həmin dəyərlərin yerləşdiyi yerlərə və
doğurduqları marağa dair sənədləri ehtiva etməlidir.
2.Komitə dövlətlərin 1-ci bəndə müvafiq olaraq təqdim etdikləri siyahı əsasında özünün
müəyyən edəcəyi meyarlara müvafiq olaraq, onun fikrincə, bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələrində
müəyyən edildiyi kimi, görkəmli universal dəyərə malik mədəni və təbii irsin siyahısını «Ümumdünya irsi
siyahısı» adı ilə tərtib edir, yeniləşdirir və dərc etdirir. Yeniləşdirilmiş siyahı iki ildə bir dəfədən gec
olmayaraq tərəf-dövlətlərə göndərilir.
3.Dəyərlər Ümumdünya irsi siyahısına maraqlı dövlətin razılığı olmadan daxil edilə bilməz.
Suverenliyi, yaxud yurisdiksiyası bir neçə dövlətin mübahisəsinə səbəb olan ərazidə yerləşən dəyərin daxil
edilməsi mübahisə edən tərəflərin hüquqlarına qətiyyən toxunmur.
4.Komitə, şərait bunu tələb etdikdə, Ümumdünya irsi siyahısında olan, xilas edilməsi üçün
xeyli iş tələb olunan və bu Konvensiya çərçivəsində yardım istənilən dəyərlərin siyahısını «Təhlükədə olan
ümumdünya irsi siyahısı» adı ilə tərtib edir, yeniləşdirir və dərc etdirir. Bu siyahıda əməliyyatların təxmini
dəyəri göstərilir. Bu siyahıya yalnız ciddi və konkret təhlükələrin-məsələn, güclənməkdə olan dağıntı
nəticəsində yox olma, iri ictimai, yaxud özəl layihələrin həyata keçirilməsi, şəhərlərin və turizmin sürətli
inkişafı, təyinatının və ya mülkiyyət hüququnun dəyişməsi ilə bağlı dağıdılma səbəbi müəyyən olmayan
ciddi zədələnmə, hər hansı səbəbdən baxımsızlıq, təbii fəlakətlər və kataklizmlər, silahlı münaqişə qorxusu,
böyük yanğınlar, zəlzələlər, sürüşmələr, vulkan püskürmələri, suyun səviyyəsinin dəyişməsi, daşqınlar,
qabarmalar-təhdid etdiyi mədəni və təbii irs dəyərləri daxil edilə bilər. Komitə fövqəladə şəraitlərdə
istənilən vaxt təhlükədə olan ümumdünya irsi siyahısına yeni dəyərlər sala və bu haqda dərhal xəbər verə
bilər.
5.Komitə əsasında mədəni və təbii irs dəyərlərini bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində nəzərdə
tutulan hər iki siyahıya daxil etmək mümkün olan meyarları müəyyən edir.
6.Komitə dəyərin bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində xatırlanan iki siyahıdan birinə daxil
edilməsi barədə qəti qərar qəbul edənə qədər yuxarıda xatırlanan dəyərin ərazisində olduğu tərəf-dövlətlə
məsləhətləşir.
7. Komitə maraqlı dövlətlərlə razılaşma əsasında bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində
göstərilən siyahıların tərtib edilməsi üçün zəruri olan öyrənmələr və tədqiqatlar aparılmasını əlagələndirir
və həvəsləndirir.
Maddə 12
Mədəni və təbii irsin hansısa dəyərinin 11-ci maddənin 2 və 4-cü bəndlərində xatırlanan iki
siyahıdan birinə daxil edilməsi faktı qətiyyən bu obyektin onun siyahılara daxil edilməsindən savayı, heç
bir baxımdan görkəmli universal dəyərə malik olmaması demək deyil.
Maddə 13
1.Ümumdünya irsi komitəsi bu Konvensiyanın tərəf-dövlətlərinin ərazilərindəki 11-ci
maddənin 2 və 4-cü bəndlərində xatırlanan siyahılara daxil edilmiş, yaxud daxil edilə bilən mədəni və təbii
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irs dəyərləri barəsində beynəlxalq yardım göstərilməsinə dair sifarişlərini alır və öyrənir. Bu sifarişlərin
məqsədi həmin dəyərləri mühafizə etmək, qoruyub saxlamaq, populyarlaşdırmaq və bərpa etməkdir.
2.İlkin tədqiqatlar sonrakı tələblərin haqlı olduğunu göstərdikdə bu maddənin 1-ci bəndinə
müvafiq olaraq beynəlxalq yardım barəsində sifarişlər, həmçinin, 1 və 2-ci maddələrdə müəyyən edilmiş
mədəni və təbii irsin üzə çıxarılmasına aid ola bilər.
3.Komitə bu sifarişlər üzrə qərar qəbul edir, lazım gəldikdə, öz köməyinin xarakterini və
həcmini müəyyənləşdirir və öz adından maraqlı hökumətlə lazımi saziş bağlanmasına vəkalət verir.
4.Komitə öz əməliyyatları üçün ardıcıllıq müəyyən edir. O, bunu müdafiə edilməli
dəyərlərin ümumdünya mədəni və təbii irsi üçün əhəmiyyətini, təbiətin, dünya xalqları dühası və tarixinin
ən görkəmli dəyərlərinin beynəlxalq mühafizəsini təmin etmək zərurətini və görülməli işlərin təcililiyini,
bu dəyərlərin ərazisində olduğu dövlətlərin ehtiyatlarının miqyasını, o cümlədən onların bu dəyərlərin öz
vasitələri ilə qorunub saxlanmasını nə dərəcədə təmin edə bilmələrini nəzərə almaqla edir.
5.Komitə beynəlxalq yardım ayrılan dəyərlərin siyahısını tərtib edir, yeniləşdirir və yayır.
6.Komitə bu konvensiyanın 15-ci maddəsinə müvafiq olaraq yaradılan fondun vəsaitindən
istifadə olunması haqqında qərar qəbul edir. O, bu vəsaiti artırmaq üçün vasitələr axtarır və bununla bağlı
bütün lazımi tədbirləri görür.
7.Komitə bu Konvensiyanın məqsədləri ilə analoci məqsədlər daşıyan beynəlxalq və milli,
hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. Komitə öz proqram və layihələrini həyata
keçirmək üçün, o cümlədən, Mədəni dəyərlərin qorunması və bərpası üzrə beynəlxalq tədqiqat mərkəzinin
(Roma mərkəzi), Abidələrin və tarixi yerlərin mühafizəsi üzrə beynəlxalq şuranın (İKOMOS) və Təbiəti
və təbii sərvətləri beynəlxalq mühafizə ittifaqının (TBMİ), həmçinin dövlət orqanlarının və özəl
orqanlarının və ayrı-ayrı şəxslərin yardımına müraciət edə bilər.
8.Komitənin qərarları iclasda və səsvermədə iştirak edən üzvlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu
ilə qəbul edilir. Yetərsay Komitə üzvlərinin əksəriyyətindən ibarətdir.
Maddə 14
1.Komitəyə Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
direktorunun təyin etdiyi katiblik kömək edir.
2.Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş direktoru
Mədəni dəyərlərin qorunması və bərpası üçün beynəlxalq tədqiqat mərkəzinin (Roma mərkəzi), Abidələrin
və Tarixi yerlərin mühafizəsi beynəlxalq şuranın (İKOMOS) və Təbiəti və təbii sərvətləri beynəlxalq
mühafizə ittifaqının (TBMİ) səlahiyyətləri sahələrində xidmətlərindən və müvafiq imkanlarından ən geniş
dərəcədə istifadə edərək, komitənin sənədlərinin, onun iclaslarının gündəliyini hazırlayır və qərarlarının
yerinə yetirilməsini təmin edir.
IV. ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİ MÜHAFİZƏ FONDU
Maddə 15
1.Bununla, görkəmli universal dəyərə malik ümumdünya mədəni və təbii irsinin
«Ümumdünya irsi fondu» adlandırılan fondu təsis edilir.
2.Bu fond Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
maliyyə haqqında Əsasnaməsinin müvafiq müddəalarına əsasən məqsədli fonddur.
3.Fondun vəsaiti:
(a) bu Konvensiyanın tərəf-dövlətlərinin məcburi və könüllüödəmələrindən;
(b) edilə bilən töhfə, hədiyyə, yaxud vəsiyyət məbləğlərindən:
(i) digər dövlətlər,
(ii) Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı sisteminin digər təşkilatları, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf
proqramı və başqa hökumətlərarası təşkilatlar,
(iii) dövlət orqanları və ya özəl orqanlar, yaxud ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən;
(s) Fondun verdiyi borcların faizlərindən;
(d) Fondun nəfinə təşkil edilmiş tədbirlərdən gələn rüsum və mədaxil məbləğlərindən;
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(s) Ümumdünya irsi komitəsinin Fond haqqında işləyib hazırladığı müddəaların icazə
verdiyi hər hansı digər ehtiyatlardan ibarətdir.
4.Fonda ödəmələr və Komitəyə edilən digər yardım formaları yalnız Komitənin müəyyən
etdiyi məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.Komitə yalnız müəyyən proqramı, yaxud konkret layihəni –
Komitə bu proqramı, yaxud layihəni yerinə yetirmək haqqında qərar qəbul edərsə, - həyata keçirmək üçün
nəzərdə tutulan ödəmələri qəbul edə bilər. Fonda ödəmələr hansısa siyasi şərtlərlə bağlanmır.
Maddə 16
1.Bu Konvensiyanın tərəf-dövlətləri cürbəcür gönüllü əlavə ödəmələrə xələl gətirmədən
Ümumdünya irsi fonduna müntəzəm olaraq iki ildə bir dəfə Konvensiyanın Təhsil, elm və mədəniyyət
məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş konfransının sessiyasına toplaşan tərəf-dövlətlərinin Baş
məclisinin müəyyən edəcəyi məbləği bütün dövlətlər üçün eyni faiz təşkil edən haqq ödəməyi öhdələrinə
götürürlər.
Baş məclisin bu qərarının qəbul edilməsi Baş məclisdə və səsvermədə iştirak edən, bu
maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanat verməmiş tərəf-dövlətlərin səs çoxluğunu tələb edir.
Konvensiyanın tərəf-dövlətlərinin ödədikləri haqq qətiyyən onların Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri
üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Adi büdcəsinə ödədikləri haqqın 1 faizindən çox ola bilməz.
2.Lakin bu Konvensiyanın 31-ci maddəsində , yaxud 32-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu
kimi, hər bir dövlət ratifikasiya fərmanlarını-qəbul etmə, yaxud daxil olma haqqında aktlarını-təhvil
verərkən bu maddənin 1-ci bəndi ilə bağlı olmayacaqlarını bəyan edə bilər.
3.Konvensiyanın bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatı vermiş tərəf-dövləti
yuxarıda xatırlanan bəyanatını Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş direktoruna bildirişlə geri götürə bilər. Lakin bəyanatın geri götürülməsi bu dövlətin ödəyəcəyi məcburi
haqqa yalnız tərəf-dövlətlərin növbəti Baş məclisi günündən təsir edəcəkdir.
4.Komitənin öz fəaliyyətini səmərəli planlaşdıra bilməsi üçün bu Konvensiyanın bu
maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatı vermiş tərəf-dövlətlərinin ödəmələri müntəzəm əsasda,
heç olmasa, iki ildə bir dəfə ödənməli və onların ödəməli olduqları haqqın məbləğindən – onlar bu
maddənin 1-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı olardırlarsa, -az olmamalıdır.
5.Konvensiyanın cari il və bilavasitə ondan əvvəlki təqvim ili üçün öhdəlikləri, yaxud
könüllü ödəmələri üzrə borcu olan hər hansı tərəf-dövləti Ümumdünya irsi fondu Komitəsinə seçilə bilməz;
bu müddəa ilk seçkilərin gedişində tətbiq edilmir. Komitənin üzvü olan belə dövlətin səlahiyyəti bu
Konvensiyanın 8-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan seçkilərdə qurtarır.
Maddə 17
Bu Konvensiyanın tərəf-dövlətləri bu Konvensiyanın 1 və 2-ci maddələrinin müddəalarına
müvafiq mədəni irsin mühafizəsi üçün ianə verilməsini təşviq etmək məqsədi daşıyan dövlət və ya özəl
milli fondların, yaxud assosiasiyaların yaradılmasına gömək edirlər.
Maddə 18
Bu Konvensiyanın tərəf-dövlətləri Ümumdünya irsi fondu üçün vəsait toplanması üzrə
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi ilə təşkil edilən
beynəlxalq kompaniyalara yardım göstərirlər.
V.BƏYNƏLXALQ YARDIMIN ŞƏRTLƏRİ VƏ GÖSTƏRİLMƏ FORMALARI
Maddə 19
Bu Konvensiyanın hər hansı tərəf-dövlətləri görkəmli universal dəyərə malik və onun
ərazisində yerləşən mədəni və təbii irs dəyərlərinin nəfinə bəynəlxalq yardım göstərilməsi barədə xahişlə
müraciət edə bilər. O, öz sifarişi ilə birlikdə 21-ci maddədə nəzərdə tutulan və Komitənin qərar qəbul etməsi
üçün zəruri olan sərəncamındakı informasiya və sənədləri təqdim etməlidir.
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Maddə 20
Bu Konvensiyaya müvafiq olaraq beynəlxalq yardım ancaq Ümumdünya irsi Komitəsinin
13-cü maddənin 2-ci bəndinə, 22-ci maddənin s bəndinə və 23-cü maddəyə əsasən 11-ci maddənin 2 və 4cü bəndlərində xatırlanan siyahılardan birinə daxil etdiyi, yaxud daxil etməyi qərara aldığı mədəni və təbii
irs dəyərləri üçün göstərilə bilər.
Maddə 21
1.Ümumdünya irsi komitəsi Fondun beynəlxalq yardım göstərməsi barədə ona daxil olan
sifarişlərə baxılması prosedurasını müəyyən edir, xahişin ehtimal edilən əməliyyatın xarakterini, görülməli
işlərin həcmini, sonuncuların təxmini qiymətini, təcililik dərəcəsini və yardım üçün müraciət etmiş dövlətin
bütün lazımi xərcləri müstəqil çəkməsinə imkan verməyən səbəbləri müəyyən etməli olan məzmununu
dəqiqləşdirir. Sifarişlər hər dəfə, mümkün olduqda, ekspertlərin rəyi ilə qüvvətləndirilməlidir.
2.Qəza və təbii fəlakət halları üçün nəzərdə tutulan ehtiyat fonduna malik olmalı olan
Komitə belə hallarla bağlı verilmiş sifarişlərə, ehtimal ki, həyata keçirmək lazım gələcək işlərin təcililiyinə
görə, ilk növbədə baxmalıdır.
3.Komitə qərar qəbul etməzdən əvvəl lazım saydığı tədqiqatlar və məsləhətləşmələr apara
bilər.
Maddə 22
Ümumdünya irsi Komitəsinin yardımı aşağıdakı formalarda ola bilər:
a) bu Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 2 və 4-cü bəndlərində müəyyən edildiyi təhər mədəni
və təbii irsin mühafizəsinin qorunub saxlanmasının, bərpasının və populyarlaşdırılmasının irəli sürdüyü
bədii, elmi və texniki problemlərin tədqiq;
b) təsdiq edilmiş layihələrin qənaətbəxş yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün ekspertlərin,
texniklərin və ixtisaslı fəhlələrin göndərilməsi;
s) mədəni və təbii irsin üzə çıxarılması, mühafizəsi, qorunub saxlanması, bərpası və
populyarlaşdırılması sahəsində bütün səviyyələrdə mütəxəssis hazırlığı;
d) maraqlı dövlətlərin malik olmadıqları, yaxud əldə etmək iqtidarında olmadıqları
avadanlığın verilməsi;
e) aşağı faizli, yaxud faizsiz uzunmüddətli kredit verilməsi;
f) müstəsna və məxsusi əsaslandırılmış hallarda əvəzsiz maliyyə yardımı göstərilməsi;
Maddə 23
Ümumdünya irsi komitəsi, həmçinin, mədəni və təbii irsin üzə çıxarılması, mühafizəsi,
qorunub saxlanması, bərpası və populyarlaşdırılması sahəsində bütün səviyyələrdə milli və ya regional
mütəxəssis hazırlığı mərkəzlərinə beynəlxalq yardım göstərə bilər.
Maddə 24
Böyük miqdarda yardımdan əvvəl əsaslı elmi, iqtisadi və texniki tədqiqatlar aparılmalıdır.
Bu tədqiqatlarda mədəni və təbii irsin ən qabaqcıl mühafizə, qorunub saxlanma, bərpa və populyarlaşdırma
metodlarından istifadə edilməli və onlar bu Konvensiyanın məqsədlərinə cavab verməlidir. Tədqiqatlarda,
həmçinin, maraqlı dövlətin mövcud ehtiyatlarından rasional istifadə edilməsinə imkan verən yollar da
müəyyən olunmalıdır.
Maddə 25
Prinsipcə zəruri işlərin maliyyələşdirilməsi yalnız qismən beynəlxalq birliyə həvalə
edilməlidir. Beynəlxalq yardımdan istifadə edən dövlətin maliyyə iştirakı, onun ehtiyatları buna imkan
vermədiyi hallar istisna olmaqla, hər proqram, yaxud layihə üçün ayrılan vəsaitin xeyli hissəsini təşkil edir.
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Maddə 26
Ümumdünya irsi komitəsi və yardım alan dövlət bağladıqları sazişdə bu Konvensiyaya
əsasən beynəlxalq yardım obyekti olan proqramın, yaxud layihənin həyata keçirilməli olduğu şərtləri
müəyyən edirlər. Beynəlxalq yardımdan istifadə edən dövlət sazişdə müəyyən olunmuş şərtlərə görə
qorunmalı dəyərlərin mühafizəsini, saxlanmasını və populyarlaşdırılmasını davam etdirməlidir.
VI. MAARİF PROQRAMLARI
Maddə 27
1.Bu Konvensiyanın tərəf-dövlətləri bütün müvafiq vasitələri, o cümlədən maarif və
informasiya proqramlarını tətbiq etməklə, öz xalqlarının Konvensiyanın 1 və 2-ci maddələrində müəyyən
olunmuş mədəni və təbii irsə hörmət və sədaqətini möhkəmləndirməyə çalışırlar.
2.Onlar bu irsi təhdid edən təhlükələr, həmçinin, bu Konvensiyanın icrası üzrə görülən
tədbirlər barəsində ictimaiyyətə geniş məlumat verməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 28
Bu Konvensiyanın ona müvafiq olaraq beynəlxalq yardım alan tərəf-dövlətləri belə yardım
almış irsin əhəmiyyəti ilə və onun oynamış olduğu rolla tanış olmaq məqsədilə müvafiq tədbirlər görürlər
VII. MƏRUZƏLƏR
Maddə 29
1.Bu Konvensiyanın tərəf-dövlətləri. Təhsil elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş konfransına onun müəyyən etdiyi müddətdə və formada təqdim etdikləri
məruzələrdə bu Konvensiyanı yerinə yetirmək məqsədilə qəbul etdikləri qanunvericilik və nizamlama
müddəaları və digər tədbirlər, habelə bu sahədə topladıqları təcrübə haqqında məlumatları bildirirlər.
2.Bu məruzələr Ümumdünya irsi komitəsinin nəzərinə çatdırılır.
3.Komitə Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər
növbəti sessiyasına öz fəaliyyəti barədə məruzə təqdim edir.
VIII. YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 30
Bu Konvensiya ingilis, ərəb, ispan, fransız və rus dillərində tərtib edilmişdir, həm də beş
mətnin hamısı eyni qüvvəyə malikdir.
Maddə 31
1. Bu Konvensiya Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
üzv-dövlətləri tərəfindən onların konstitusiyalarında nəzərdə tutulan qaydada ratifikasiya və ya qəbul
edilməlidir.
2. Ratifikasiya fərmanları və ya qəbuletmə haqqında aktlar saxlanmaq üçün Təhsil, elm və
mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş direktoruna təhvil verilir.
Maddə 32
1. Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
konfransından bu Konvensiyaya qoşulmaq dəvəti alan Təşkilatın üzvü olmayan istənilən dövlət bu
Konvensiyaya qoşula bilər.
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2. Qoşulma bu haqda aktın Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş direktoruna təhvil verilməsi ilə həyata keçirilir.
Maddə 33
Bu Konvensiya iyirminci ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, yaxud qoşulma haqqında
aktın saxlanmağa təhvil verildiyi gündən, lakin ancaq ratifikasiya, qabuletmə, yaxud qoşulma haqqında
aktlarını göstərilən gün, yaxud ondan əvvəl saxlanmağa təhvil vermiş dövlətlər barəsində – qüvvəyə minir.
Hər hansı digər dövlət barəsində Konvensiya həmin dövlət özünün ratifikasiya, qabuletmə və ya qoşulma
haqqında aktını saxlanmağa təhvil verəndən üç ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 34
Bu Konvensiyanın federal quruluşa malik tərəf-dövlətlərinə aşağıdakı müddəalar aiddir:
(a) bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi mərkəzi qanunvericilik fəaliyyətinin, yaxud federal
qanunvericilik hakimiyyətinin mövzusu olan müddəalarına gəldikdə, federal, yaxud mərkəzi hökumətin
öhdəlikləri federal dövlət olmayan iştirakçı-dövlətlərin öhdəliklərinin eyni olacaqdır;
(b) bu konvensiyanın yerinə yetirilməsi federasiya sisteminə müvafiq olaraq qanunvericilik
tədbirləri görməli olmayan ştat, ölkə, əyalət və kantonlarının hər birini qanunvericilik fəaliyyətinin
mövzusu olan müddəalarına gəldikdə, federal hökumət göstərilən müddəaları onların qəbul edilməsi
məqsədilə ştat, ölkə, əyalət və kantonların səlahiyyətli hakimiyyət orqanlarının nəzərinə çatdırır
Maddə 35
1. Bu Konvensiyanın hər bir tərəf-dövləti onu denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş direktoruna təhvil verilən yazılı aktla ratifikasiya edilir.
3. Denonsasiya bu haqda akt alınandan on iki ay sonra qüvvəyə minir. O, heç vəchlə,
denonsasiya edən dövlətin denonsasiya qüvvəyə minənə qədər üzərinə götürdüyü maliyyə öhdəliklərini
dəyişdirmir.
Maddə 36
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş direktoru 31
və 32-ci maddələrdə xatırlanan ratifikasiya, qəbuletmə, yaxud qoşulma barədə bütün aktların saxlanmağa
təhvil verilməsi, həmçinin 35-ci maddədə göstərilən denonsasiyalar haqqında Təşkilatın üzv-dövlətlərinə,
təşkilatın 32-ci maddədə xatırlanan üzvü olmayan dövlətlərə, həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına
məlumat verir.
Maddə 37
1.Bu Konvensiyaya Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş konfransında yenidən baxıla bilər. Lakin onun yenidən baxılmış mətni yalnız yenidən
baxılmış Konvensiyanın tərəfləri olacaq dövlətlər üçün icbari olacaqdır.
2.Baş konfrans bu Konvensiyaya tam, yaxud qismən yenidən baxmaqla yeni Konvensiya
qəbul edərsə və yeni Konvensiyada başqa göstərişlər olmazsa, bu Konvensiya təzə mətnə malik yeni
Konvensiya qüvvəyə minən gündən ratifikasiya, qəbuletmə, yaxud qoşulma üçün bağlı olacaqdır.
Maddə 38
Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə əsasən
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş direktorunun xahişi ilə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan keçiriləcəkdir.
TÖVSİYƏLƏR
ARXEOLOCİ QAZINTILARIN BEYNƏLXALQ NİZAMLAMA PRİNSİPLƏRİNİ
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MÜƏYYƏN EDƏN TÖVSİYƏ
(5 dekabr 1956-cı il)
Təhsil, elm mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş MillətlərTəşkilatının Baş konfransı 1956cı il noyabrın 5-dən dekabrın 5-dək Nyu Dehli şəhərində keçirilən onuncu sessiyasında
Əhalinin özünün qədim abidələrə və əsərlərə hörmət və sədaqətinin onların qorunub
saxlanmasının ən yaxşı təminatı olduğunu və bu cür hisslərin inkişafının ən təsirli vasitələrindən birinin
üzv-dövlətlərinin elm və beynəlxalq münasibətləri inkişaf etdirmək səylərinə əsaslanan tədbirlərin
olduğunu etiraf edərək,
Qədim bədii əsərlərin seyr edilməsinin və onlarla tanışlığın oyatdığı hisslərin xalqlar
arasında qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsinə əhəmiyyətli kömək edə biləcəyinə və bununla bağlı
bu əsərlərdən yuxarıda göstərilən məqsədlərlə hər vasitə ilə istifadə olunmasında beynəlxalq əməkdaşlığın
bərqərar edilməsinə zərurətin yarandığına əmin olaraq,
Arxeoloci kəşflər ərazisində olduqları dövlətlər üçün daha böyük əhəmiyyətə malik olsalar
da, bununla belə, onların bütövlükdə bütün bəşəriyyəti zənginləşdirdiyini hesab edərək,
Bəşəriyyətin tarixi ilə tanışlığın onun yaratdığı bütün mədəniyyətlərlə tanış olmağı tələb
etdiyini və buna görə də beynəlxalq ictimaiyyətin bütün maddi arxeoloci qalıqların öyrənilməsində və lazım
olduqda, qorunub saxlanmasında maraqlı olduğunu hesab edərək,
Ayrı-ayrı dövlətlərin arxeoloci irsin qorunub saxlanmasına baxan hakimiyyət orqanlarının
öz işlərində işdə sınaqdan çıxmış və müxtəlif ölkələrin arxeologiya idarələrinin tətbiq etdikləri ümumicbari
prinsipləri rəhbər tutmalı olduqlarına əmin olaraq,
Arxeoloci qazıntıların nizamlanmasının, əsasən, hər bir dövlətin daxili işi olsa da, bu
prinsipin geniş düşünülmüş və azad əsaslarda həyata keçirilən beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi ilə
uyğunlaşdırılmasının münasib olduğunu hesab edərək,
Arxeoloci qazıntıları nizamlayan prinsiplərin beynəlxalq əsasda işlənib hazırlanmasına dair
bir sıra təkliflərə (sessiyanın gündəliyinin 9.4.3-cü bəndi) baxaraq,
Səkkizinci sessiyasının bu təkliflərin bütün üzv-dövlətlərə ünvanlanan tövsiyə formasında
beynəlxalq qaydaların əsasına qoyulmasının münasibliyinə dair qərarına əsaslanaraq,
Bu gün, 1956-cı il dekabrın 5-də bu Tövsiyəni qəbul edir.
Baş Konfrans üzv-dövlətlərə bu Tövsiyədə xülasə edilmiş norma və prinsiplərin onların
yurisdiksiyasında olan ərazilərdə həyata keçirilməsi üçün qanunvericilik qaydasında və ya sair qaydada
zəruri tədbirləri görməklə aşağıdakı müddəaları tətbiq etməyi tövsiyə edir
Baş Konfrans üzv-dövlətlərə bu Tövsiyədə arxeoloci qazıntılara nəzarət edən muzeylərin,
hakimiyyət dairələrinin və orqanların nəzərinə çatdırmağı tövsiyə edir.
Baş Konfrans üzv-dövlətlərə onun sonradan müəyyən edəcəyi müddətdə və formada ona bu
Tövsiyənin icrası üçün gördükləri tədbirlər barədə məruzələr təqdim etməyi tövsiyə edir.
I.TƏRİFLƏR
Arxeoloci qazıntılar
1.Bu Tövsiyədə «arxeoloci qazıntılar» anlayışı onların torpaq işləri və ya yer səthinin
müntəzəm tədqiqi, yaxud bu və ya digər üzv-dövlətin daxili və ya ərazi sularının təkinin, yaxud torpaqaltı
qatlarının tədqiqi yolu ilə aparılmasından asılı olmayaraq, bütün arxeoloci qalıq axtarışlarına aiddir.
Qorunan dəyərlər
2. Bu Tövsiyənin müddəaları ictimai baxımdan hansısa tarixi və ya bədii əhəmiyyətə malik
bütün maddi qalıqlara aiddir; həm də, YUNESKO-nun hər bir üzv-dövlətinin ərazisindəki qalıqların
əhəmiyyətini özünün qoyduğu meyarlar əsasında müəyyən etmək hüququ saxlanılır. Bu Tövsiyədə nəzərdə
tutulan qaydalar, o cümlədən, sözün ən geniş mənasında arxeoloci maraq doğuran qədim abidələrə və
əşyalara tətbiq edilməlidir.
3.Arxeoloci abidələrin ictimai əhəmiyyətini müəyyən edən meyarlar bu işin abidələrin
qorunub saxlanmasına aid olmasından və ya tədqiqatçıların üzərinə qoyulan öz gəşflərini və tapıntılarını
elan etmək vəzifəsindən asılı olaraq dəyişə bilərlər.
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a) Birinci halda, müəyyən tarixə qədərki epoxalara aid bütün abidələrin qorunmalı olmasına
dair meyardan şəksiz imtina etmək lazımdır; qorunma meyarları ya onların bu və ya digər epoxaya aidliyi,
ya da qanunla müəyyən edilmiş minimal yaşları olmalıdır.
b) İkinci halda, üzv-dövlətlərin aşkar etdikləri bütün qədim abidələr və əşyalar haqqında
xəbər vermələrini tədqiqatçıların, yaxud bu və ya digər arxeoloci abidəni açan şəxslərin öhdəsinə bir vəzifə
olaraq qoymaqla, daha geniş meyarlar müəyyən etmələri münasib olardı.
II.ÜMUMİ QAYDALAR
Arxeoloci irsin qorunması
4.Təşkilatın hər bir üzv-dövləti öz arxeoloci irsinin, o cümlədən, arxeoloci qazıntılarla bağlı
meydana çıxan problemləri nəzərə almaq və bu Tövsiyənin müddəalarına əsaslanmaqla, qoruyub
saxlanmalıdır.
5.O cümlədən, üzv-dövlətlərə:
a) arxeoloci qazıntıların aparılmasını müvafiq hakimiyyət orqanlarının nəzarətinə və
qabaqcadan icazə verməsinə tabe etdirmək;
b) maddi qalıqları aşkar etmiş şəxslərin bu qəbil tapıntılar haqqında ən qısa müddətdə
müvafiq hakimiyyət orqanlarına məlumat vermələrini bir vəzifə olaraq öhdələrinə qoymaq;
s) bu qaydaları pozanlara qarşı sanksiyalar tətbiq etmək;
d) gizlədilmiş əşyaların müsadirə edilməsinə icazə vermək;
e) arxeoloci yer təkinin tədqiq qaydalarını işləyib hazırlamaq və bu yer təki dövlət
mülkiyyətidirsə, öz qanunvericiliyinə müvafiq göstəriş daxil etmək;
f) öz arxeoloci irsinin ən əhəmiyyətli ünsürlərini tarixi abidələr sırasına daxiletmə sistemini
işləyib hazırlamaq tövsiyə olunur.
Arxeoloci qazıntıları mühafizə orqanları
6.Yaranmış ənənələrin müxtəlifliyinə, üzv-dövlətlərin sərəncamlarındakı ehtiyatların
bərabər olmamasına görə arxeoloci qazıntıları idarə edən vahid inzibati sistem yaradılması mümkün
görülməsə də, yenə də, müvafiq dövlət idarələrinin hamılıqla qəbul edilmiş aşağıdakı prinsipləri rəhbər
tutmalarına nail olmaq lazımdır:
a) arxeoloci idarələr dövlət orqanları, yaxud, heç olmasa, müvafiq qanunlar əsasında, lazım
gəldikdə, tələb olunan təcili tədbirləri görməklərinə imkan verən vasitələrə malik orqanlar xarakteri
daşımalıdırlar. Bütün arxeoloci işlərə ümumi rəhbərliyi həyata keçirən bu idarələr, bundan savayı, tədqiqat
idarələri və universitetlərlə əməkdaşlıqda arxeoloci tədqiqat üsullarının tədrisini təmin etməlidirlər. Onlar,
bununla yanaşı, mərkəzi arxivlərin yaradılmasını, onlara aid bütün qədim abidə və əşyaların yerləri
göstərilməklə coğrafi xəritələrin tərtib olunmasını təmin etməli və müvafiq sənədləri bütün əhəmiyyətli
muzeylərdə, keramika və ya ikonoqrafiya arxivlərində və i.a. cəmləşdirməlidirlər;
b) bu idarələr, məsələn: (i) onların lazımi fəaliyyəti; həmin ölkənin arxeoloci zənginliklərinə
müvafiq iş planlarını yerinə yetirmək və xüsusilə elmi nəşrlərin buraxılması; (iii) təsadüfi kəşflərə nəzarət
etmək; (iv) qazıntıları və abidələri lazımi qaydada saxlamaq üçün zəruri olan pul vəsaitinin mütəmadi
olaraq gəlməsini təmin etməlidirlər.
7.hər bir dövlət aşkar edilmiş maddi qalıqların və arxeoloci dəyərlərin bərpasına mükəmməl
nəzarət etməlidir.
8. «In siti» qorunub saxlanması zəruri sayılan abidələrin yeri yalnız müvafiq hakimiyyət
orqanlarının icazəsi ilə dəyişdirilə bilər.
9.Bütün üzv-dövlətlərə müxtəlif epoxalara aid arxeoloci yerləri arxeologiya elminin və
texnikanın ən yeni nailiyyətləri baxımından gələcəkdə tədqiq etmək məqsədilə onların tam, yaxud qismən
toxunulmaz saxlanmasına dair tədbirlər görmələri tövsiyə olunur.
Qazıntı aparılan bütün ən başlıca yerlərdə, relyefin imkan verdiyi qədər, müəyyən sahələri
gələcəkdə onların stratiqrafiyasını və həmin mədəni təbəqənin tərkibini yoxlamaq məqsədilə toxunulmamış
saxlamaq olardı.
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Ümumdünya meteorologiya təşkilatının konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına əsaslanaraq,
Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının üzvü olmasının respublikada
hidrometeorologiyanın müstəqil bir sahə kimi inkişaf etməsində mühüm rol oynayacağını nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası 1947-ci il oktyabrın 11-də Vaşinqtonda imzalanmış Ümumdünya
meteorologiya təşkilatının konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının hidrometeorologiya Komitəsinə və digər əlaqədar icra hakimiyyəti
orqanlarına tapşırılsın ki, göstərilən konvensiyadan irəli gələn beynəlxalq öhdəliklərin həya-ta keçirilməsi
üçün müvafiq tədbirlər görsünlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının göstərilən
konvensiyaya qoşulması barədə aktı ABŞ hökumətinə (depozitariyə) göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV.
Bakı şəhəri, 3 sentyabr 1993-cü il.
№ 700.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi haqqında”
Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Kollektiv danışıqlara kömək
göstərilməsi haqqında” Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Kollektiv danışıqlara kömək, göstərilməsi haqqında” Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Beynəlxalq
Əmək Təşkilatına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının «Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi haqqında» Konvensiyasının
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV.
Bakı şəhəri, 3 iyul 1993-cü il.
№ 640.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Beynəlxalq əmək normalarının tətbiqinə kömək göstərilməsi üçün
üçtərəfli məsləhətləşmələr haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Beynəlxalq əmək normalarının tətbiqinə
kömək göstərilməsi üçün üçtərəfli məsləhətləşmələr haqqında” Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Beynəlxalq əmək normalarının tətbiqinə kömək göstərilməsi üçün üçtərəfli məsləhətləşmələr haqqında”
Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Beynəlxalq Əmək Təşkilatına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Beynəlxalq əmək normalarının tətbiqinə kömək göstərilməsi üçün üçtərəfli
məsləhətləşmələr haqqında” Konvensiyasının Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsi ilə bağlı
bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV.
Bakı şəhəri, 3 iyul 1993-cü il.
№ 639.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Müəssisədə zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin hüquqlarının
müdafiəsi və onlara verilən imkanlar haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Müəssisədə zəhmətkeşlərin
nümayəndələrinin hüquqlarının müdafiəsi və onlara verilən imkanlar haqqında” Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Müəssisədə zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin hüquqlarının müdafiəsi və onlara verilən imkanlar
haqqında” Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Beynəlxalq Əmək Təşki-latına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Müəssisədə zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin hüquqlarının müdafiəsi və
onlara verilən imkanlar haqqında” Konvensiyasının Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsi ilə
bağlı bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV.
Bakı şəhəri, 3 iyul 1993-cü il.
№ 638.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əvvəllər SSRİ tərəfindən qəbul olunmuş konvensiyalarının
qüvvəsinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə şamil edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Əmək Təşkilatına daxil olması və onun Nizamnaməsindən
irəli gələn tələbləri yerinə yetirməyin zəruriliyi ilə əlaqədar olaraq, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
sahəsində milli qanunvericiliyi təkmilləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
qərara alır:
1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əvvəllər SSRİ tərəfindən qəbul olunmuş aşağıdakı konvensiyalarının
qüvvəsi Azərbaycan Respublikası ərazisinə şamil edilsin:
“Uşaqların kənd təsərrüfatında işləməsinə icazə verilməsi üçün minimum yaş həddi haqqında” 10
nömrəli Konvensiya, “Kənd təsərrüfatında zəhmətkeşlərin təşkilat yaratmaq və birləşmək hüququ
haqqında” 11 nömrəli Konvensiya, “Sənaye müəssisələrində həftəlik istirahət haqqında” 14 nömrəli
Konvensiya, “Yeniyetmələrin donanmada kömür yükləyən. və ya ocaqçı kimi işləməsinə icazə verilməsi
üçün minimum yaş həddi haqqında” 15 nömrəli Konvensiya, “Gəmilərdə çalışan uşaqların və
yeniyetmələrin məcburi tibbi müayinəsi haqqında” 16 nömrəli Konvensiya, “Dənizçilərin vətənə
qaytarılması haqqında” 23 nömrəli Konvensiya, “Gəmilərdə daşınan ağır-yüklərin çəkisinin göstərilməsi
haqqında” 27 nömrəli Konvensiya, “İcbari və ya vacib əmək haqqında” 29 nömrəli Konvensiya, “Gəmidə
yükvurma və yükboşaltma ilə məşğul olan zəhmətkeşlərin bədbəxt hadisələrdən müdafiəsi haqqında” 32
nömrəli Konvensiya (1932-ci ildə yenidən baxılmışdır), “Hər hansı şaxtadakı qaldırıcı işlərdə qadın
əməyinin tətbiqi haqqında” 45 nömrəli Konvensiya, “İş vaxtının azaldılıb həftədə 40 saata endirilməsi
haqqında” 47 nömrəli Konvensiya, “İllik ödənişli məzuniyyətlər haqqında” 52 nömrəli Konvensiya,
“Uşaqların dənizdə işləməsinə icazə verilməsi üçün minimum yaş həddi haqqında” 58 nömrəli Konvensiya
(1936-cı ildə yenidən baxılmışdır), “Uşaqların sənayedə işə götürülməsi üçün minimum yaş həddi
haqqında” 59 nömrəli Konvensiya (1937-ci ildə yenidən baxılmışdır), “Uşaqların qeyri-sənaye işlərinə
götürülməsi üçün yaş həddi haqqında” 60 nömrəli Konvensiya (1937-ci ildə yenidən baxılmışdır), “Gəmi
aşpazlarına ixtisas şəhadətnamələri verilməsi haqqında” 69 nömrəli Konvensiya, “Dənizçilərin tibbi
müayinəsi haqqında” 73 nömrəli Konvensiya, “Uşaqların və yeniyetmələrin sənayedə çalışmağa yararlığını
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aydınlaşdırmaq məqsədilə tibbi müayinəsi haqqında” 77 nömrəli Konvensiya, “Uşaqların və
yeniyetmələrin qeyri-sənaye işlərində çalışmağa yararlığını aydınlaşdırmaq məqsədilə tibbi müayinəsi
haqqında” 78 nömrəli Konvensiya, “Qeyri-sənaye işlərində uşaqların və yeniyetmələrin gecə əməyinin
məhdudlaşdırılması haqqında” 79 nömrəli Konvensiya, “Assosiasiya azadlığı və təşkilat yaratmaq
hüququnun müdafiəsi haqqında” 87 nömrəli Konvensiya, “Sənayedə yeniyetmələrin gecə əməyi haqqında”
90 nömrəli Konvensiya (1948-ci ildə yenidən baxılmışdır), “Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haqqında” 92
nömrəli Konvensiya (1949-cu ildə yenidən baxılmışdır), “Əmək haqqının müdafiəsi haqqında” 95 nömrəli
Konvensiya, “Təşkilat yaratmaq və kollektiv danışıqlar aparmaq hüququ prinsiplərinin tətbiqi haqqında”
98 nömrəli Konvensiya, “Bərabər əməyə görə kişilərə və qadınlara bərabər haqq verilməsi haqqında” 100
nömrəli Konvensiya, “Analığın mühafizəsi haqqında” 103 nömrəli Konvensiya (1952-ci il-də yenidən
baxılmışdır), “Ticarətdə və idarələrdə həftəlik istirahət haqqında” 106 nömrəli Konvensiya “Dənizçilərin
şəxsiyyətini təsdiq edən milli vəsiqələr haqqında” 108 nömrəli Konvensiya, “Əmək və məşğulluq sahəsində
ayrı-seçkilik haqqında” 111 nömrəli Konvensiya, “Balıqçıların işə götürülməsi üçün minimum yaş həddi
haqqında” 112 nömrəli Konvensiya, “Balıqçıların tibbi müayinəsi haqqında” 113 nömrəli Konvensiya,
“Zəhmətkeşlərin ionlaşdırıcı radiasiyadan müdafiəsi haqqında” 115 nömrəli Konvensiya, “Beynəlxalq
Əmək Bürosunun İnzibati Şurası tərəfindən konvensiyaların tətbiqinə dair məruzələrin hazırlanması barədə
müddəaların vahid şəklə salınması məqsədilə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Baş Konfransının ilk otuz iki
sessiyasında qəbul etdiyi konvensiyalarda qismən dəyişiklik edilməsi haqqında” 116 nömrəli Konvensiya,
“Maşınların qoruyucu qurğularla təchiz edilməsi haqqında” 119 nömrəli Konvensiya, “Ticarətdə və
idarələrdə gigiyena haqqında” 120 nömrəli Konvensiya, “Məşğulluq sahəsində siyasət haqqında” 122
nömrəli Konvensiya, “Şaxtalarda və mədənlərdə yeraltı işlərdə çalışmağa icazə verilməsi üçün minimum
yaş həddi haqqında” 123 nömrəli Konvensiya, “Gənclərin şaxtalarda və mədənlərdə yeraltı işlərdə
çalışmağa yararlığını müəyyənləşdirmək məqsədilə tibbi müayinəsi haqqında” 124 nömrəli Konvensiya,
“Balıqçılıq gəmilərində heyət üçün otaqlar haqqında” 126 nömrəli Konvensiya, “Gəmilərdə heyət üçün
otaqlar haqqında” 133 nömrəli Konvensiya (əlavə müddəalar), “Dənizçilər arasında istehsalatda bədbəxt
hadisələrin qarşısının alınması haqqında” 134 nömrəli Konvensiya, “İşə qəbul olunmaq üçün minimum yaş
həddi haqqında” 138 nömrəli Konvensiya, “İnsan ehtiyatlarının inkişafı sahəsində peşə yönümü və peşə
hazırlığı haqqında” 142 nömrəli Konvensiya, “İş yerlərində havanın çirklənməsi, səs-küy və vibrasiya ilə
bağlı peşə riskindən zəhmətkeşlərin müdafiəsi haqqında” 148 nömrəli Konvensiya, “Tibb bacıları heyətinin
məşğulluğu, əmək və həyat şəraiti haqqında” 149 nömrəli Konvensiya, “Əlillərin peşə bərpası və
məşğulluğu haqqında” 159 nömrəli Konvensiya, “Əməyin statistikası haqqında” 160 nömrəli Konvensiya.
2. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasını Beynəlxalq Əmək
Təşkilatında təmsil etmək və bu təşkilatın Nizamnaməsindən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək hüququ
verilsin.
3. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
respublika üçün ümdə əhəmiyyətli konvensiyalarına qoşulmaq məsələsini Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin müzakirəsinə versin, müvafiq təşkilatlarla birlikdə milli qanunvericiliyin beynəlxalq sənədlərə
uyğunlaşdırılması işini əlaqələndirsin və konvensiyaların həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli
məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV.
Bakı şəhəri, 3 iyul 1993-cü il.
№ 637.
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”Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi haqqında” beynəlxalq Konvensiyaya və
protokola Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası “Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi haqqında”
1954-cü il mayın 14-də Haaqada imzalanmış Konvensiyaya və protokola qoşulduğunu bəyan edir.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu sənədlərə qoşulmaqla bağlı olan
məsələlərin həllini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədrinə tapşırılsın ki, bu qərar haqqında BMT-nin təhsil,
elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təşkilatının Baş direktoruna, məlumat versin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İsa QƏMBƏR
Bakı şəhəri, 21 aprel 1993-cü il.
№ 574.
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Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il avqustun 12-də
Cenevrədə bağlanmış aşağıdakı konvensiyalara qoşulsun:
“Döyüşən ordularda yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” Konvensiya;
“Dəniz silahlı qüvvələrinin tərkibindən olan yaralıların, xəstələrin və gəmi qəzasına uğramış şəxslərin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” Konvensiya;
“Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” Konvensiya; ,
“Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında” Konvensiya.
2. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədrinə tapşırılsın ki, bu qərar haqqında İsveçrə Federal
Şurasına məlumat versin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İsa QƏMBƏR.
Bakı şəhəri, 21 aprel 1993-cü il.
№573.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında” Konvensiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsaslanaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında”
Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında” Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Beynəlxalq Əmək
Təşkilatına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında”
Konvensiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 27 yanvar 1993-cü il.
№ 470.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dövlət xidmətində məşğulluğun təşkili hüququnun müdafiəsi və
məşğulluq şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi üsulu haqqında” Konvensiyasına Azərbaycan
Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsaslanaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dövlət xidmətində məşğulluğun təşkili
hüququnun müdafiəsi və məşğulluq şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi üsulu haqqında” Konvensiyasına
qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Dövlət xidmətində məşğulluğun təşkili hüququnun müdafiəsi və məşğulluq şərtlərinin
müəyyənləşdirilməsi üsulu haqqında” Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Beynəlxalq Əmək
Təşkilatına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dövlət xidmətində məşğulluğun təşkili
hüququnun müdafiəsi və məşğulluq şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi üsulu haqqında” Konvensiyasının
həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 27 yanvar 1993-cü il.
№ 469.
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haqqında” Konvensiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsaslanaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haqqında”
Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
“Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haqqında” Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Beynəlxalq Əmək
Təşkilatına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haqqında”
Konvensiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 27 yanvar 1993-cü il.
№ 467.
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Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Qaçqınların statusuna dair konvensiyasına və protokoluna
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Sülhsevər xarici siyasət yeridən Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq sənədlərə qoşulması işinin
davam etdirilməsini zəruri hesab edərək, Ermənistan Respublikasının əsassız ərazi iddiaları ilə bağlı
təcavüzkarlığı nəticəsində öz yurd-yuvalarından vəhşicəsinə qovulmuş yüz minlərlə azərbaycanlı və rusun,
həmçinin məshəti türkünün qaçqına çevrilərək Azərbaycan Respublikasına pənah gətirməsini nəzərə alaraq
və respublikada qaçqınlar probleminin kəskin şəkildə olmasını və onun həllinin təxirəsalınmazlığını vacib
sayaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası BMT-nin Qaçqınların statusuna dair konvensiyasına və protokoluna
qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bu qərarına uyğun olaraq BMT-nin Baş katibinə müvafiq
müraciət edilsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 8 dekabr 1992-ci il.
№ 402.
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Azərbaycan Respublikasının “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə haqqında” beynəlxalq konvensiyaya qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsaslanaraq, dövlətlər arasında qarşılıqlı hörmət, dövlət suverenliyi və beynəlxalq
hüquq öhdəliklərini vicdanla yerinə yetirmək prinsiplərindən çıxış edərək qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə haqqında” 1988-ci il dekabrın 20-də Vyana şəhərində imzalanmış beynəlxalq konvensiyaya
qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki:
a) “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında”
konvensiyaya qoşulma aktı barəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinə bildiriş göndərsin;
b) Azərbaycan Respublikasının “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə haqqında” beynəlxalq konvensiyaya qoşulması barədə sənədləri bu konvensiyada müəyyən
edilmiş qaydada saxlanmağa versin.
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin daimi komissiyalarına tapşırılsın ki, Azərbaycan
Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinin “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” beynəlxalq konvensiyaya uyğunlaşdırılmasını təmin etsinlər.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 28 oktyabr 1992-ci il.
№ 356.

2712

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Beynəlxalq Yenidənqurma və
İnkişaf Bankının və onlarla bağlı təşkilatların sazişlərinin və konvensiyalarının tətbiqi qaydası
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf
Bankına və onlarla bağlı təşkilatlara daxil olması məqsədəuyğun hesab edilsin. “Azərbaycan
Respublikasının Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına və onlarla
bağlı təşkilatlara daxil olması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 avqust tarixli
Fərmanı təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf
Bankının və onlarla bağlı təşkilatların sazişlərinə və konvensiyalarına qoşulsun.
3. Bu qərar barədə məlumat həmin təşkilatların depozitar dövlətlərinin hökumətlərinə göndərilsin.
4. Beynəlxalq Valyuta Fondu sazişinin maddələrinin 8-ci maddəsinin 26 bəndi, 9-cu maddəsinin 2—
9-cu bəndləri, 21(6) maddəsi; Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Sazişinin maddələrinin 7-ci
maddəsinin 2-9-cu bəndləri; Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Sazişinin maddələrinin 6-cı maddəsinin 29-cu bəndləri; Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası Sazişinin maddələrinin 8-ci maddəsinin 2-9-cu bəndləri;
İnvestisiyaların hərtərəfli Təminatı Agentliyinin əsasları haqqında Konvensiyanın 44-48-ci maddələri;
Beynəlxalq İnvestisiya Mübahisələrinin həlli Mərkəzinin əsasları haqqında Konvensiyanın 18—24-cü
maddələri bu qərarla eyni vaxtda mətbuatda dərc edilsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 19 avqust 1992-ci il.
№ 279
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Azərbaycan Respublikasının “Qadınların siyasi hüquqları haqqında” Konvensiyaya
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına əsaslanaraq, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində xalqların əsas insan hüquqlarına, insan şəxsiyyətinin ləyaqətinə və
dəyərinə, kişi və qadınların hüquq bərabərliyinə öz inamını təsdiq etdiklərini əsas götürərək, “Qadınlara
qarşı ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi haqqında” BMT Baş Məclisinin 1967-ci il 7 noyabr tarixli 2263 nömrəli
qətnaməsi ilə elan edilmiş Bəyannaməyə tərəfdar olduğunu bildirərək,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1.
Azərbaycan Respublikası “Qadınların siyasi hüquqları haqqında” 1952-ci il dekabrın 20-də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi Konvensiyaya qoşulsun.
2.
Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, göstərilən
Konvensiyadan irəli gələn beynəlxalq öhdəliklərin həyata keçirilməsi barədə müvafiq tədbirlər görsünlər.
3.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının göstərilən
Konvensiyaya qoşulması barədə aktı BMT-nin Baş katibinə göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 4 avqust 1992-ci il.
№ 255.
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BMT-nin “Uşaq hüquqlarına dair” Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq və
ümumbəşəri ideallara sadiq qalaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası BMT-nin “Uşaq hüquqlarına dair” Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, BMT-nin “Uşaq hüquqlarına
dair” Konvensiyasına qoşulma aktı barəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bildiriş göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasında BMTnin “Uşaq hüquqlarına dair” Konvensiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 21 iyul 1992-ci il.
№ 236.
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“Diplomatik əlaqələr haqqında” Vyana Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq,
diplomatik əlaqələrin Azərbaycan dövlətinin BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş suveren
hüquqlarının həyata keçirilməsinə və qorunmasına xidmət edəcəyini nəzərə alaraq, Konvensiyanın
təsdiqlənməsinin Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında dostluq əlaqələrinin
möhkəmlənməsinə imkan yaradacağına əmin olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara
alır:
1. Azərbaycan Respublikası “Diplomatik əlaqələr haqqında” 1961-ci il aprelin 18-də Vyanada
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konfransında qəbul edilmiş Vyana Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikasının Konvensiyadan irəli kələn hüquq və öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün
müvafiq tədbirlər görsünlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının
göstərilən Konvensiyaya qoşulması haqqında təsdiqnaməni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 21 iyul 1992-ci il.
№ 228.
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“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyazları və diplomatik hüquqları haqqında” Konvensiyaya
qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq, onun
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bərabər hüquqlu üzvü olduğunu nəzərə alaraq, beynəlxalq təşkilatlar
sistemində hərtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə can ataraq Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyazları və diplomatik hüquqları
haqqında” 1946-cı il 13 fevral tarixli Konvensiyaya qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, göstərilən Konvensiyaya
qoşulma aktını hazırlayıb Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, qərarın
həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görsünlər.
4. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan dövlətinin Konvensiyadan irəli
kələn hüquq və öhdəliklərinin həyata keçirilməsinə göz qoysun.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 21 iyul 1992-ci il.
№ 225.

2717

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“Konsulluq əlaqələri haqqında” Vyana Konvensiyasına qoşulmaq barəsində
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsaslanaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin prinsiplərini rəhbər tutaraq, dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə səy göstərərək, konsulluq və hüquq məsələlərinin tənzimlənməsini
hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırmağa çalışaraq Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası “Konsulluq əlaqələri haqqında” 1963-cü il aprelin 24-də Vyanada
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konfransında qəbul olunmuş Vyana Konvensiyasına qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikasının göstərilən Konvensiyadan irəli gələn hüquq və öhdəliklərinin həyata
keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görsünlər.
3. Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Konvensiyaya qoşulması
haqqında təsdiqnaməni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə göndərsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 21 iyul 1992-ci il.
№ 224.
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Azərbaycan Respublikasının “Mülki aviasiya haqqında” beynəlxalq konvensiyaya
qoşulması barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsaslanaraq, dövlətlər arasında qarşılıqlı hörmət, dövlət suverenliyi və beynəlxalq
əməkdaşlığın demokratik prinsiplərindən çıxış edərək qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası “Mülki aviasiya haqqında” 1944-cü il dekabrın 7-də, Çikaqo şəhərində
imzalanmış beynəlxalq konvensiyaya qoşulsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki:
a) “Mülki aviasiya haqqında” beynəlxalq konvensiyaya qoşulma aktı barəsində Amerika Birləşmiş
Ştatlarının (depozitar dövlətin) hökumətinə bildiriş göndərsin;
b) Azərbaycan Respublikasının “Mülki aviasiya haqqında” beynəlxalq konvensiyaya qoşulması
barədə sənədləri bu konvensiyada müəyyənləşdirilmiş qaydada saxlamağa versin;
v) Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatına (İKAO-ya), Beynəlxalq mülki
aviasiya tarifləri və qarşılıqlı hesablaşmaları təşkilatına (İATA-ya) və Beynəlxalq mülki aviasiya əlaqəsi
sisteminə (SİTA-ya) qoşulması ilə bağlı olan bütün əməli məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İ. QƏMBƏROV.
Bakı şəhəri, 14 iyul 1992-ci il.
№ 204.
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